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المواد العلميَّة المنشورة في
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املطهــرة ،وبيــان هدايتِهــا،
والســنة النَّبو َّيــة َّ
مؤسســة وقف َّيــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم ُّ
ّ
ِ
ِ
مقاصدمهــا.
غاياتــا ،وتفعيــل
وحتقيــق
يف عام  1428هـ ،كانت البداية باسم« :مرشوع تعظيم القرآن الكريم».
ـورة لتنميــة املجتمــع
ويف عــام  1434هـــ ،أصبــح املــروع مركــزا ضمــن مراكــز املدينــة املنـ ّ

حتــت اســم« :مركــز تعظيــم القــرآن الكريــم».

مؤسســة وقف ّية باســم« :وقــف تعظيم
ويف عــام 1436هـــ ،تــم تطويــر املركــز واســتقالله ،ليكــون ّ

الوحيني».

والسنة النَّبو َّية ودراساهتام حملي ًا وعاملي ًا.
االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم ُّ
والســنة النَّبو َّيــة يف املجتمــع واأل ّمــة ،بتفعيــل مقاصدمهــا وغاياهتــا وبيــان
تعظيــم القــرآن الكريــم ُّ

هدايتهــا.

ِ
ِ
ُ
حقوقهام.
وبيان
الشيفة،
إبراز
والسنَّة النَّبو َّية َّ
ُ -1
مظاهر عظمة القرآن الكريم ُّ

الدفاع عن كتاب اهلل تعاىل وسنَّة نب ِّيه  ،وتفنيدُ الشبهات عنهام.
-2
ُ

املتخصصــة يف الدّ راســات القرآن ّيــة
 -3االرتقــاء بالدِّ راســات البحث ّيــة والــدَّ ورات التَّدريب َّيــة
ِّ

واحلديث َّيــة ومــا يتعلــق هبــا.
4

والســنة النبو َّيــة ومــا
جم ّلــة دور ّيــة علم ّيــة حمكّمــة ،تُعنــى بنــر بحــوث الدِّ راســات القرآن َّيــة ُّ

يتع ّلــق هبــا ورقيــ ًا وإلكرتونيــ ًا ،ألســاتذة اجلامعــات ،وأهــل االختصــاص ،والباحثــن املهتمــن

ــن.
بعلــوم َ
الو ْح َي ْ

الو ْح َي ْ ِ
ي الرشيفني وتعظيمهام.
أن تكون املجلة منارة علم َّية بحث َّية يف خدمة َ
والســنة
حتكيــم البحــوث العلم َّيــة اجلــا َّدة واألصيلــة ونرشهــا يف جمــاالت الدِّ راســات القرآن َّيــة ُّ

النبو َّيــة ومــا يتع ّلــق هبــا.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -1نرش البحوث العلم َّية
ّ
املتخصصة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -2إثراء املجالت العلم َّية يف جماالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
ُ
شحذ ِهم الباحثني للكتابة ،وتلبية احتياجاهتم لنرش بحوثهم.
-3
 -4العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلم َّية.
والســنة النبو َّيــة ومــا
 -5التمهيــد ملشــاريع علم َّيــة موســوع َّية مبتكَــرة يف الدِّ راســات القرآن َّيــة ُّ
يتع ّلــق هبــا.

الصلــة بعمــل الوقــف
 -6دعــم أنشــطة الوقــف املتنوعــة بالبحــوث العلم َّيــة اجلــا َّدة ذات ِّ
وأهدافــه.
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والسنة النبو َّية وما يتعلق هبام؛ ما يأيت:
 -1تَقبل املج َّلة يف حقل الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
البحوث العلم َّية األصيلة.

دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.
رسي من أهل االختصاص.
 -2ختضع البحوث املقدَّ مة للمج َّلة للتحكيم العلمي وبشكل ِّ

ُ - ٣تكَّم البحوث حتكي ًام أولي ًا من قبل أعضاء هيئة التحرير ،فإن أجيز ُيرب الباحث لدفع رسوم
حمكمي  -عىل األقل  -يكون قرارمها ُملزم ًا ،ويف حال تعارض حكمهام ُيكّم
التحكيم النهائي من
َ
البحث من حمكِّم ثالث ويكون قراره مرجح ًا.

 -4يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها )٨٠٠( :ريال سعودي أو ما يعادله.

ُ -5ي َب َّلغ الباحث ب َقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسم َّية من رئيس حترير املج َّلة.

 -6يف حال عدم َقبول البحث ،فمن حق الباحث طلب استامرات التحكيم لي ّطلع عىل أسباب الرفض.

 -7إذا تم حتكيم البحث و َقبوله للنرش ال حيق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.
 -8حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمج َّلة.

 -9تُرتَّب البحوث يف املج َّلة وفق اعتبارات موضوع َّية وفن َّية ال عالقة هلا بقيمة البحث.

اخلاصة ببحثه.
زود الباحث بنسخة الكرتونية من عدد املج َّلة املنشور فيه بحثه ،واملستالّت
ّ
ُ -١٠ي َّ

 -11املواد املنشورة يف املج َّلة ُتعبِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.
مصور (ّ )fdp
بأن بحثه مل ُيس َبق نرشه ،أو مقدم ًا للنرش
ُ -١٢يقدِّ م الباحث إقرار ًا خطي ًا بصيغة خطاب
ّ

يف جهة أخرى ،أو مست ً
ال من عمل علمي للباحث سوا ًء رسالة علم َّية( :املاجستري أو الدكتوراه)،
أوغريمها .و ُيرسل عىل بريد املج َّلة االلكرتوين ومن خالل موقع املجلة.

ُ -١٣يقدِّ م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلم َّية ،وعناوين االتصال ،والربيد اإللكرتوين ،و ُيرسل عىل
بريد املج َّلة االلكرتوين ،بربنامج الوورد (.)word
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والسنة النبو َّية وما يتع َّلق هبام.
 -1أن يكون البحث يف ُّ
ختصص الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

 -2أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ ة واالبتكار ،وعدم التكرار مع غريه عنوان ًا ومضمون ًا.

 -3أن يتسم البحث بصحة ال ّلغة وسالمة املنهج.

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

 -5أالَّ ّ
يقل عدد صفحات البحث عن )20( :صفـحة؛ وال يزيد عن )40( :صفـحة؛ مقـاس،)A4( :
الضورة.
شاملة مللخص البحث ،ومراجعه .وهليئة حترير املج َّلة االستثناء عند َّ

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

عددها )4( :كلامت(.تُنظر البحث املاضية يف املوقع).

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

تتضمن خامتة البحث( :أهم نتائج الدِّ راسة ،والتوصيات العلم َّية يف عنارص واضحة).
 -8أن
َّ
 -9يلتزم الباحث باملواصفات الفن َّية اآلتية:

نوع اخلط )Lotus Linotype( :ملتن البحث( ،)1وعناوينه ،وحواشيه ،ومراجعه ،وفهارسه،...
مفرد ًا.
وتباعد األسطرَ :

مقاس خط متن البحث )16( :غري ُم ْس َود (.)NO BOLD
مقاس خط العناوين الرئيسةُ )20( :م ْس َو ّد ًا (.)BOLD
مقاس خط العناوين الفرع ّيةُ )18( :م ْس َو ّد ًا (.)BOLD

مزهرين ﱹ...ﱸ؛ بربنامج مصحف املدينة النبو َّية للنّرش
تكتب اآليات القرآن َّية بني قوسني ّ

(((1يمكن تحميل الخط من موقع المجلةjournaltw.com :
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سود ( ،)NO BOLDوتوثق اآليات يف
احلاسويب ،النسخة القديمة ( )1بمقاس خط )14( :غري ُم َ

سود ( ، )NO BOLDهكذا[ :البقرة.]30 :
السطر نفسه بحجم )12( :غري ُم َ

تكتب األحاديث النبو َّية واآلثار بني قوسني؛ هكذا ،» ... « :بمقاس خط متن البحث نفسه

و ُم َس َّو َدة (.)BOLD

سود ( ،)NO BOLDوتوضع أرقام احلوايش بني
السفل ّية )12( :غري ُم َ
مقاس خط احلوايش ُ

قوسني؛ هكذا ،)1( :ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستق ّلة.

مسو َّد ًا ( ،)BOLDاسم املؤلف أو
التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا( :اسم الكتاب َ

سود ( ،)NO BOLDويوضع اجلزء والصفحة  ،مثل :الوجوه والنظائر،
اسم الشهرة غري ُم َ
للعسكري( ،ص )٢١٢أو (.)٤١٥/١

التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة ،هكذا( :اسم الكتاب مسو َّد ًا ( ،)BOLDاسم

سود ( ،)NO BOLDدار النرش
سود ( ،)NO BOLDاسم املحقق إن وجد غري ُم َ
املؤلف غري ُم َ

سود ()NO BOLDكهذا املثال :املنتهى ،أليب الفضل حممد جعفر اخلزاعي (ت408:هـ)،
غري ُم َ

حتقيق :حممد شفاعت رباين ،املدينة املنورة ،ط1434 ،1هـ 2012-م .وترتب املصادر ترتيب ًا

هجائي ًا بحسب عناوين الكتب.

االلتزام بمنهجية علم ّية موحدة يف بق ّية التوثيقات وغريها.
يقدِّ م الباحث نسختني من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:
 -نسخة إلكرتونية بصيغة وورد (.)word

 ونسخة أخرىمصورة بصيغة ( ،)pdfوترسل عىل بريد املج َّلة اإللكرتوين:
َّ
mjallah.wqf @ gmail.com
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(((1يمكن حتميل الربنامج من موقع املجلةjournaltw.com :

P
املوضـــــــــوع
مقدمة التحرير
ا ُمل َؤ َّل ِفات ِف إِ ْع َج ِ
از ا ْل ِق َر َاءات ِد َر َاس ًة َو ْص ِف َّي ًة.

أ.د.عادل بن إبراهيم رفاعي.

املر ِو َّية َع ِن ا ِ
إل َما ِم َأ ِب َع ْمرو بِن ا ْل َع َلء ا ْل ُب ْ ِ
ات ا ْل َف ْر ِش َّية َّّ
ي (ت١٥٤:هـ)
ا ْل ِق َر َاء ُ
ص ّ
الشا َّذة ْ
ِف س ِ
مجع ًا َوتَوجيه ًا ).
ورة ا ْل َب َق َرة ( َ
ُ َ

د .سامي حييى هادي عواجي .

ابن َع َّباس ِ ف ُكت ِ
الض َّحاك َع ِن ِ
ُب ال َّت ْف ِس ِري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ُط ُرق ِر َوا َية َّ
د.إبراهيم بن عبد الرحيم بن حافظ حسني.

َاب نَو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
نُصوص ِمن الن ِ
َّاسخِ َواملن َُسوخ لِ ْ ِ
اسخ
مجع ًا َود َر َاس ًة (م ْن خ َل ِل كت ِ َ
َ
ُ
حد َ
ل َمام َأ ْ َ

ورة ِا ْل َب َق َرة).
ا ْل ُق ْر َآن ،يف ُس َ

د .حامد بن رايض مصلح الروقي.

ات الدُّ ْم َياطِي َع َل َغ ِر ِ
يب ال ُق ْر َآن ِل ِ
مجع ًا َودِ َر َاس َة).
ِز َيا َد ُ
بن ُع َز ْير ( َ

د .فيصل بن محود املخيمر الشمري .

ِ
م َّمد ُْ
َ ْتبِ ْ ُي َن ْظ ِم ُ
ال َذ ِامي
حن بِن ُ َ
اجل َمن ِف َت ْف ِس ِري ُأ َ ِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َبكْر ُ َ
الر ْ َ
م َّمد بِن َع ْبد َّ
األَ ْرك َِش ا ْمل َالِكِي (ت 723 :هـ ) (دراس ًة وحتقيق ًا).
أ.د .إبراهيم بن صالح عبد اهلل احلمييض .
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احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني وعــى آلــه وصحبــه

أمجعــين ،أمــا بعــد:
فنشــكر املــوىل ســبحانه وتعــاىل أن أكرمنــا يف مؤسســة وقــف تعظيــم الوحيــن باملدينــة املنــورة عــى
املحكمــة:
إصــدار العــدد الســادس للســنة الثالثــة مــن جملتــه العلميــة
َّ

 ،والتــي يقــوم

عليهــا نخبــة مــن العلــاء هبيئتيهــا :االستشــارية والتحريــر.

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

البحثــي؛ وقــد تناولــت هــذه البحــوث :دراســة املؤلفــات يف إعجــاز القــراءات بجميــع أنــواع التأليــف
والتدويــن .وحــر وتوجيــه مجيــع القــراءات الفرشــية ّ
الشــاذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري

(ت154 :هـــ) يف ســورة البقــرة وزيــادات اإلمــام الدمياطــي عــى تفســر غريــب القــرآن البــن عزيــر
(ت330:هـــ) ،وإبــراز هــذا اجلانــب املهــم مــن علــوم القــرآن الكريــم .ودراســة وحتقيــق خمطــوط «نظــم
اجلُــان يف تفســر ُأم القــرآن» أليب بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن املالكــي (ت723 :هـــ) .ومجــع ودراســة

«نصــوص الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد» مــن خــال كتــاب نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي يف ســورة
البقــرة  .و«طــرق روايــة اإلمــام الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل عــن الصحــايب اجلليــل عبــد اهلل بــن عباس
ريض اهلل عــز وجــل عنهــا يف كتــب التفســر املســندة » وفيــه متييــز الصحيــح والضعيــف.
وهبــذه املناســبة أبــارك لإلخــوة الباحثــن الكــرام مــا قدمــوه خــال بحوثهــم مــن دراســة ونتائــج
مهمــة؛ نســأل الكريــم الوهــاب أن ُيفيــد هبــا ،وأن جيعلهــا يف موازيــن حســناهتم.
بحثيــة ّ
ويرشفنــي تقديــم الشــكر والتقديــر للجامعــات واملراكــز العلم ّيــة املحل ّيــة والدول ّيــة إلشــادهتم

باملجلــة ،ومــا حتتويــه مــن بحــوث علم ّيــة 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  خــر ًا.
الرزاق وقوته نتطلع إىل أن تكون هذه املجلة ضمن املجالت العلمية العاملية املصنَّفة.
وبحول املنَّان َّ
ويســعد إدارة املج َّلــة تقديــم دعــوة دائمــة ومتجــدِّ دة لــكل الباحثــن والباحثــات وطــاب

التخصصــات ذات العالقــة بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة حمليـ ًا وعامليـ ًا
الدراســات العليــا يف خمتلــف
ُّ
لنــر أبحاثهــم املباركــة يف جملتهــم العلميــة:

واملشــاركة يف خدمــة وقفهــم بمدينــة

الرســول الكريــم .
وختامـ ًا تتقــدّ م 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 الرشيفــن امللــك ســلامن بــن
عبــد العزيــز آل ســعود حفظــه اهلل عــز وجــل ورعــاه ،وويل عهــده صاحــب الســمو امللكــي األمــر حممــد
بــن ســلامن بــن عبــد العزيــز آل ســعود حفظــه اهلل تعــاىل ورعــاه ،ورجــال اململكــة العربيــة الســعودية عىل
كل مــا يبذلونــه يف ســبيل جعــل مملكتنــا الغاليــة -بعــد توفيــق العزيــز القديــر -رائــدة ومرجعيــة عامليــة
يف خدمــة كل مــا يتعلــق بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة املطهــرة وأهلهــا ،وكافــة العلــوم اإلنســانية
والتطبيقيــة.
واهلل نســأل أن حيفــظ اململكــة العربيــة الســعودية قيــادة وشــعب ًا ،ومجيــع بالد املســلمني مــن اجلائحة

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

ـم
ويتمهــا إيامنـ ًا وأمنـ ًا وصحــة وعافيــة ،وصــى اهلل وســلم عــى املختــار القائــل َ
ـم َمـ ْ
ـن َت َع َّلـ َ
«خ ْ ُي ُكـ ْ
نعمتــه ّ
ا ْل ُقـ ْـر َآ َن َو َع َّل َمــه»(.رواه البخــاري ومســلم) ،واحلمــد هلل رب العاملني.

نائب األمني العام لوقف تعظيم الوحيني ونائب املرشف العام عىل املجلة
أ.د .أمحد بن عبد اهلل درويش سليامين
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ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

ْ َ ْ َ َ
ُ َ َّ ُ
از ال ِقراءات
املؤلفات يف ِإعج ِ
(دراسة ًوصفي ًة )

أ .د  .اعدل بن إبراهيم رفايع
األستاذ بقسم القراءات يف كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة-اململكة العربية السعودية
alrefaee@2006_hotmail.com
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ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

موضوع البحث:

هــو اســتقراء املؤلفــات يف إعجــاز القــراءات؛ كــون الكتابــة يف هــذا ِ
الع ْلـ ِم أمــر جديــد يف غالبــه،

ـف موجـ ٌـز هلــذه املؤلفــات واملصنَّفــات.
ـم وصـ ٌ
ـادر يف مصنفاتــه ومؤلفاتــه ،ثـ َّ
نـ ٌ

أهداف البحث:
حرص املؤلفات يف إعجاز القراءات بجميع أنواع التأليف والتدوين.
-1
ُ
 -2معرفة أنواع اإلعجاز التي كتب فيها هؤالء املؤلفون.
 -3معرفة جوانب النقص التي ما زال هذا العلم حيتاج لسدِّ ها وإمتامها.

مشكلة البحث:

تض ُّم املؤلفات يف هذا العلم اجلديد.
 عدم وجود قائمة ببلوغرافية حمدَّ َثة ُ -عدم وجود منهجية متفق عليها يف الكتابة يف هذا العلم.

نتائج البحث:

 املؤلفــات يف هــذا ِالع ْلــم مل تصــل بعــدُ إىل الدرجــة الكافيــة التــي يمكــن أن ُيقــال معهــاَّ :
إن هــذا
وتوضحــت قواعده.
ترســخت جــذوره،
َّ
العلــم قــد َّ

نصيب األسد من دراسات إعجاز القراءات.
البياين
اإلعجاز
 نالُ
َ
ُّ

الدا َّلة (املفتاح َّية):
الكلامت َّ

اإلعجاز -القراءات -دراسة وصفية -مؤلفات .
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ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

F
احلمــد هلل القــادر عــى مــا يشــاء ،الــذي ال يعجــزه يشء يف األرض وال يف الســاء ،وال يفوتــه

مطلــوب ،القــادر الــذي ال يتطــرق إليــه العجــز ،املقتــدر عــى مــا يريــد ،املؤ ِّيــد رســوله بمعجــزة

القــرآن ،الغايــة يف الوضــوح والبيــان والفصاحــة ،املحكــم حتــى أعجــز اجلميــع عــن معارضتــه،
واالنتقــاص مــن قيمتــه.
أما بعد ...

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

الطواغيــت وأعواهنــا ،أ َّيــد اهلل بــه نب َّيــه ليــدل بــه عــى صدقــه حــن يعجــز عنــه غــره.

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

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

ـوع القــراءات يقــوم مقــام تعــدّ د اآليــات ،وذلــك رضب مــن البالغــة.
تنـ ّ

تنــوع القــراءات فيهــا براهــن وأدلــة عــى أن القــرآن كالم اهلل ،حيــث
إضافــة إىل ذلــك فــإن ّ

إن االختالفــات يف القــراءة عــى كثرهتــا ال تضــا َّد فيهــا وال تناقــض ،بــل القــراءات يصــدّ ق بعضهــا
بعضــا ،ويشــهد بعضهــا لبعــض ،مــع اتفـ ٍ
ـمو يف اهلداية
ً
ـو األســلوب ،وغايــة السـ ِّ
ـاق فيــا بينهــا عــى علـ ِّ
والتعليــم ،وذلــك يفيــد تعــدّ د اإلعجــاز بتعــدّ د القــراءات واحلــروف.

ومعنــى هــذا :أن القــرآن ُي ْع ِجــز هبــذه القــراءة ،وبتلــك القــراءة ،وهكــذا .ومــن هنــا تتعــدّ د

املعجــزات بتعــدّ د تلــك الوجــوه واحلــروف!.
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أسئلة البحث:
	-ماملؤلفات يف (إعجاز القراءات)؟
	-مال ُّط ُرق واملناهج التي سلكتها هذه املؤلفات؟
	-مــا وجــه النقــص والضعــف الــذي حتتــاج املكتبــة اإلســامية لســدِّ ه؛ ومــا الدراســات
األكاديميــة التــي يمكــن أن تســاعد يف ســد هــذه الثغــرات؟

حدود البحث:
 املؤلفات يف إعجاز القراءات وعلومها ،وليس اإلعجاز بشكل عام ،وال القراءات بشكل عام. ُّــمى مؤلفــ ًا؛ ســواء كان كتابــ ًا ،أو بح ًثــا ،أو ورقــة عمــل ،أو مقالــة ،أو
كل مــا يمكــن أن ُي َس َّ
كتاب ـ ًا إليكرتون ًّيــا غــر منشــور ورق ًّيــا ،ونحــو ذلــك مــن وســائل التأليــف والتدويــن احلديثــة،
وســأتطرق للمحــارضات والنــدوات ونحــو ذلــك باإلشــارة.

أمهية املوضوع:
 -1إظهار بعض أوجه اإلعجاز يف كتاب اهلل تعاىل.
ـث فيــه ال هيتــدي إىل كتـ ٍ
 -2قلــة احلديــث والكتابــة عــن هــذا اجلانــب ،ممــا جيعــل الباحـ َ
ـاب أو
مقـ ٍ
ـث يطـ ُ
ـال يعينــه عــى االطــاع عــى إعجــاز القــراءات()1؛ فهــذا البحـ ُ
ـرق جان ًبــا ق َّلــا ُي ْطـ َـرق

يف الدراســات األكاديميــة احلديثــة.

 -3لفــت أنظــار الباحثــن والدارســن واملتخصصــن يف علــم القــراءات إىل مثــل هــذه االجتاهــات
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(( (1ويف ذلــك يقــول الدكتــور أمحــد اخلــراط يف مقالــة« :مالمــح مــن اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء القــراءات القرءانيــة» املنشــور عــى
شــبكة األلوكــة بتاريــخ 1427/9/18هـــ« :وأود يف هــذا البحــث أن ألفــت أنظــار الباحثــن واملهتمــن بدراســات إعجــاز القــرآن
إىل جانــب َعـ َّـزت فيــه الــدِّ الء ،و َنــدَ َرت األقــام ،و َق َّلــت التأمــات ،وهــو جانــب اإلعجــاز البيــاين يف ســاحة القــراءات القرآنيــة
املتواتــرة».

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

العلميــة ،والتــي حتتــاج إىل بحـ ٍ
ـث وتقنــن؛ فهــذا البحــث ســيحدد جوانــب النقــص يف هــذا

العلــم ليتداركهــا الباحثــون.

ـيخط هــذا البحـ ُ
 -4سـ ُّ
ـث طري ًقــا واضحـ ًا لعلــم إعجــاز القــراءات؛ بتحديــد مناهجــه ،ومفاهيمــه،
وأنــواع التأليــف فيه.

 -5ســيفتح هــذا البحـ ُ
ـث أبوابـ ًا للباحثــن يف املاجســتري والدكتــوراه والبحــوث األكاديميــة بشــكل
عــام ،وذلــك عنــد معرفــة مــا هــي اجلوانــب التــي حتتــاج إىل مزيــد عنايـ ٍ
ـة ودراســة يف هــذا
ٍّ
اجلانــب.

سبب اختيار املوضوع:

التأليــف يف (إعجــاز القــراءات) مــا زال متواضع ـ ًا ،ال يرقــى إىل مــا كُتِــب يف اجلوانــب األخــرى

يف اإلعجــاز أو يف القــراءات؛ مــن إعجــاز القــرآن ،أو توجيــه القــراءات ،أو تاريــخ اإلعجــاز ،أو تاريــخ
ـف فيــه ال بــدَّ أن يكــون عن طريــق خ َّطـ ٍ
ـث الباحثــن عــى التأليـ ِ
القــراءات ،وغــر ذلــك ،وحـ ُّ
ـة واضحة،
ُ

ومنهــج مطــروق مرســوم ،فألجـ ِ
ـل ذلــك كان مــن املناســب مجــع املؤ َّلفــات فيــه ،وبيــان مناهجهــا ،وبيان

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،

والدراســات السابقة.

	-والتمهيد حيتوي عىل :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 الترشيعي.
	-ثم اخلامتة ،وفيها :أهم النتائج ،والتوصيات.
	-ثم فهرس املصادر واملراجع.

منهج البحث:
 سيســتخدم الباحــث املناهــج العلميــة التاليــة يف البحــث ،وهــي :أ -املنهــج االســتقرائي ،وذلكيف 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

ـف فيــه.
ـرت مــا هــو خمتلـ ٌ
ـت مــا هــو متفــق عليــه ،وأخـ ُ
اإلعجــاز حصــل فيهــا اخلــاف؛ فقدَّ مـ ُ

 الكتــاب أو املقــال ونحومهــا ممــا أقــف عليــه فــإين أكتــب منهــج املؤلــف فيــه ،ومــا مل أقــف عليــهفــإين أكتفــي بتدويــن اســم املرجع.

 املؤ َّلــف الــذي يشــمل أكثــر مــن نــو ٍع مــن أنــواع اإلعجــاز سـيدْ رس كل جـ ٍـزء منــه يف الفصــل
ُ َ
املناســب.

 وصفــت كل مرجــع وصفــ ًا موجــز ًا يشــتمل عــى أهــم أوصافــه :كاســم املؤلــف ،وأهــماملباحــث التــي احتوتــه ،واآليــات التــي متــت دراســتها ،ونحــو ذلــك.

 كتابــة البحــث بحســب اإلمــاء احلديــث ،مــع االعتنــاء بعالمــات الرتقيــم ،وكتابــة اآليــاتبالرســم العثــاين.
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ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

 عزو اآليات ،ونسبة األقوال ،ونحو ذلك بحسب الطرق األكاديمية املعتربة. -التعليق عىل املسائل الواردة يف البحث بحسب ما ُيتاج إليه.

الدراسات السابقة:

ـد مشـ ٍ
ـث واحـ ٍ
مل أقــف بحســب بحثــي وســؤايل إال عــى بحـ ٍ
ـابه هلــذه الدراســة يف العنــوان ال يف

املضمــون ،وهــو:

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

مطبــوع يف مكتبة وهبــة ،القاهــرة ،الطبعــة األوىل1419 ،هـــ1998-م.

ولكــن القــارئ يف الكتــاب ُيــدْ ِرك مــن الوهلــة األوىل َّ
أن الكتــاب ال يتحــدث عـ َّـا يتحــدث عنــه

هــذا البحــث ،وإ َّنــا ُيعقــد مقارنــات بــن اختالفــات القـ َّـراء والــرواة ،وبيــان كل منهــج وطريقــة قــارئ

ـر
عــى حــدة ،ثــم يعقــد مقارنــات رياضيــة وبيان ّيــة إحصائيــة ،وهــو كتــاب جديــد يف بابــه ،ليــس لــه نظـ ٌ
عــى ِمنوالــه ،ولكنــه بعيــد كل البعــد عــن موضــوع بحثنــا احلــايل.
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تعريف املناهج:
هنجــا( ،)1يقــول تعــاىل :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ
املنهــج لغــة :الطريــق الواضــح .واســتنهج الطريــق :صــار ً

ـق يؤمــه ،وسـ ً
واضحا
ـبيل
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮊ [املائــدة ،]48:أي :لــكل قــو ٍم منكــم جعلنــا طري ًقــا إىل احلـ ِّ
ً
يعمــل به(.)2

واملنهــج يف االصطــاح :فــ ُّن التنظيــم الصحيــح لسلســلة مــن األفــكار العديــدة ،مــن أجــل

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 كش ـ ًفا

عــن احلقيقــة بوســاطة طائفــة مــن القواعــد العامــة ،هتيمــن عــى ســر العقــل وحتــدد عملياتــه حتــى
يصــل إىل نتيجــة معلومــة(.)3

تعريف اإلعجاز:

اشــتق اإلعجــاز لغــة مــن الفعــل الثالثــي َع َجـ َـز ،ومضارعــهَ :ي ْع ِجـ ُـز ،وقيــلَ :ع َجـ َـز َي ْع ُجـ ُـز،

ــز(.)4
ــز َي ْع َج ُ
و َع ِج َ

وقيلِ :
عج َز لغة شاذة(.)5
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(( (1لسان العرب ،البن منظور (.)300/14
(( (2اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)57/3
(( (3مناهج البحث العلمي ،لبدوي عبد الرمحن (ص.)4-3:
(( (4معاين القرآن ،لألخفش (.)280/1
(( (5اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)145/6

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

قــال ابــن فــارس« :العــن واجليــم والــزاي أصــان صحيحــان يــدل أحدمهــا :عــى مؤخــرة

الــيء ،والثــاين :يــدل عــى الضعــف  ...عاجــز أي :ضعيــف»(.)1

واإلعجــاز :الفــوت والســبق ،يقــال :أعجــزين فــان ،أي :فاتنــي .قــال الليــث« :أعجــزين

فــان :إذا عجــزت عــن طلبــه وإدراكــه»(.)2

وال َع ْجــز :اســم للقصــور عــن فعــل الــيء ،وهــو ضــد القــدرة ،قــال تعــاىل :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ = ﮊ [املائــدة ،]31:وعجــز فــان عــن كــذا َع ْجـ ًـزا :إذا مل يقــدر عليــه

ومل يقــم به(.)3

ـازا :إذا جعلتــه يعجــز .وتقــول :أعجــزين الــيء :إذا فاتــك ومل تقــدر عليــه.
وأعجزتــه إعجـ ً

ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [اجلــن ،]12:وقــال تعــاىل :ﮋ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﮊ [فاطــر.]44:

والعاجز عن اليشء :الذي ال يتمكن من اليشء وال يقدر عليه.
واملعجزة :أمر خارق للعادة ،مقرون بالتحدي ،مع عدم املعارضة(.)4
واإلعجــاز :أن يــأيت بالــيء يعجــز عنــه خصمــه ويقــر دونــه ،فيكــون قــد قهــره وجعلــه

عاجــزا عنــه(.)5
ً

ويقال :عاجزه وأعجزه :إذا غلبه وسبقه( .)6ويقال :أعجز :إذا عدا فسبق(.)7
واملــراد باإلعجــاز هنــا :هــو إظهــار صــدق الرســول  يف دعــوى الرســالة ،بإظهــار
(( (1معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ( )232/4مادة (ع ج ز).
(( (2لسان العرب ،البن منظور (.)370/5
(( (3املفردات يف غريب القرآن ،للراغب (ص.)322:
(( (4اإلعالم بام يف دين النصارى من الفساد واألوهام ،للقرطبي (ص ،)239:واإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)148/2
(( (5الكشف والبيان ،للثعلبي (.)193/4
(( (6اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي (.)5886/9
(( (7اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي (.)6599/10
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عجــز العــرب بــل النــاس مجي ًعــا عــن معارضتــه يف معجزتــه اخلالــدة وهــي القــرآن الكريــم،
وعجزاألجيــال مــن بعدهــم إىل قيــام الســاعة(.)1

وقد قيل :إن نصوص القرآن سميت آية ألهنا عجب يعجز البرش عن التكلم بمثلها(.)2
واملعجـ ُـز مــن القــرآن يــرى بعــض العلــاء أ َّنــه ثــاث آيــات( )3كأقل ســورة مــن القــرآن ،وبعض

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:

القــراءات لغــة :مجــع قــراءة ،وهــي يف اللغــة مصــدر ســاعي ِمــن قــرأ يقــرأ قــراءة وقرآنــ ًا،

الضــم واجلمــع
ــر ُء هنــا بمعنــى:
ِّ
وال َق ْ

(.)5

ويف االصطــاح :فقــد عرفهــا العلــاء بعــدة تعريفــات ،ومــن أحســنها تعريفــ ًا تعريــف ابــن

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

ِ
ِ
ـم
وكذلــك مــن أحســنها تعريــف الشــيخ عبــد الفتــاح القــايض الــذي عرفهــا بقولــه« :هــو ع ْلـ ٌ
كل وجـ ٍ
يعــرف بــه كيفيــة النطــق بالكلــات القرآنيــة ،وطــرق أدائهــا اتفاق ـ ًا واختالف ـ ًا ،مــع عــزو ِّ
ـه

لناقلــه»(.)7
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(( (1منهج القرآن الكريم يف دعوة املرشكني إىل اإلسالم ،حلمود الرحييل (.)403/1
(( (2اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)66/1وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري (.)17/1
(( (3انظر :مصاعد النظر ،للبقاعي (.)147/1
(( (4املنظومة التربيزية يف العقيدة الصحيحة السنية ،رشح وحتقيق  :مرزوق الزهراين (ص.)56:
(( (5لسان العرب ،البن منظور ( )128/1مادة (قرأ).
(( (6منجد املقرئني ،البن اجلزري (ص.)3:
(( (7البدور الزاهرة ،للقايض (ص.)5:

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

املقصود بإعجاز القراءات:
َّ
إن تعــدد القــراءات ُي َعــدُّ رض ًبــا مــن رضوب اإلعجــاز ،فلــم تتعــدد القــراءات إال ألغــراض

مهمــة؛ عقديــة ،أو فقهيــة ،أو بالغيــة ،أو لغويــة ،أو نحويــة ،أو رصفيــة.

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

القــراءات التــي يتغــر فيهــا املعنــى كلهــا حــق ،وكل قــراءة مــع القــراءة األخــرى بمنزلــة اآليــة مــع
اآليــة»

(.)1

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

ـف مــا كان يف ذلــك مــن التطويــل»(.)2
ولــو جعلــت داللــة كل لفــظ آيــة عــى حدهتــا مل َ ْ
يـ َ

وقــال الزرقــاينَّ :
رضب مــن رضوب
«إن تنــوع القــراءات يقــوم مقــام تعــدد اآليــات ،وذلــك
ٌ

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

(( (1جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)391/13
(( (2النرش ،البن اجلزري (.)47/1
(( (3مناهل العرفان ،للزرقاين (.)149/1
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املبحث األول:

اإلعجاز اللغوي

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

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

مهمهــم لــه ،وتوفــر دواعيهــم عليــه ،وعلمهــم بجعلــه حجـ ًة 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

[الزمــر ،]23:فمعانيــه متشــاهبة ال تناقــض فيهــا وال تعــارض ،وألفاظــه يف غايــة الفصاحــة والبالغــة

والتناســب بحيــث أعجــزت الفصحــاء والبلغــاء()2؛ فيســتنتج منــه َّ
ـر
أن ألفــاظ القــراءات املختلفــة كثـ ٌ
بعضــا.
بعضــا ،وال يعــارض بعضــه ً
بعضــه ً
منهــا مــا يكــون متشــا ًهبا ،ومــع ذلــك ال يناقــض ُ

وممــا يســتدل بــه عــى إعجــاز القــراءات اللغــويَّ :
أن القــراءات قــد تكــون بتغيــر بعــض

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

أو القــراءات.

ِ
ِّ
فصــل لربــك وهاجــر ،وال تطــع كل
ومــن ذلــك مــا يــروى قــال« :إنــا أعطينــاك اجلامهــر،

كافــر وســاحر»( ،)3فرغــم اســتعامله لبعــض األلفــاظ القرآنيــة وتغيــره لبعـ ٍ
ـض منهــا إال أ َّنــه جــاء بــا
ُي ْض ِحــك ويســتهزأ بــه؛ فضـ ً
فصيحــا أو يبلــغ درجــة اإلعجــاز.
ـا عــن أن يكــون
ً
ولإلعجــاز اللغــوي جوانــب كثــرة :اإلعجــاز البيــاين ،واإلعجــاز التصويــري ،واإلعجــاز

النحــوي ،واإلعجــاز الــريف ،وفيــا يــي بعــض هــذه اجلوانــب املتعلقــة بالقــراءات القرآنيــة.
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(( (1متهيد األوائل يف تلخيص الدالئل ،للباقالين (ص.)170:
(( (2البحر املحيط يف التفسري ،أليب حيان (.)195/9
(( (3االنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النرصانية ،للرصرصي (.)608/2

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

املطلب األول :اإلعجاز البياين
َّ
إن جوانــب إعجــاز القــرآن كثــرة ،لكــن أمههــا والــذي اتفــق عليهــا العلــاء هــو اإلعجــاز البيــاين،
وهــو املقصــود بقولــه تعــاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [الطــور ،)1( ]34:قــال ابــن عطيــة:

حلـ َّ
ـذاق يف وجــه إعجــازه -أنــه بنظمــه ،وصحــة معانيــه ،وتــوايل
«والصحيــح -والــذي عليــه اجلمهــور وا ُ

فصاحــة ألفاظــه»(.)2

ِ
وقفت عليها يف هذا اجلانب:
ومن الكتابات التي
ُ
ً
أول« :اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء القــراءات القرآنيــة املتواتــرة» ،لألســتاذ الدكتــور أمحــد بــن

حممــد اخلــراط ،طبــع جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف ،وزارة الشــؤون اإلســامية
واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد ،اململكــة العربيــة الســعودية ،املدينــة املنــورة1426 ،هـــ.

منهج الكتاب:
 اشتملت الدراسة عىل القراءات القرآنية العرش املتواترة ،دون َّّالشا َّذة.
 عدد اآليات التي متت دراستها  81آي ًة. الكتاب يف أصله حمارضات أكاديمية للمؤلف منقحة ومزيدة. اعتمــد املؤلــف يف الغالــب عــى ثــاث مصنفــات :تفســر الطــري ،وتفســر ابــن كثــر،والتحريــر والتنويــر ،ثــم يف البالغــة اعتمــد عــى كتــب الزخمــري وعبــد القاهــر اجلرجــاين.

 بــدأ الكتــاب بتمهيــد فيــه :حقيقــة االختــاف بــن القــراءات املتواتــرة وفائدتــه ،وأنــواعاإلعجــاز القــرآين.

ـث َّ
 ذكــر الباحـ ُأن الدراســات يف اإلعجــاز البيــاين كثــرة؛ لكــن ُجـ ّـل جهــود تلــك الدراســات
(( (1اإلعجاز البياين يف ضوء القراءات القرآنية املتواترة ،للخراط(ص.)31:
(( (2اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)6/4
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كانــت تــدور حــول مــا تلتقــي عليــه القــراءات ،ومــن النــادر أن تتوجــه نحــو القــراءات
املتواتــرة( ،)1ولعلــه يقصــد بذلــك الدراســات التــي انفــردت بإعجــاز القــراءات؛ ألن القــراءات
املتفقــة تدخــل يف اإلعجــاز يف القــرآن الكريــم.

 تنطلق الدراسة من اإلجابة عن ثالثة أسئلة رئيسة:• هــل تغ ـرُّ 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 حيمــل هــذا التغيــر معــاين ودالالت جديــدة

ذات شــأن يمكــن أن نضيفهــا إىل مقاصــد القــرآن الكريــم وهديــه؟
• هل يصاحب هذا التغيري خصائص بيانية ومجالية تعبريية متميزة؟

• هــل نحصــل عــى يشء يــوازي مــا ملســناه يف القــراءات القرآنيــة إذا حاولنــا تطبيــق هــذا
التغيــر اللفظــي عــى النصــوص األدبيــة البرشيــة التــي أمجــع النقــاد عــى تقديرهــا ورفــع

شــأهنا؟(.)2

ـم ال عالقــة لــه بالتفســر ودالالت األلفــاظ
قســم املؤلـ ُ
ـف القــراءات القرآنيــة إىل قســمني :قسـ ٌ
َّ -

ومعانيهــا ،وهــو مــا يتصــل بوجــوه النطــق كمقاديــر املــد والتخفيــف والتســهيل وخمــارج

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

اختــاف القـ َّـراء يف الكلــات القرآنيــة التــي ختتلــف دالالهتــا املعنويــة والبيانيــة والبالغيــة(،)3

ولكنــه اختــار  81موض ًعــا فقــط ،ممــا يعنــي أ َّنــه مل يــدرس مجيــع املواضــع.

ُ
الفــرق بــن هــذا الكتــاب ومصنفــات توجيــه القــراءات؛ أن هــذه املصنفــات كانــت تُعنــى
-
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((( (1ص.)36:
((( (2ص.)37:
((( (3ص.)42:

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

باالحتجــاج ألي قــراءة وبيــان فصاحتهــا ،وأمــا هــذا البحــث فقــد كان غرضــه التأكيــد عــى أن

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

 مل يتعـ ِـرض البحـ ُ
ـث للمســائل البالغيــة التــي توجــد يف اآليــة أو القــراءة إال بحــدود مــا يســاعد

يف إظهــار وجــه إعجــاز القــراءة أو خدمــة املعنــى ،دون اإلحاطــة بجميــع املســائل ،وبذلــك
خيتلــف هــذا البحـ ُ
ـث عــن كتــاب (التوجيــه البالغــي للقــراءات القرآنيــة) للدكتــور أمحــد ســعد

حممــد -عــى ســبيل املثــال.)2(-

 طريقــة عـ ِـرض إعجــاز القــراءة كانــت عــى النحــو التــايل :يبــدأ املؤلــف بمقدمــة بــن موضــوع

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

ثــم يبــن دالالت تلــك القــراءات ومعانيهــا(.)3
 -جاءت مباحث هذه الدراسة عىل النحو التايل:

• الفصل األول :وقوع حرف مكان حرف ،وورد فيه ثالثة عرش ً
مثال.
•الفصل الثاين :التغيري يف زيادة حرف ونقصه ،وفيه اثنا عرش ً
مثال.
• الفصل الثالث :بني التخفيف والتشديد ،وفيه اثنا عرش ً
مثال.
• الفصل الرابع :التغيري يف احلركات اإلعرابية ،وفيه تسعة أمثلة.
• الفصل اخلامس :التغيري يف احلركات غري اإلعرابية ،وفيه ستة عرش مثاالً.
• الفصل السادس :بني الفعل املعلوم والفعل املجهول ،وفيه ثامنية أمثلة.
• الفصل السابع :بني املفرد واجلمع ،وفيه مخسة أمثلة.

((( (1ص.)43:
((( (2ص.)44:
((( (3ص.)46:
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ثان ًيــا« :مالمــح مــن اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء القــراءات القرآنيــة» ،د .أمحــد حممــد اخلــراط،

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

1415هـــ ،ســبتمرب -نوفمــر ( 1994ص.)1()88-84
ومما ُيالحظ يف هذا املقال:

 تنبيهــه عــى قلــة الكتابــة يف هــذا اجلانــب؛ حيــث يقــول« :وأود يف هــذا البحــث أن ألفــت أنظــارالباحثــن واملهتمــن بدراســات إعجــاز القــرآن إىل جانـ ٍ
ـب َعـ َّـزت فيــه الــدِّ الء ،و َنــدَ َرت األقالم،
و َق َّلـ ِ
ـت التأمــات ،وهــو جانــب اإلعجــاز البيــاين يف ســاحة القــراءات القرآنيــة املتواتــرة».

ِ
 َّــب مضمــون اجلانــب «ال ســيام أن علامءنــا كافــة
أن جانــب اإلعجــاز يف القــراءات هــو جان ٌ
يقــرون بســامتها ،وصحــة ســندها إىل رســول اهلل .»

 َّأن احلديــث عــن القــراءات القرآنيــة مــن جانــب اإلعجــاز التعبــري بجوانبــه املختلفــة قــد
ُخـ ِ
ـد َم مــن قبــل يف كتــب (توجيــه القــراءات واالحتجــاج)؛ حيــث كان احلديــث عــن روعــة
النظــم واألســلوب ،وأســباب اختيــار احلــروف والكلــات.

 َّأن اجلانــب الناقــص هنــا هــو اجلانــب اجلــايل األديب يف القــراءات كل عــى ِحــدَ ٍة« ،وح َّبــذا لــو

ُعنــي املتخصصــون بإبــراز هــذا اجلانــب الــذي يتصــل بأغــوار اللغــة والبالغــة أكثــر ممــا يتصــل
باختــاف اللهجــات العربيــة».

 التنبيــه عــى َّأن بيــان أوجــه البالغــة يف إحــدى القراءتــن ال يعنــي تفضيــل قــراءة متواتــرة عــى
غــره تفضيـ ً
ـض مــن شــأن القــراءة األخــرى.
ـا يغـ ُّ

 التنبيــه عــى أ َّنــه عنــد بيــان إعجــاز القــراءات ينبغــي املحافظــة عــى منطــوق اللغــة ،وحدودهــا،وطاقتهــا التعبرييــة ،واالبتعــاد عــن التكلــف الــذي ال ت ُِقـ ُّـره دائــرة اللغــة نفســها.

 -اإلعجاز البياين الذي حتدث عنه املؤلف إنام كان يف آيات معينة.
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(( (1وهــو منشــور عــى شــبكة األلوكــة حتــت هــذا الرابط،https://www.alukah.net/literature_language/0/26/:بتاريــخ
1427/9/18هـ املوافــق 2006/10/11م.

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

ثال ًثــا« :مظاهــر اإلعجــاز يف انفــرادات اإلمــام أيب جعفــر :دراســة تطبيقيــة» ،للدكتــور أمحــد بــن

عــي بــن عبــد اهلل الســديس ،مقــال منشــور يف جملــة الدراســات اإلســامية ،املجلــد  ،26العــدد األول،
ربيــع اآلخر 1435هـــ ،فربايــر 2014م (ص.)154-133
وقد كان منهج هذه الدراسة كالتايل:

 ُعنِيت الدراسة بمواضع من انفرادات اإلمام أيب جعفر املدين ،أو انفرادات أحد رواته. ب َّينــت هــذه الدراســة وجــه اإلعجــاز املســتنبط مــن هــذه االنفــرادة ،والفــرق بينهــا وبــن قــراءةاجلامعــة مــن حيــث املعنــى.

 اقتــرت الدراســة عــى اخلــاف الفــريش فقــط؛ فــإن دالئــل اإلعجــاز إنــا تظهــر فيــه يفالغالــب.

 اقترصت الدراسة عىل دراسة طريق الدرة دون طرق النرش أو غري ذلك. تناولت الدراسة اإلعجاز يف هذه القراءة من جهة اإلعجاز البياين دون أوجه اإلعجاز األخرى.ِ
ـتقص مجيــع انفــرادات اإلمــام أيب جعفــر أو أحــد
 تناولــت الدراســة ســبع انفــرادات ،ومل تسـراوييــه لئــا يطــول البحــث.

ٍ
بجالء تقرير وجه اإلعجاز(.)1
 النامذج املختارة هي التي يظهر فيها 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 استكامل التوجيه اللغوي؛ بيان وجه اإلعجاز.ُ
البحث مقدمات متهيدية يف :تعريف االنفرادة ،وترمجة اإلمام أيب جعفر وراوييه.
 تضمن((( (1ص.)136:
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راب ًعــا :اإلعجــاز يف تنــوع وجــوه القــراءات ،للدكتــور عبــد الكريــم إبراهيــم صالــح ،طبــع يف

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

حتدث يف املبحث الثالث فيه عن اإلعجاز البياين يف تعدد وجوه القراءات القرآنية(.)1
خامســا :إعجــاز القــراءات القرآنيــة ،للدكتــور فائــز حممــد الغــرازي ،نــر يف جملــة جامعــة
ً

النــارص ،العــدد الســادس ،املجلــد الثــاين ،يوليــو  -ديســمرب2015 ،م (ص.)332-291
 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.

سادســا« :القــراءات القرآنيــة تنــوع يف املبــاين ويف تعدادهــا إعجــاز بيــاين» ،وهــي مشــاركة
ً

للدكتــور احلســن صدقــي ،أســتاذ التعليــم العــايل بجامعــة شــعيب الــدكايل ،باجلديــدة ،وذلــك يف

مؤمتــر «القــراءات القرآنيــة واإلعجــاز» الــذي نظمتــه جمموعــة البحــوث يف الدراســات القرآنيــة
بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية باجلديــدة باململكــة املغربيــة حتــت إرشاف جامعــة شــعيب الــدكايل
باجلديــدة.

 -وضحــت قيمــة القــراءات يف تنويــع املبــاين اللغويــة داخــل اللغــة العربيــة ،ومســامهتها يف

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

(((1مل أستطع الوقوف عىل الكتاب ،وقد أشار إليه املؤلف عىل صفحته يف الفيس بوك حتت هذا الرابطhttps://0i.is/Cc1i :
(( (2موقــع ديــوان العــرب ،بقلــم :عزيــز العربــاوي ،الســبت  3يوليــو 2010م ،حتــت هــذا الرابــطhttp://diwanalarab.com/ :
spip.php?article24060.

38

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

ســاب ًعا« :أثــر القــراءات القرآنيــة يف اإلعجــاز اللغــوي مــن خــال ســورة الفاحتــة» ،مداخلــة

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.

وضــح مكامــن اإلعجــاز اللغــوي يف هــذه الســورة االفتتاحيــة لكتــاب اهلل وقيمتهــا يف الصــاة
َّ -

والدعــاء وتربية النــشء(.)1

ثامنًــا« :أوجــه اإلعجــاز يف توجيــه القــراءات» ،لألســتاذ الدكتــور نــارص بــن ســعود القثامــي،

ورقــة علميــة قدمهــا يف حمــور (القــراءات القرآنيــة واإلعجــاز البالغــي) يف نــدوة علميــة متعلقــة

بالقــراءات القرآنيــة واإلعجــاز يف املغــرب(.)2
ومل أستطع الوقوف عليها.

تاسـ ًعا« :القــراءات القرآنيــة ووجــوه اإلعجــاز البالغــي» ،ورقــة علميــة قدمهــا األســتاذ الدكتور

حممــود 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.

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

(( (2جملة معهد اإلمام الشاطبي ،العدد اخلامس (ص.)459:
(( (3جملة معهد اإلمام الشاطبي ،العدد اخلامس (ص.)460:
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ـارشا« :القــراءات القرآنيــة وإعجــاز النظــم» ،األســتاذ الدكتــور خدجيــة إيكــر ،كليــة اآلداب،
عـ ً

اجلديــدة ،املغــرب ،ضمــن حمــور (القــراءات القرآنيــة وأثرهــا يف الــدرس اللغــوي) يف نــدوة عــن

القــراءات القرآنيــة واإلعجــاز يف املغــرب(.)1
ومل أستطع الوقوف عليها.

احلــادي عــر« :مثــال عــى اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء اختــاف القــراءات» ،لســعيد النامرنــة،

مقــال منشــور عىل ملتقى أهــل احلديــث ،منتدى القــرآن الكريــم وعلومــه ،بتاريــخ .)2(2012/4/26
 تناول قوله تعاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [املسد.]4: أورد أقوال املفرسين يف معنى اآلية.القراء يف اآلية.
 ثم أورد خالف َّ ثم أورد إعراب هاتني القراءتني.موضحا وجه اإلعجاز فيهام.
 ثم ذكر املعنى الداليل لكل قراءة؛ً
الثــاين عــر« :اإلعجــاز البالغــي يف القــراءات :دراســة وتوجيــه يف ضــوء أقــوال املفرسيــن»،

رســالة دكتــوراه ،ملحمــود بــن ســعد بــن عبــد احلميــد شــمس ،بــإرشاف :عمــر بــن يوســف محــزة،
كليــة أصــول الديــن ،جامعــة أم درمــان اإلســامية ،الســودان1432 ،هـــ.

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

البالغــي وورد القــراءة يف الكلمــة الواحــدة يف بعــض املواضــع دون املواضــع األخــرى ،وكذلــك
اتفــاق القـ َّـراء مجيعــا عــى قــراءة واحــدة يف بعــض الكلــات التــي هــي املتشــابه اللفظــي؛ فقــد تــرد
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(( (1جملة معهد اإلمام الشاطبي ،العدد اخلامس (ص.)460:
(( (2حتت هذا الرابطhttps://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=282002 :

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

القــراءة األخــرى يف الكلمــة يف بعــض مواضعهــا دون املواضــع األخــرى باتفــاق القـ َّـراء مجي ًعــا ،أو

قــد تــرد القراءتــان متواترتــان يف كلمــة يف بعــض املواضــع ،حيــث يكــون معنــى القراءتــن مــرا ًدا،
ويف املواضــع األخــرى تــرد قــراءة متواتــرة واحــدة؛ حيــث يكــون معناهــا ينطبــق عــى اجلميــع أو

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

بعــض تلــك القــراءات هلــا دور رئيــس يف املعنــى املــراد ،وقــد يتفــق القـ َّـراء مجيعــا عــى قــراءة واحــدة
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 بالتنكــر.
 -كان من أبرز نتائج الدراسة ما يأيت:

 1 .أن يف أقــوال أهــل التفســر مــا يؤكــد إعجــاز القــراءات البالغــي ،فعندهــم كنــوز ضخمــة مــن
املعــاين حتتــاج ملــن جيمعهــا ،ويرتبهــا ،ويــرز إعجــاز القــراءات البالغي.

 2 .أن إعجــاز القــراءات البالغــي ثابــت حيــث لــكل قــراءة دور يف املعنــى ،وذلــك مــن خــال
مــا يــأيت :ورود القــراءات يف الكلمــة يف بعــض مواضعهــا دون املواضــع األخــرى ،ســواء
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.

أن يف بعــض القــراءات التــي يــرى البعــض :أهنــا لغــات ،إعجــازا بالغيــا .أن القــراءة َّّ
الشــا َّذة
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

(((1من ملخص الرسالة املوجود عىل هذا الرابطhttps://0i.is/2gQ0:
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الثالــث عــر« :اإلعجــاز البالغــي يف القــراءات :وقفــات تأمليــة» ،للدكتــور حممــود شــمس،

منشــور عــى ملتقــى أهــل التفســر ،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 يبني موضع اإلعجاز البالغي يف القراءات.

الرابــع عــر« :القــراءات القرآنيــة ووجــوه اإلعجــاز الــداليل» ،األســتاذ الدكتــور احلســن

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

يف املغــرب(.)2

ومل أستطع الوقوف عليه.
اخلامــس عــر« :العالقــة بــن القــراءات القرآنية املتواتــرة وإعجــاز القــرآن الكريــم» ،للدكتور أمحد

بــن حممــد حممــد شــعبان ،بحــث مقــدم يف املؤمتــر القــرآين الــدويل الســنوي (مقــدس  )5املنعقــد يف مركــز
بحــوث القــرآن بجامعة ماليــا يف ماليزيــا ،يف املــدة 1436/7/17-16ه ،املوافق لـــ2015/5/6-5م(.)3

ومل أستطع الوقوف عليه.

(( (1حتت هذا الرابطhttps://vb.tafsir.net/tafsir14883/#.Xc_oP1czbIU :
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(( (2جملة معهد اإلمام الشاطبي ،العدد اخلامس (ص.)460:
(( (3جملة معهد اإلمام الشاطبي ،العدد العرشون ،ذو احلجة 1436هـ(ص.)434:

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

الســادس عــر« :دالئــل اإلعجــاز يف اإلجيــاز مــن قــراءات القــرآن» ،للجيــي عــي أمحــد بــال،

املؤمتــر الــدويل حــول اإلعجــاز يف القــراءات واملصطلحــات القرآنيــة الــذي نظمتــه كليــة القــرآن

الكريــم بفــرع جامعــة األزهــر يف طنطــا ،مــر2012/11/19-18 ،م = 1434/1/5-4هـــ(.)1
ومل أستطع الوقوف عليه.

الســابع عــر :عقــدت كليــة أصــول الديــن يف اجلامعة اإلســامية بغــزة ،املؤمتــر الثالــث لإلعجاز

يف القــرآن والســنة النبويــة ،وكان أحــد حمــاور املؤمتر« :اإلعجــاز يف القــراءات املتواتــرة الصحيحة»(.)2
ولكني مل أستطع الوقوف عىل البحوث املطروحة يف هذا املحور.

الثامــن عــر« :كتــاب اإلعجــاز اللغــوي يف القــرآن الكريــم» ،وهــو منهــج لتدريــس

البكالوريــوس يف جامعــة املدينــة العامليــة ،وكان الــدرس احلــادي عــر فيهــا« :القــراءات القرآنيــة ومــا

هبــا مــن أوجــه لإلعجــاز»(.)3

وكان أحد املباحث املطروحة فيه« :اإلعجاز البياين واللغوي يف تنوع القراءات».
 والنامذج املطروحة يف هذا الكتاب ست آيات. وعقــد مبحــث بعنــوان« :القــراءات وأثرهــا يف التوجيــه البالغــي وتنــوع األســاليب» ،ومتــتفيــه دراســة تســع آيــات.

 جعــل الــكالم عــن البالغــة يف مباحــث؛ منهــا :صيغــة اخلــر والطلــب ،وحــروف املعــاين،ظاهــرة االلتفــات ،وغريهــا.

 الكتاب مستفاد من دراسة «اإلعجاز يف تنوع وجوه القراءات» لعبد الكريم إبراهيم صالح.(( (1انظر هذا الرابطhttp://ioquranics.com/bib/9:

(( (2انظر هذا ال رابطhttps://0i.is/Kt9H:

(( (3انظر هذا الرابطhttps://al-maktaba.org/book/33838 :
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التاســع عــر« :اإلعجــاز البالغــي يف القــراءات القرآنيــة» ،د .إبراهيــم حممــد البيومــي ،مقــال

منشــور يف جملــة الوعــي اإلســامي ،عــدد ( ،)654صفــر 1441هـ-أكتوبــر2019م( ،ص ص-48

أيضــا عــى موقعهــا اإللكــروين(.)1
 ،)50وهــو منشــور ً
 -بدأ املقال باحلديث عن إعجاز القرآن.

مظهرا من مظاهر اإلعجاز.
 ثم ثنى باحلديث عن تعدد القراءات القرآنية وأنه يعدً
ً
مثــال إلعجــاز القــرآن وهــو قولــه تعــاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [الفاحتــة ،]4:فذكــر
 ثــم ذكــروبــن وجــه اإلعجــاز فيهــا.
القــراءات الــواردة يف اآليــةَّ ،

العــرون :اإلعجــاز يف القــراءات القرآنيــة واجلمــع بينهــا ،تأليــف :حممــد إبراهيــم ســنبل

وآخريــن ،دار الصحابــة للــراث ،طنطــا ،الطبعــة األوىل1437 ،هـــ2016-م(.)2
 -اقترص الكتاب عىل القراءات العرش املتواترة.

 هــدف الكتــاب الــر ُّد عــى شــبهات املرجفــن الذيــن يشــككون يف القــراءات القرآنيــة مدعــنتعارضــا واختال ًفــا.
أن بينهــا
ً

 بيان أوجه اإلعجاز يف اجلمع بني القراءات من نواحيه املختلفة(.)3احلــادي والعــرون :أثــر اختــاف القــراءات القرآنيــة يف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآن ،لفــاح

خــر الديــن ،إرشاف :حممــد زعــراط ،رســالة دكتــوراه ،يف كلية العلــوم اإلنســانية والعلوم اإلســامية،
قســم احلضــارة اإلســامية ،جامعة وهــران ،اجلزائــر1435 ،هـــ2014-م(.)4

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

(( (3انظر حتت هذا الرابط./https://www.alukah.net/culture/0/110840 :
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(((4انظر هذا الرابطhttp://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228 :

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

 -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.

ِ
ـوص منتقــاة تبــن إعجــاز القــراءات القرآنيــة مــن الناحيــة
 -يف القســم الثــاين مــن البحــث نصـ ٌ

البالغيــة ،وقــد يتعــرض لبعــض النواحــي األخــرى.

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

الصــوت أو الترصيــف أو غــره.

 ثم يذكر القراءات الواردة يف اآلية. ثم يوجهها التوجيه القرآين. ثم يتحدث عن وجه اإلعجاز يف القراءتني. كان الفصل األول يف اإلعجاز القرآين بني بالغة الكلامت ودالالت األصوات.حتدث يف هذا الفصل عن اإلعجاز البالغي الصويت يف ثالث آيات.
وعــن اإلعجــاز البالغــي يف التحــول مــن املــايض إىل األمــر يف ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ

[البقــرة.]125:

وعــن اإلعجــاز البالغــي يف التحــول مــن املضــارع إىل األمــر يف ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﮊ [البقــرة.]259:

 وكان الفصل الثالث يف احلديث عن إعجاز النظم القرآين وتغاير القراءات.حتدث فيه عن إعجاز اتساع معاين النظم عند اختالف القراءات ،وذكر فيه آيتني.
ثم حتدث عن اإلعجاز البالغي بالتقديم والتأخري ،ومثل له بمثالني.
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ثــم حتــدث عــن اإلعجــاز البالغــي بالذكــر واحلــذف ،ومثــل لــه بقولــه تعــاىل :ﮋ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﮊ [القصــص.]23:

الثــاين والعــرون« :اللمحــة اإلعجازيــة يف متواتــر القــراءات القرآنيــة» ،ملحمــد عبــد الواحــد

حممــود الدســوقي ،مكتبــة اإلمــام البخــاري ،القاهــرة1434 ،هـــ2013-م(.)1
مل أستطع الوقوف عليه.

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

والنــر ،الطبعــة األوىل1402 ،هـ1982-م.

 الفصل األول من الكتاب كان عن إعجاز القرآن. الفصل الثاين عن نزول القرآن عىل سبعة أحرف. الفصل الثالث كان عن القراءات واإلعجاز(.)2الرابــع والعــرون :إعجــاز الكلمــة يف القــراءات القرآنيــة املتواتــرة ،أ.د .املثنــى عبــد الفتــاح

حممــود حممــد ،األســتاذ املشــارك بقســم التفســر وعلــوم القــرآن يف اجلامعــة ،جملــة اجلامعة اإلســامية،
العــدد  ،182الســنة 1439 ،51هـــ ،اجلــزء الثــاين.

 -ركــز البحــث عــى جانــب إعجــاز الكلمــة ،وأهنــا مقصــودة لذاهتــا؛ لبيــان املعــاين الكثــرة

التــي تتحقــق مــن خالهلــا.

 يعد إعجاز الكلمة يف القراءات القرآنية رافدً ا من روافد اإلعجاز البياين.(( (1وردت معلومــات الكتــاب يف موقــع املرصــد الــدويل للتفســر وعلــوم القــرآن ،انظــر الرابــطhttp://ioquranics.com/cgi- :
bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24768

(( (2مل أقــف عــى الكتــاب ،وإنــا اســتفدت وص َفــه مــن توصيــف الكتــاب عــى هــذا الرابــطhttps://www.goodreads.com/ :
book/show/29539336
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ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

 جاء البحث يف مبحثني:املبحث األول :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.
•املطلــب الثــاين :األلفــاظ ذات الداللــة الواحــدة .وأورد فيــه مــن األمثلــة :ﮋ ﭠ
ﭡﮊ [البقــرة.]265:

البحث بأمثلة قليلة ٍ
ُ
دالة عىل املراد ،دون تكثري من النقول.
 اكتفىُ
الباحث اآلية ،ثم يذكر القراءات فيها ،ثم يذكر توجيه القراءات.
 يورد بعد أن ينتهي من هذا ينتقل إىل بيان إعجاز الكلمة.اخلامــس والعــرون« :القــراءات واإلعجــاز يف قولــه تعــاىل :ﮋيرســل عليكــا شــواظ مــن نــار

ونحــاس فــا تنتــرانﮊ [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 هاتني الكلمتني ،وتوجيهها. -املبحث الثالث :بيان وجه اإلعجاز يف اآلية.

(((1حتت هذا الرابطhttps://0i.is/clcQ :
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الســادس والعــرون« :مــن صــور اإلعجــاز البيــاين يف القــراءات القرآنيــة :اختــاف احلــركات

نموذجــا» ،بحــث منشــور يف جملــة آداب الفراهيــدي ،كليــة اآلداب – جامعــة تكريــت ،أ.د.
اإلعرابيــة
ً

حممــد خليــل إبراهيــم وأ.د .صــاح ســاير فرحــان العبيــدي ،العــدد  ،27أيلــول 2016م(.)1
 -اقترص البحث عىل القراءات القرآنية املتواترة.

 اقتــر البحــث عــى بيــان اإلعجــاز البيــاين يف اختــاف احلــركات اإلعرابيــة يف قــراءة الكلمــةالقرآنيــة.

 كان املبحث األول :قراءات بني الرفع واجلزم .وذكر مثالني. واملبحث الثاين :قراءات بني الرفع واجلر .وذكر مثالني. واملبحث الثالث :قراءات بني الرفع والنصب .وذكر مثالني. واملبحث الرابع :قراءات بني النصب واجلر .وذكر ًمثال واحدً ا.
 يبــدأ املبحــث بذكــر اآليــة ،والقــراءات الــواردة فيهــا منســوبة إىل أصحاهبــا ،ثــم توجيههــا مــنكتــب أهــل العلــم ،ثــم بيــان اإلعجــاز الــذي فيهــا.

الســابع والعــرون« :سلســلة إعجــاز القــراءات القرآنيــة» ،املهنــدس جعفــر فــوارس ،نرشهــا

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 ﯝﯞ ﮊ [املائــدة ،]89:ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﮊ [املائــدة.]6:
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(( (1انظر الرابط.https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=117243 :

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

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

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

حتــدث فيهــا عــن بعــض مــن أوجــه اإلعجــاز البيــاين يف القــراءات القرآنيــة ،وذلــك يف بيــان

املعنــى الــذي يؤديــه بعــض وجــوه القــراءات التــي تفـ َّـرد هبــا أبــو جعفــر املــدين(.)1

الثامــن والعــرون« :مظاهــر اإلعجــاز يف القــراءات القرآنيــة» ،لفضيلــة الدكتور أمحد الســديس،

جــزء من حمــارضة منشــورة عــى اإلنرتنت حتــت سلســلة جمالــس أكاديميــة .)2( 3
أهم ما أشري إليه يف تلك املحارضة:
ومن ِّ

 أن البحــث يف مظاهــر إعجــاز القــراءات إنــا عنــي بــه املتأخــرون ،لكــن أصولــه موجــودة عنــداملتقدمني.

 َّأن الذي رصف املتقدمني عن الترصيح بوجه اإلعجاز يف القراءات أمور ،منها:
• ظن بعض اللغويني أن القراءات ليست توقيفية.
• إخضاع بعض النحاة القراءات القرآنية ألصوهلم النحوية.
• تقديم هلجة عىل غريها ،وتفضيل لغة عىل أختها.
(( (1من موقع جريدة املدينة بتاريخ يوم الثالثاء 2016/6/14م حتت هذا الرابطhttps://0i.is/DLDe :

(( (2حتــت هــذا الرابــط https://vb.tafsir.net/tafsir42292/#.Xc_gHFczbIU :وغــره ،ضمــن املجلــس الثالــث مــن سلســلة
جمالــس أكاديميــة ،التــي تعقدهــا كليــة القــرآن الكريــم باجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة ،بالتعــاون مــع اجلمعيــة العلميــة
الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه (تبيــان) فــرع املدينــة ،وذلــك يــوم االثنــن 1435/5/16هـــ.
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 َّأن احلديــث عــن إعجــاز القــراءات هــو أعــى مرتبــة مــن توجيــه القــراءات ،وال يكــون إال بعــد
توجيه القــراءات.

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

املطلب الثاين :اإلعجاز التصويري
ً
أول« :اإلعجــاز التصويــري يف القــراءات القرآنيــة يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [الفاحتــة،»]4:

املقــال الثامــن عــر ضمــن مقــاالت بعنــوان( :إعجــاز القــرآن الكريــم) ،لألســتاذ الدكتــور عبــد
الســام مقبــل املجيــدي(.)1

 حتدث فيه عن اإلعجاز التصويري يف القراءتني الواردتني يف اآلية. بدأ بذكر القراءتني منسوبة ألصحاهبا. ثم ذكر املشهدين اللذين تصوراهنام القراءتان.ً
سؤال :هل يمكن أن يكون أحدٌ ملكًا دون أن يكون مالكًا؟
 ثم أورد ثم مجع بني املشهدين لتكوين الصورة الكلية. ثم أورد خامتة يف تكامل القراءتني.ثان ًيــا« :مثــاالن عــى اإلعجــاز التصويــري يف القــراءات القرآنيــة» ،مقــال منشــور عــى موقــع

إســام ويب(.)2

 -املثال األول :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮊ [البقرة]10:

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

(( (1مقال منشور يف  2014/4/27عىل موقع طريق اإلسالم ،حتت هذا الرابطhttps://0i.is/iGbm :
(( (2مقال منشور بتاريخ 2014/9/28م ،واسم الكاتب( :إسالم ويب) ،حتت هذا الرابطhttps://0i.is/Wweh:

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

 بدأ بذكر القراءات الواردة يف اآلية ،مع توجيهها الرصيف. ثم يقارن بني القراءتني من الناحية املعنوية. ثم ُي َب ِّي كيف أن القراءتني صورت مشهدين خمتلفني. ثم بيان احلكمة يف القراءتني.ثال ًثــا« :أثــر اختــاف القــراءات القرآنيــة يف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآن» ،لفــاح خــر الديــن،

إرشاف :حممــد زعــراط ،رســالة دكتــوراه ،يف كليــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم اإلســامية ،قســم
احلضــارة اإلســامية ،جامعــة وهــران ،اجلزائــر1435 ،هـــ2014-م(.)1

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

األمثلــة :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ [املدثــر.]50:

(( (1انظر هذا الرابطhttps://0i.is/jCvq:
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املطلب الثالث :بقية أنواع اإلعجاز اللغوي
َّ
إن فــروع اللغــة -كــا هــو معلــوم -تتجــاوز البالغــة والبيــان إىل أنــوا ٍع أخــرى ،والبحــث يف

إعجــاز القــرآن اللغــوي يتجــاوز اإلعجــاز البالغــي والبيــاين إىل بقيــة األنــواع.

ٍ
ـدت أن نــدوة «القــراءات القرآنية
ولكنــي مل أقــف عــى يشء مكتــوب يف هــذه األنــواع ،وقــد وجـ ُ

واإلعجــاز» املنعقــدة يف اململكــة املغربيــة يومــي الثالثــاء واألربعــاء يف األول والثــاين مــن مجــادى
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 الــريف)،
(القــراءات ووجــوه اإلعجــاز النحــوي) ،ومــع ذلــك مل يقــم أي مــن الباحثــن بتقديــم أي بحـ ٍ
ـث يف
ِّ
ٌّ
هــذه املجــاالت.

إذن هــو جمـ ٌ
ـوح للدارســن والباحثــن ليبحثــوا فيــه ،ويقدمــوا فيــه مــا يرونــه مــن أنــواع
ـال مفتـ ٌ

إعجــاز اللغــوي النحــوي والــريف واللغــوي املســتنبطة مــن القــراءات.
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ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

املبحث الثاين:
اإلعجاز العلمي
املقصــود باإلعجــاز العلمــي :إخبــار القــرآن الكريــم أو الســنة النبويــة ،بحقيقــة أثبتهــا العلــم

التجريبــي ،وثبــت عــدم إمكانيــة إدراكهــا بالوســائل البرشيــة يف زمــن الرســول .)1(
ُ
وجدت فيه ما ييل:
كثريا ،وقد
ُ
والبحث يف هذا النوع مل يكن ً

ً
أول« :القــراءات القرآنيــة املتواتــرة وأثرهــا يف اإلعجــاز العلمــي» ،للدكتــور ســليامن حممــد

الدقــور ،والدكتــور أجمــد حممــد قورشــة ،جامعــة مؤتــة ،األردن(.)2
منهج هذا البحث:

 تناول البحث دراسة الكلامت القرآنية املتواترة فقط دون َّّالشا َّذة.
 تنــاول البحــث اآليــات التــي ذكــر فيهــا العلــاء أنَّــه يوجــد فيهــا إعجــاز علمــي ،وفيهــاقــراءات متواتــرة ،وذلــك باالســتقراء دون االختيــار.

ُ
البحث إىل أثر اختالف هذه القراءات يف احلديث عن اإلعجاز العلمي.
تطرق
 َّأثــر يف حتديــد دالالت
 بــرزت مشــكلة البحــث يف الســؤال التــايل :هــل للقــراءات القرآنيــة ٌاإلعجــاز العلمــي لآليــات القرآنيــة.

ً
وأصــا لقبــول املعنــى
 مــن أهــداف البحــث :اعتبــار اختــاف القــراءات القرآنيــة ضاب ًطــااملتعلــق باإلعجــاز العلمــي أو رفضــه.

(( (1تأصيــل اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة ،لعبــد املجيــد الزنــداين وأ.د .ســعد يلــدرم ،والشــيخ حممــد األمــن ولــد حممــد
(ص ،)18-17:واإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة تارخيــه وضوابطــه ،للدكتــور عبــد اهلل املصلــح (ص.)30:
(( (2انظر حتت هذا الرابطhttps://0i.is/VgFW :
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ثان ًيــا« :اإلعجــاز العلمــي (الطبــي) يف القــراءات َّّ
الشــا َّذة صحيحــة الســند :دراســة نظريــة

تطبيقيــة يف التفســر والقــراءات والطــب النظــري» ،إعــداد :د .جمتبــى حممــود عقلــة بنــي كنانــة،

أســتاذ التفســر وعلــوم القــرآن والقــراءات املشــارك بكليــة الرشيعــة ،جامعــة نجــران ،جملــة اجلامعــة
اإلســامية ،اجلــزء الثالــث عــر ،ملحــق العــدد ( 183ص.)409
منهج هذا البحث:
 اعتــاده عــى القــراءات َّّالشــا َّذة صحيحــة الســند «وهــي قــراءات ثابتــة مل يســبق دراســتها يف
مــا خيــص إعجازهــا العلمــي ،وهــي مــا يســمى يف تراثنــا بالقــراءات َّّ
الشــا َّذة ،أو القــراءات

اآلحاديــة ،رغــم أهنــا صحيحــة اإلســناد نســبت إىل النبــي  ،جــاءت مــن طــرق

القــراءات املتواتــرة نفســها حتــى وصلــت إلينــا»(.)1

 بــدأ البحــث بتأصيــل إثبــات حجيــة القــراءات َّّالشــا َّذة صحيحــة الســند يف إعجــاز القــرآن
الكريــم.

 عالــج البحــث بعــض القضايــا التــي أثبتــت هــذه القــراءات احلقائــق العلميــة املتعلــق هبــا،موافقــة ملــا درســه العلــاء الغربيــون ممــن ليــس لدهيــم اطــاع عــى هــذه القــراءات.

ُ
البحــث لبعــض القضايــا التــي يســميها علــاء الطبيعــة حقائــق ،وهــي يف حقيقتهــا
تعــر َض
َّ -

«حمــض خيــال علمــي حــامل لعلامئهــم ،أو كذبــة سياســية إلخضــاع اخلصــوم والســيطرة عــى
األمــم التــي يســموهنا دول العــامل الثــاث ،أو فرضيــات مــا زالــت حتتــاج الختبــارات إلثبــات

زيفهــا أو صدقهــا»(.)2

 كان مــن أهــداف البحــث ونتائجــه :إثبــات حجيــة القــراءات َّّالشــا َّذة صحيحــة الســند يف أبواب
اإلعجــاز عامــة؛ واإلعجــاز العلمــي خاصة.

54

((( (1ص.)410-409:
((( (2ص.)411:

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

 اآليات التي متت دراستها يف هذا البحث ثالث آيات. اعتمــد البحــث اللغــوي يف أصــول الكلــات واملدلــول التفســري هلــا للوقــوف عــى أنبــاءوأخبــار 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

 بعــد أن يذكــر أقــوال املفرسيــن واللغويــن يف القراءتــن يذكــر املعنــى احلاصــل باجلمــع بــنالقراءتــن.

 ثم يتبع ذلك عن احلديث بني االرتباط بني القراءة والعلم احلديث.ٍ
بملخص جيمل فيه املسائل اللغوية والتفسريية واإلعجازية يف اآلية.
 ختم املبحثثال ًثــا« :أثــر اختــاف القــراءات القرآنيــة يف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآين» ،لفــاح خــر الديــن،
إرشاف :حممــد زعــراط ،رســالة دكتــوراه ،يف كليــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم اإلســامية ،قســم
احلضــارة اإلســامية ،جامعة وهــران ،اجلزائــر1435 ،هـــ2014-م(.)2

 حيث أورد ًمثال لإلعجاز الطبي بقوله تعاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮊ [البقرة.)3(]222:
 وأفــرد الفصــل الســابع للحديــث عــن اإلعجــاز العلمــي ،وأورد لــه مثـ ًـال قولــه تعــاىل :ﮋ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﮊ [األعــراف.]57:

(( (1انظر( :ص.)453:
(( (2انظر هذا الرابطhttp://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228:
((( (3ص.)309:
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راب ًعــا :أقيــم يف عــام 1434هـــ مؤمتـ ًـرا يف طنطــا يف مــر بعنــوان( :املؤمتــر الــدويل األول حــول

اإلعجــاز يف القــراءات واملصطلحــات القرآنيــة) ،وذلــك حتــت رعايــة كليــة القــرآن الكريــم فــرع

جامعــة األزهــر بطنطــا ،وذلــك يومــي األحــد واالثنــن  18و 19نوفمــر 2012م(.)1

وكان حمــوره األول :اإلعجــاز العلمــي يف القــراءات القرآنيــة (الطــب – الفلك – النبــات – البحار
– علــوم األرض  ...إلخ)(.)2

ومل أستطع الوقوف عىل يشء من البحوث املطروحة يف هذا املحور.
خامســا« :ورقــة علميــة حــول اإلعجــاز العلمــي والقــراءات» ،قدمها األســتاذ الدكتــور إدريس
ً

اخلرشــاف ،ممثــل هيئــة اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة باملغــرب ،يف نــدوة دوليــة عــن القــراءات
القرآنيــة واإلعجــاز يف املغرب(.)3
ومل أستطع الوقوف عليها.
سادســا« :تعــدد معــاين القــراءات القرآنيــة» حلقــة قدمــت ضمــن برنامــج اإلعجــاز العلمــي
ً

يف القــرآن والســنة ،يقدمهــا :د .حممــد ضحــاوي الباحــث يف اإلعجــاز اللغــوي للقــرآن والســنة (.)4

(( (1نرش يف موقع اليوم السابع يوم األحد  18نوفمرب 2012م ،حتت رابطhttps://0i.is/mk5o :

(( (2وقد ُص ِّور املؤمتر ون ُِش عىل موقع يوتيوب بتاريخ 2013/4/14م
اليوم األول حتت هذا الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=LFx1zQpXcx8:
واليوم الثاين حتت هذا الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=p_80ehQPThk:
(( (3ذكــره الدكتــور عبــد الرمحــن الشــهري ضمــن تقريــر قدمــه عــن املؤمتــر ،موجــود حتــت هــذا الرابــطhttps://vb.tafsir.net/ :
.tafsir19557/#.Xku7vGgzbIU

(( (4وهــو منشــور عــى موقــع يوتيــوب بتاريــخ  2016/7/16حتــت هــذا الرابــطhttps://www.youtube.com/ :
watch?v=m0AAHdrxdig
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ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

املبحث الثالث:
اإلعجاز الترشيعي
الرشيعــة اإلســامية مــن جهــة أحكامهــا تنقســم إىل :أحــكام اعتقاديــة ،وأحــكام عمليــة فقهيــة،

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

املطلب األول :اإلعجاز الترشيعي العقدي
ً
أول« :معــامل اإلعجــاز العقــدي يف القــراءات القرآنيــة (دراســة تطبيقيــة)» ،إعــداد :د .أمحــد بــن

عــي الســديس(:)1

ويمكن تلخيص منهج املؤلف يف اآليت:
 اقتــر البحــث عــى دراســة اآليــات ذات العالقــة باالعتقــاد املشــتملة عــى وجــوه قــراءاتمتعــددة.

 اقتــر املؤلــف عــى نــاذج منتقــاة ،دون اســتقصاء مجيــع أفــراد هذا املبحــث؛ ألنه االســتقصاءيطــول ،والبحـ ُ
ـب معها طــول الصفحات.
ـورا يف جملــة علميــة ال يتناسـ ُ
ـث كان بح ًثــا منشـ ً

 اآليات التي متت دراستها ست آيات. مل يتعــرض املؤلــف جلميــع القــراءات الــواردة يف اآليــات ،وإنــا عــى بعـ ٍـض مــن املتواتــر ممــا
يظهــر بــه وجــه اإلعجــاز العقــدي بوضــوح.

(( (1وقــد كان للدكتــور أمحــد الســديس مداخلــة يف هــذا املوضــوع حتــت عنــوان« :اإلعجــاز العقــدي يف القــراءات القرآنيــة» يف مؤمتــر
«القــراءات القرآنيــة واإلعجــاز» يف املغــرب.
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ثان ًيــا« :إعجــاز القــراءات القرآنيــة» ،للدكتــور فائــز حممــد 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»( ،)1ومــن اجلوانــب التــي

درســها :اجلانــب العقدي.

 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.ثالثـ ًا« :اإلعجــاز يف تنــوع وجــوه القــراءات» ،للدكتــور عبــد الكريــم إبراهيــم صالــح ،طبــع يف

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

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

ومل أستطع الوقوف عىل الكتاب.

راب ًعــا« :كتــاب اإلعجــاز اللغــوي يف القــرآن الكريــم» ،وهــو منهــج لتدريــس البكالوريــوس يف

جامعــة املدينــة العامليــة ،وكان الــدرس احلــادي عــر فيهــا« :القــراءات القرآنيــة ومــا هبــا مــن أوجــه
لإلعجــاز»(.)2
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((( (1ص.)291:
(( (2انظر هذا الرابطhttps://al-maktaba.org/book/33838 :

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

وكان أحــد املباحــث املطروحــة فيــه« :اإلعجــاز يف تنــوع أوجــه القــراءات فيــا يتعلــق ببعــض

مســائل االعتقــاد».

ومنهجه يف 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 آيتني.خامســا«:أثر اختــاف القــراءات القرآنيــة يف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآن» ،لفــاح خــر
ً

الديــن ،إرشاف :حممــد زعــراط ،رســالة دكتــوراه ،يف كليــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم اإلســامية،

قســم احلضــارة اإلســامية ،جامعــة وهــران ،اجلزائــر1435 ،هـــ2014-م(.)1
حيث كان الفصل الثاين منه يف احلديث عن إعجاز القراءات العقائدي:

 املوضــوع األول :التغايــر القرائــي وإعجــاز القــدرة اإلهليــة ،وذكــر مثالــه خلــق عيســى بــنمريــم يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [مريــم.]24:

 املوضــوع الثــاين :التغايــر القرائــي واإلعجــاز العقائــدي ،وذكــر مثـ ًـال لــه البعــث والنشــور يف
قولــه :ﮋ ﭩ ﭪ ﮊ [البقــرة.]260:

 -كــا أ َّنــه أورد يف إعجــاز القــراءات املقاصــدي يف حفــظ الديــن قولــه تعــاىل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧ ﮊ [البقــرة.]116:

(((1انظر هذا الرابطhttp://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 َّ
أن اختــاف القــراءات يــؤدي أح َيا ًنــا إىل اختــاف

األحــكام الرشعيــة العمليــة الفقهيــة(.)1

وهــذا االختــاف يف األحــكام ليــس ِمــن بــاب اختــاف الفقهــاء ُي ْع َمــل بأحــد القولــن ،وإنــا

جيــب العمــل بكلتــا القراءتــن(.)2

ومما وقفت عليه من املؤلفات يف إعجاز القراءات الفقهي:

ً
أول« :اإلعجــاز يف تنــوع وجــوه القــراءات» ،للدكتــور عبــد الكريــم إبراهيــم صالــح ،طبــع يف

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

حتدث يف املبحث الثاين فيه عن اإلعجاز الترشيعي الفقهي يف تعدد وجوه القراءات القرآنية.
ثان ًيــا« :إعجــاز القــراءات القرآنيــة» ،للدكتــور فائــز حممــد الغــرازي ،نــر يف جملــة جامعــة

النــارص ،العــدد الســادس ،املجلــد الثــاين ،يوليــو – ديســمرب2015 ،م (ص.)332-291:
ومنهجه يف 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.
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(( (1الربهان يف علوم القرآن ،للزركيش (.)474/1
(( (2أحكام القرآن ،البن العريب (.)169/1

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

ثالثـ ًا« :القــراءات القرآنيــة ووجــه إعجازهــا يف اســتنباط األحــكام الرشعيــة» ،األســتاذ الدكتــور

ميمــون باريــش ،كليــة اآلداب ،مراكــش ،املغــرب ،ورقــة علميــة قدمــت يف مؤمتــر القــراءات القرآنيــة
واإلعجــاز يف املغــرب(.)1

ومل أستطع الوقوف عليها.
راب ًعــا« :إعجــاز القــراءات يف الترشيــع بتنوعهــا باختــاف احلــركات» ،ملحمــود بــن ســعد

بــن عبــد احلميــد شــمس ،املؤمتــر الــدويل حــول اإلعجــاز يف القــراءات واملصطلحــات القرآنيــة
الــذي نظمتــه كليــة القــرآن الكريــم بفــرع جامعــة األزهــر يف طنطــا ،مــر2012/11/19-18 ،م =

1434/1/5-4هـــ(.)2

ومل أستطع الوقوف عليها.
خامســا« :كتــاب اإلعجــاز اللغــوي يف القــرآن الكريــم» ،وهــو منهــج لتدريــس البكالوريــوس
ً

يف جامعــة املدينــة العامليــة ،وكان الــدرس احلــادي عــر فيهــا« :القــراءات القرآنيــة ومــا هبــا مــن أوجــه

لإلعجاز» (.)3

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

 تذكر اآلية ،ثم القراءة ،ثم وجه اإلعجاز العقدي فيها. -والنامذج املطروحة للدراسة هي ثالث آيات.

سادســا« :أثــر اختــاف القــراءات القرآنيــة يف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآن» ،لفــاح خــر
ً

الديــن ،إرشاف :حممــد زعــراط ،رســالة دكتــوراه ،يف كليــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم اإلســامية،
قســم احلضــارة اإلســامية ،جامعــة وهــران ،اجلزائــر1435 ،هـــ2014-م(.)4

(( (1جملة معهد اإلمام الشاطبي ،العدد اخلامس (ص ،)461:ضمن تقرير حتدث فيه عن املؤمتر.
(((2انظرهذاالرابطhttps://0i.is/18ep:
(( (3انظر هذا الرابطhttps://al-maktaba.org/book/33838 :
(((4انظر هذا الرابطhttp://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228 :
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 حتدث فيه يف الفصل اخلامس عن القراءات واإلعجاز الترشيعي الفقهي.ً
مثــال لإلعجــاز الترشيعــي يف العبــادات آيــة :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﮊ
 -أورد

[املائــدة.]6:

 وأورد ًمثال لإلعجاز الترشيعي يف العالقات الزوجية آية :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮊ [البقرة.]222:

املطلب الثالث :اإلعجاز الرتبوي يف القراءات

ً
أول« :مــن وجــوه اإلعجــاز الرتبــوي للقــراءات املتواتــرة» .بحــث قــدم يف مؤمتــر اإلعجــاز

العلمــي يف القــراءات واملصطلحــات القرآنيــة ،والــذي نظمتــه كليــة القــرآن الكريــم فــرع جامعــة

األزهــر بطنطــا/18 ،نوفمــر2012/م(.)1
ومل أقف عليه.

ثان ًيــا :أثــر اختــاف القــراءات القرآنيــة يف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآن» ،لفــاح خــر الديــن،

إرشاف :حممــد زعــراط ،رســالة دكتــوراه ،يف كليــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم اإلســامية ،قســم
احلضــارة اإلســامية ،جامعــة وهــران ،اجلزائــر1435 ،هـــ2014-م(.)2

 حتــدث يف الفصــل الســادس عــن اإلعجــاز الرتبــوي يف القــراءات ،وذكــر فيــه مثـ ًـال قولــه

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

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

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

A
احلمــد هلل وكفــى ،والصــاة والســام عــى النبــي املصطفــى ،املبعــوث بخــر اهلــدى ،وعــى آلــه

وصحبــه ومــن تــا ،وبعــد ...

يف ختــام هــذا البحــث ُأ َقــدِّ م بعــض النتائــج والتوصيــات التــي تبينــت يل مــن خــال هــذا

البحــث ،وهــي كالتــايل:

النتائج:

ـتوف ح َّقــه عــى وجــه التــام بعــد ،فمــع وجــود مؤلفـ ٍ
ـث يف هــذا املوضــوع مل يسـ ِ
إن البحـ َ
 َّـات
ـد تأليـ ٍ
أن العلــم مــا زال حيتــاج إىل مزيـ ِ
متنوعــة مطولــة وخمتــرة ،ومقــاالت وتغريــدات ،إال َّ
ـف
وعنايــة.

ـر مــن املؤلفــات التــي يمكــن أن تنــدرج ضمــن إعجــاز القــراءات مل يعنــون هلــا املؤلفــون
 كثـ ٌبعنــوان( :إعجــاز) ،ممــا جعلنــي ال أذكرهــا هنــا ،وعــى الباحثــن أن ينظــروا فيهــا فإهنــا

تســتحق أن تُراجــع ،مثــل( :التوجيــه البالغــي للقــراءات القرآنيــة) للدكتــور أمحــد حممــد ســعد،
و(الوجــوه البالغيــة يف توجيــه القــراءات القرآنيــة) للدكتــور حممــد أمحــد اجلمــل ،بــل كل كتــب

أوجهــا مــن أوجــه
توجيــه القــراءات َمــن َن َظــر فيهــا اســتطاع أن يســتخرج منهــا مــا يكــون
ً
إعجــاز القــراءات.

 َّإن إعجــاز القــراءات مل يقتــر عــى القــراءات املتواتــرة ،بــل تعداهــا إىل القــراءات َّّ
الشــا َّذة
ٍ
ٍ
واحــد وقفــت عليــه.
بحــث
واآلحاديــة ،وذلــك مــن خــال
 ا َّت َفــق العلــاء عــى إعجــاز القــرآن اللغــوي البيــاين ،واختلفــوا فيــا عــداه؛ وقــد ظهــر أثـ ُـر ذلــكونتيج ُتــه يف هــذه الدراســات ،حيــث كانــت البحــوث يف اإلعجــاز البيــاين أكثـ ُـر أنــواع البحــوث
ِ
أيضــا.
ـم والكيــف ً
مــن ناحيــة الكـ ِّ
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انص َّبــت الدراســات عــى بيــان اإلعجــاز يف القــراءات التــي يــؤدي اختال ُفهــا إىل اختــاف يف
 َاملعنــى ،أمــا مــا كان اختال ًفــا يف األداء كالتســهيل والرتقيــق واإلمالــة ونحــو ذلــك فلــم يتعرضوا

لــه يف يشء.

 بعــض البحــوث واملقــاالت واألوراق األكاديميــة موجــود أســاؤها يف اإلنرتنــت أو بعــضاملجــاالت والبحــوث ،لكنــي مل أســتطع الوقــوف عليهــا بــأي طريقــة كانــت؛ ســواء ورقيــة أو
إلكرتونيــة.

ـرع
 الكتابــة يف (إعجــاز القــراءات) تعتمــد بشــكل كبــر عــى (توجيــه القــراءات)؛ فاإلعجــاز فـ ٌمــن فــروع التوجيــه ،وثمــرة مــن ثــاره.

 مل أقــف عــى كتــاب حتــدث عــن اإلعجــاز يف مجيــع القــراءات القرآنيــة ،بــل كانــت األوعيــةاملعرفيــة إ َّمــا مهتمــة باحلديــث عــن جانـ ٍ
ـب واحــد مــن جوانــب اإلعجــاز كاإلعجــاز البالغــي

أو العقــدي أو غــره ،وإ َّمــا شــامل ًة ولكنهــا تنتقــي أمثل ـ ًة وتتحــدث عنهــا.

التوصيات:

ِ
ـاب يمكــن أن ُي ْف َتــح فيــه مئــات الرســائل
 ال ُبــدَّ مــن العنايــة بجوانــب هــذا املوضــوع ،فهــو بـ ٌِ
ـي مــا يســتح ُّقه مــن الدراســة والبحــث.
العلميــة والبحــوث ،لــو ُأ ْعطـ َ

أن توجيــه القــراءات لــه أوجــهِ :
 ِمــن املعــروف َّفمنــه التوجيــه النحــوي ،ومنــه التوجيــه الرصيف،
والتوجيــه باعتبــار هلجــات القبائــل؛ ومل ِ
أجــد َمــن تكلــم عــن أوجــه اإلعجــاز يف هــذه النواحي.

 هــذا العلــم ظهــرت بــوادر الكتابــة فيــه يف هــذه الســنوات املتأخــرة ،وقــد مت َّيــزت هــذهالســنوات بوجــود أنــوا ٍع خمتلفــة متنوعـ ٍ
ـة مــن التأليــف؛ ســواء التأليــف الورقــي املعهــود ،أو

النــر اإللكــروين بأنواعــه املختلفــة عــن طريــق املقــاالت ،أو التغريــدات ،أو املنشــورات،
َ
أمــورا متناثــرة هنــا وهنــاك ممــا هــو
الباحــث يف هــذا العلــ ِم جيــد
أو نحــو ذلــك؛ ممــا جيعــل
ً
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ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

عرض ـ ٌة للتلــف والفقــدان ،فمــن املناســب أن ت ِ
ُوجــد اجلامعــات املتخصصــة جلا ًنــا جتمــع مثــل

هــذه التغريــدات واملنشــورات واملقــاالت يف ملفــات ورقيــة وتصنفهــا وتطبعهــا وحتفظهــا؛ لئــا
يضيــع مثــل هــذا الــراث مــع وجــود مثــل خماطــر اهلجــات اإللكرتونيــة ونحــو ذلــك.

 لقــد كُتِ َبــت بعــض الدراســات يف إعجــاز قــراءات قــارئ معــن؛ كــا كتــب يف انفــرادات أيبجعفــر ،ممــا يعنــي أنــه يمكــن أن ُيفتــح املجــال أمــام الباحثــن يف كل روايــة عــى حــدة للكتابــة

يف إعجازهــا.

 أويص املجــات التــي تقــدم تقاريــر عــن النــدوات العلميــة ،وكذلــك مواقــع الفهرســةاإللكرتونيــة التــي تفهــرس الرســائل العلميــة واملقــاالت والنــدوات ونحوهــا؛ أن تقــوم بإحلــاق
ٍ
ملخـ ٍ
خاصـ ًة مــع عــدم توفــر
ـص لــكل بحــث بأهــم مســائله التــي طرحهــا ونتائجــه وتوصياتــهَّ ،

كثــر مــن تلــك األطروحــات.

 أويص بتبنــي موســوعة علميــة تتحــدث عــن أوجــه اإلعجــاز يف مجيــع القــراءات القرآنيــةٍ
واحــد؛ لتكــون مرج ًعــا يســهل الرجــوع إليهــا.
الــواردة ،وجتمعهــا يف مــكان
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 .1أثــر اختــاف القــراءات القرآنيــة يف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآين ،لفــاح خــر الديــن ،إرشاف:
حممــد زعــراط ،رســالة دكتــوراه ،يف كليــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم اإلســامية ،قســم احلضــارة
اإلســامية ،جامعــة وهــران ،اجلزائــر1435 ،هـــ2014-م.

 .2أحــكام القــرآن ،للقــايض حممــد بــن عبــد اهلل أبــو بكــر بــن العــريب املعافــري اإلشــبييل املالكــي
(ت543:هـــ) ،راجــع أصولــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه :حممــد عبــد القــادر عطــا ،دار الكتب

العلميــة ،بــروت -لبنــان ،الطبعــة الثالثــة1424 ،هـــ2003-م.

 .3إعجــاز القــراءات القرآنيــة :دراســة يف تاريــخ القــراءات واجتاهــات القــراء ،صــري األشــوح،
مكتبــة وهبــة ،القاهــرة ،الطبعــة األوىل1419 ،هـــ1998-م.

 .4اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،جلــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي (ت911:هـــ)،
حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب1394 ،هـــ1974-م.

 .5اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء القــراءات القرآنيــة املتواتــرة ،لألســتاذ الدكتــور أمحــد بــن حممــد اخلراط،
طبــع جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف ،وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف
والدعــوة واإلرشــاد ،اململكــة العربيــة الســعودية ،املدينــة املنــورة1426 ،هـــ.

 .6اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة تارخيــه وضوابطــه ،للدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز
املصلــح ،الطبعــة الثانيــة1427 ،هـــ2006-م.

 .7اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكريم ،منهج درايس يف جامعة املدينة العاملية ،ماليزيا.
 .8اإلعــام بــا يف ديــن النصــارى مــن الفســاد واألوهــام وإظهار حماســن اإلســام ،أليب عبــد اهلل حممد

بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي (ت671:هـــ)،

حتقيــق :د .أمحــد حجــازي الســقا ،دار الــراث العــريب.
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 .9االنتصــارات اإلســامية يف كشــف شــبه النرصانيــة ،أليب الربيــع نجــم الديــن ســليامن بــن عبــد
القــوي بــن عبــد الكريــم الطــويف الــررصي (ت716:هـــ) ،حتقيــق :ســامل بــن حممــد القــرين،
مكتبــة العبيــكان ،الريــاض ،الطبعــة األوىل1419 ،هـــ.

.10البحــر املحيــط يف التفســر ،أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر
الديــن األندلــي (ت745:هـــ) ،حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دار الفكــر ،بــروت1420 ،هـ.

.11البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــر املتواتــرة مــن طريقــي الشــاطبية والــدرة ،لعبــد التــاح بــن
عبــد الغنــي بــن حممــد القــايض (ت1403:هـــ) ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت  -لبنــان.

.12الربهــان يف علــوم القــرآن ،أليب عبــد اهلل بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر الزركــي
(ت794:هـــ) ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،الطبعــة األوىل1376 ،هـــ1957-م.

.13اجلواهــر احلســان يف تفســر القــرآن ،أليب زيــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن خملــوف الثعالبــي
(ت875:هـــ) ،حتقيــق :حممــد عــي معــوض ،وعــادل أمحــد عبــد املوجــود ،دار إحيــاء الــراث

العــريب ،بــروت ،الطبعــة األوىل1418 ،هـــ.

.14الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ،أليب إســحاق أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم الثعلبــي
(ت427:هـــ) ،حتقيــق :اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور ،مراجعــة وتدقيــق :أ .نظــر الســاعدي ،دار
إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت  -لبنــان ،الطبعــة األوىل1422 ،هـــ2002-م.

.15املفــردات يف غريــب القــرآن ،أليب القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهــاين
(ت502:هـــ) ،حتقيــق :صفــوان عدنــان الــداودي ،دار القلــم /الــدار الشــامية ،دمشــق /بــروت،
الطبعــة األوىل1412 ،هـ.

.16املنظومــة التربيزيــة يف العقيــدة الصحيحــة الســنية ،رشح وتوثيــق :مــرزوق بــن هيــاس آل مــرزوق
الزهــراين ،مكتبــة العلــوم واحلكــم ،املدينــة املنــورة  -اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل،

1426هـ2005-م.
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.17النــر يف القــراءات العــر ،لشــمس الديــن أيب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن يوســف ابــن اجلــزري
(ت833:هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد الصبــاغ ،املطبعــة التجاريــة الكربى.

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

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

املالكــي (ت437:هـــ) ،حتقيــق :جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث
العلمــي جامعــة الشــارقة ،بــإرشاف :أ.د .الشــاهد البوشــيخي ،النــارش :جمموعــة بحــوث الكتــاب
والســنة ،كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية بجامعــة الشــارقة ،الطبعــة األوىل1429 ،هـــ-

2008م.

.19تأصيــل اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة ،لعبــد املجيــد الزنــداين ،وأ.د .ســعاد يلــدروم،
وحممــد األمــن ولــد الشــيخ ،املكتبــة العرصيــة ،بــروت  -لبنــان.

.20تفســر ابــن كثــر = تفســر القــرآن العظيــم ،أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش
البــري الدمشــقي (ت774:هـــ) ،حتقيــق :ســامي بــن حممــد ســامة ،دار طيبــة للنــر والتوزيع،
الطبعــة الثانية1420 ،هـــ1999-م.

.21تفســر القرطبــي = اجلامــع ألحــكام القــرآن ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح
األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي (ت671:هـــ) ،حتقيــق :أمحــد الــردوين وإبراهيــم
أطفيــش ،دار الكتــب املرصيــة ،القاهــرة ،الطبعــة الثانيــة1384 ،هـــ1964-م.

.22متهيــد األوائــل يف تلخيــص الدالئــل ،للقــايض أيب بكــر حممــد بــن الطيــب بــن حممــد بــن جعفــر
بــن القاســم الباقــاين املالكــي (ت403:هـــ) ،حتقيــق :عــاد الديــن أمحــد حيــدر ،مؤسســة الكتــب
الثقافيــة ،لبنــان ،الطبعة األوىل1407 ،هـــ1987-م.

.23لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل = تفســر اخلــازن ،لعــاء الديــن عــي بــن حممــد بــن إبراهيــم

بــن عمــر الشــيحي أيب احلســن املعــروف باخلــازن (ت741:هـــ) ،تصحيــح :حممــد عــي شــاهني،
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دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل1415 ،هـــ.
.24لســان العــرب ،ملحمــد بــن مكــرم بــن عــي أيب الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري
الرويفعــي اإلفريقــي (ت711:هـــ) ،دار صــادر ،بــروت ،الطبعــة الثالثــة1414 ،هـــ.

.25مباحــث يف إعجــاز القــرآن ،د .مصطفــى مســلم ،دار القلــم ،دمشــق ،الطبعــة الثالثــة1426 ،هـــ-
2005م.

.26جممــوع الفتــاوى ،لتقــي الديــن أيب العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة احلــراين
(ت728:هـــ) ،حتقيــق :عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف
الرشيــف ،املدينــة النبويــة  -اململكــة العربيــة الســعودية1416 ،هـــ1995-م.

.27مصاعــد النظــر لــإرشاف عــى مقاصــد الســور ،إلبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن
عــي بــن أيب بكــر البقاعــي (ت885 :هـــ) ،مكتبــة املعــارف ،الريــاض ،الطبعــة األوىل1408 ،هـ-
1987م.

.28معــاين القــرآن ،لألخفــش األوســط أيب احلســن املجاشــعي بالــوالء البلخــي البــري

(ت215:هـــ) ،حتقيــق :د .هــدى حممــود قراعــة ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،الطبعــة األوىل،

1411هـــ1990-م.

.29معجــم مقاييــس اللغــة ،أليب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي
(ت395:هـــ) ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،دار الفكــر1399 ،هـــ1979-م.

.30مالمــح مــن اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء القــراءات القرآنيــة ،د .أمحــد حممــد اخلــراط ،مقال منشــور
يف جملــة األدب اإلســامية ،املجلــد األول ،العــدد الرابــع ،ربيــع الثــاين مجــادى اآلخــرة 1415هـــ،

ســبتمرب  -نوفمــر .1994

.31مناهج البحث العلمي ،لعبد الرمحن بدوي ،وكالة املطبوعات ،الكويت ،الطبعة الثالثة1977 ،م.
الزرقــاين (ت1367:هـــ) ،مطبعة عيســى
.32مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن ،ملحمــد عبــد العظيــم ُّ
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البــايب احللبــي ورشكاه ،الطبعــة الثالثــة.
.33منجــد املقرئــن ومرشــد الطالبــن ،لشــمس الديــن أيب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن يوســف ابــن
اجلــزري (ت833:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة األوىل1420 ،هـــ1999-م.

.34منهــج القــرآن الكريــم يف دعــوة املرشكــن إىل اإلســام ،د .محــود بــن أمحــد بــن فــرج الرحيــي،
عــادة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســامية ،املدينــة املنــورة  -اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعة
األوىل1424 ،هـ2004-م.

	35.املجالت:
جملــة األدب اإلســامية ،املجلــد األول ،العــدد الرابــع ،ربيــع الثاين /مجــادى اآلخــرة1415 ،هـ،ســبتمرب /نوفمرب1994/م.

جملة اجلامعة اإلسالمية ،اجلزء الثالث عرش ،ملحق العدد .183جملة جامعة النارص ،العدد السادس ،املجلد الثاين ،يوليو  -ديسمرب2015 ،مجملة الدراسات اإلسالمية ،املجلد  ،26العدد األول ،ربيع اآلخر 1435هـ ،فرباير 2014م.جملــة معهــد اإلمــام الشــاطبي للدراســات القرآنيــة ،العــدد اخلامــس ،مجــادى اآلخــرة 1429هـــ ،يونيو/حزيــران 2008م.

جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية ،العدد العرشون ،ذو احلجة 1436هـ.-جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،654صفر 1441هـ-أكتوبر2019م

	36.املواقع اإللكرتونية:
 شبكة األلوكة .https://www.alukah.net قاعدة البيانات الرقمية العربية «معرفة» .https://search.emarefa.net70

ات يف إِ ْعجاز ا ْل ِقراءات ِ
(د َر َاسة ًوصفي ًة).
ا ُْمل َؤ َّل ِف َ
َ
َ َ

 املرصد الدويل للمعلومات القرآنية .http://ioquranics.com ملتقى أهل التفسري عىل هذا الرابط.https://vb.tafsir.net : موقع إسالم ويب .https://www.islamweb.net موقع أهل احلديث . https://www.ahlalhdeeth.com موقع بوابة البحث . https://www.researchgate.net موقع جريدة املدينة .https://www.al-madina.com موقع ديوان العرب .http://diwanalarab.com موقع طريق اإلسالم .https://ar.islamway.net موقع فيسبوك .https://ar-ar.facebook.com موقــع املؤمتــر الثالــث لإلعجــاز يف القــرآن والســنة النبويــة /كليــة أصــول الديــن – اجلامعــةاإلســامية – غــزة .http://eajazconf.iugaza.edu.ps
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ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

َّ َّ
َ ْ َّ
َ َ
شية الشاذة
القراءات الفر ِ
ِ
ِّ

ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
َ ْ ُ
َ ْ َّ َ
َ َ
ام أ ِبي عمرو ِبن العال ِء البص ِري (ت154 :هـ)
اإلم
ن ِ
املر ِوية ع ِ
ِ
ُ
ََ َ
ورة البقرة.
يف س ِ
(مجع ًا وتوجيه ًا)

د /سايم حيىي هادي عوايج
أستاذ مساعد بقسم الدراسات القرآنية بجامعة طيبة
املدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
Smi1409@gmail.com
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ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

موضوع البحث:
جيمــع هــذا البحــث املرويــات َّّ
الشــا َّذة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن

خــال كتــب القــراءات َّّ
الشــا َّذة.

أهداف البحث:
 الوقوف عىل املرويات عن اإلمام أيب عمرو البرصي ،ومعرفة سعة اطالعه يف اللغة. حرص القراءات َّّالشا َّذة املروية عن اإلمام أيب عمرو البرصي يف سورة البقرة .
 فتح اآلفاق أمام الباحثني؛ لدراسة القراءات َّّالقراء العرشة.
الشا َّذة املروية عن َّ
مشكلة البحث :اإلجابة عن اآليت:
 كم عدد املرويات َّّالشا َّذة عن اإلمام أيب عمرو البرصي يف سورة البقرة؟
 هل هلذه املرويات َّّالشا َّذة وجه يف اللغة العربية؟
 -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.

الدا َّلة (املفتاح َّية):
الكلامت َّ

أبو عمرو  -البرصي  -البقرة  -القراءات َّّ -
الشا َّذة.
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ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

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

أعاملنــا ،مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه.

وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه ،وأشــهد أن حممــد ًا 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 [احلجــرَّ ،]٩ :
وإن مــن أســباب حفظــه بعــد

ـض اهلل هلــذا القــرآن العلــاء والقـ َّـراء ،فحفظــوه يف الصــدور ،ودونــوه يف
حفــظ اهلل تعــاىل لــه ،أن ق َّيـ َ

فدونــوا مــا اســتخلصوه ومــا
الســطور ،فاشــتغل العلــاء باالهتــام بــكل مــا فيــه مــن منافــع وعلــومَّ ،
اســتخرجوه مــن هــذا الكتــاب العظيــم.

َّ
وإن مــن أهــم تلــك العلــوم التــي اجتهــد فيهــا العلــاء قديـ ًا وحديثـ ًا علــم القــراءات ،فقــد أكثر

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

يف القــراءات املتواتــرة وأخــرى يف َّّ
الشــا َّذة ،وأخــرى حــوت األمريــن معـ ًا ،والقــراءات املتواتــرة عــن

القـ َّـراء الســبعة معروفــة ومشــهورة ،وأ َّمــا املرويــات َّّ
الشــا َّذة املنســوبة إىل أحــد منهــم فقليــل مــن اهتــم

هبــا ،فهــي منثــورة يف كثــر مــن كتــب القــراءات ،والتفســر ،ومعــاين القــرآن ،واللغــة ،فأحببــت أن
أمجعهــا وأبــن أثرهــا عــى املعنــى ،ووجههــا مــن العربيــة ،فلــا وجــدت هــذه املرويــات كثــرة ،ال
يتســع هلــا طبيعــة هــذا البحــث ،اقتــرت عــى قــارئ مــن القـ َّـراء الســبعة ،وهــو اإلمــام أبــو عمــرو

البــري ،ومجعــت مــا وقفــت عليــه مــن مرويــات شــاذة مرويــة عنــه يف ســورة البقــرة مــن خــال كتــب
القــراءات َّّ
الشــا َّذة؛ ليكــون هــذا البحــث املتواضــع الــذي بــن يديكــم.
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فاســتعنت بــاهلل ألخــوض غــار هــذا املوضــوع ،وأســر غــور كتــب العلــاء ،ألخــرج املواضــع

التــي أقــف عليهــا مــن القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن أيب عمــرو يف ســورة البقــرة ،وجعلــت عنــوان

البحــث:

« القــراءات الفرشــية َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو بــن العــاء البــري يف ســورة البقرة

من خــال كتــب الشــواذ».

أســأل اهلل التوفيــق والســداد ،واهلدايــة إىل ســبيل الرشــاد ،إنــه ســميع جميــب ،وممــن دعــاه

قريــب ،وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه.

حدود البحث:
تنحرص حدود هذا البحث فيام ييل:
 -1حــر القــراءات الفرشــية َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن
خــال كتــب القــراءات َّّ
الشــا َّذة.

 -2توجيه املرويات َّّ
الشا َّذة الواردة يف البحث.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
-1تعلــق املوضــوع بعلــم القــراءات ،وهــو علــم مــن علــوم القــرآن ،وكــا قيــل رشف العلــم مــن
رشف املعلــوم ،وال أرشف مــن كتــاب اهلل .

-2مكانــة قــراءة أيب عمــرو بــن العــاء البــري ،حيــث إهنــا مــن أفصــح القــراءات القرآنيــة كــا
ـح القــراءات ســند ًا نافــع وعاصــم ،وأفصحهــا أبــو
ذكــر الســيوطي يف اإلتقــان حيــث قــال« :وأصـ ُّ
عمــرو والكســائي» (.)1
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(( (1انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي .)527 /2(،

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

-3ال خيفــى مــا للقــراءات َّّ
الشــا َّذة مــن مكانــة وأثــر كبــر يف إثــراء اللغــة العربيــة ،فنجــد كثــر ًا مــن
النحويــن يــوردون كثــر ًا مــن هــذا النــوع يف كتبهــم.

-4حفــظ القــراءات َّّ
الشــا َّذة لبعــض اللهجــات العربيــة القديمــة ،التــي ربــا اندثــر بعضهــا ،ومل تعــد
تُســتخدم عنــد العــرب ،ولقــد حــوت املرويــات َّّ
الشــا َّذة عــن أيب عمــرو الكثــر منهــا؛ فبدراســتها
إحيــاء هلــا.

 -5قلة املؤلفات والبحوث التي تعرضت لدراسة القراءات َّّ
القراء العرشة.
الشا َّذة املروية عن أحد َّ

 -6الرغبة يف متييز رواة وطرق أيب عمرو َّّ
الشا َّذة من املتواترة.

 -7الرغبــة يف الوقــوف عــى املرويــات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة
البقــرة ،مــن خــال كتــب القــراءات الشــا َّذة ،ومعرفــة وجههــا مــن العربيــة.

 -8الوقــوف عــى جهــود األئمــة القـ َّـراء يف خدمــة هــذا العلــم اجلليــل ،والوقــوف عــى يشء ممــا كتبوه
عــن هــذه املرويــات َّّ
الشــا َّذة؛ لكــي ال تضيــع جهودهم.

السابقة:
ِّ
الدراسات َّ

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

رســائل علميــة اعتنــت بجمــع القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن القــراءة العــرة ،وهــي:

 -1القــراءات الشــا َّذة الــواردة عــن القـ َّـراء العــرة ،منزلتهــا وأثرهــا يف توجيــه املعنــى التفســري وترجيحــه،
إعــداد الباحــث :جمتبــى حممــود عقلــة بنــي كنانــة ،وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن
كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية ،بجامعــة الريمــوك ،بدولــة األردن.
 -2القــراءات الشــا َّذة املرويــة عــن القـ َّـراء العــرة «مجعـ ًا وحتليـاً» ،مــن أول أبــواب األصــول إىل آخــر فرش

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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 -3القــراءات الشــا َّذة املرويــة عــن القـ َّـراء العــرة «مجع ـ ًا وحتلي ـاً» ،مــن أول فــرش ســورة األعــراف إىل
آخــر فــرش ســورة الكهــف ،إعــداد الباحــث :نــارص رزق عبدالفتــاح عبدالصمــد ،وهــي رســالة علميــة
مقدمــة لنيــل درجــة املاجســتري مــن كليــة القــرآن الكريــم ،بجامعــة األزهــر ،بطنطــا.
 -4القــراءات الشــا َّذة املرويــة عــن القـ َّـراء العــرة «مجع ـ ًا وحتلي ـاً» ،مــن أول فــرش ســورة مريــم إىل آخــر
ســورة النــاس ،إعــداد الباحــث :عبداحلليــم جــاب اهلل عويــس ،وهــي رســالة علميــة مقدمــة لنيــل
درجــة املاجســتري مــن كليــة القــرآن الكريــم ،بجامعــة األزهــر ،بطنطــا.
 -٥وهنــاك مــروع لكــريس امللــك عبــداهلل للقــرآن وعلومــه يف اجلامعــة اإلســامية بعنــوان« :موســوعة
القــراءات الشــاذة» مجعــوا فيــه القــراءات الشــاذة مــن أول القــرآن إىل هنايــة ســورة البقــرة ،ثــم أكمــل يف

رســائل علميــة لطــاب الدكتــوراه يف قســم القــراءات باجلامعــة اإلســامية بعنــوان « :معجــم القــراءات
الشــاذة وتوجيههــا»(.)1
وبعــد املقارنــة بــن هــذه الرســائل وبــن هــذا البحــث الــذي بــن أيديكــم ،يمكــن القــول بــأن الفــرق
يتضــح مــن خــال عنــوان وحــدود البحــث ،فهــذا البحــث خــاص بحــر مجيــع املرويــات َّّ
الشــا َّذة املرويــة
عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن خــال كتــب القــراءات َّّ
الشــا َّذة ،بينــا الرســائل العلمية
الســابقة عامــة جلميــع القـ َّـراء العــرةُ ،جعــت مــن كتــب القــراءات والتفســر وغريها ،وهــذا من وجهــة نظر

الباحــث ال يســتقيم؛ لصعوبــة الرجــوع إىل مجيــع املصــادر التــي يمكــن مــن خالهلــا حــر هــذه املرويــات
الشــا َّذة ،فمثـ ً
َّّ
ا نجــد اإلمــام أبــا عمــرو مــن أئمــة اللغــة والنحــو والقــراءات ،فالنقــل عنــه يكــون مــن كتــب
اللغــة واملعاجــم والنحــو وكتــب التفســر والقــراءات املتواتــرة َّّ
والشــا َّذة ،أضــف إىل ذلــك أ َّنــه روى عنــه
خلــق كثــر ،فيلــزم مــن هــذا أن ُيقتفــى أثــر مجيــع رواتــه؛ جلمــع املواضــع املرويــة عنــه؛ ولذلــك نتــج عــن

هــذا عــدم حــر مجيــع الكلــات َّ
الشــا َّذة املرويــة عــن أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة()2؛ وذلــك لعــدم
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(( (1نوقشت منها رسالة واحدة للطالب خليل بن حممد الطالب من أول سورة آل عمران إىل آخر سورة األنعام.
(( (2مثـ ً
ـا يف رســالة القــراءات َّّ
الشــا َّذة الــواردة عــن القـ َّـراء العــرة ،ملجتبــى حممــود عقلــة ،مل يذكــر الباحــث ( )30روايــة شــاذة أليب
عمــرو يف ســورة البقــرة فقــط ،ويمكــن تقســيم هــذه الروايــات إىل قســمني :األول :مرويــات شــاذة مل يذكرهــا الباحــث ألحــد

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.
الرجــوع إىل مجيــع املصــادر املختلفــة ،ولعــدم توفــر بعــض املصــادر املهمــة لدهيــم؛ والتــي هبــا عــدد كبــر
مــن هــذه املرويــات َّّ
الشــا َّذة ،ككتــاب جامــع القــراءات للروذبــاري ،واملصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــر
البواهــر للشــهرزوري ،واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ،والتقريــب والبيــان يف شــواذ القــرآن للصفــراوي،
وغريهــا ،وقــد وجــدت يف هــذه املصــادر بعــض الروايــات الشــا َّذة التــي مل تُذكــر يف غريهــا ،فاألفضــل

مــن وجهــة نظــر الباحــث أن ُتمــع املرويــات َّّ
الشــا َّذة لــكل قــارئ عــى حــدة ،حتــى يســهل حــر مجيــع
املرويــات َّ
الشــا َّذة الــواردة عــن القـ َّـراء العــرة ،وكذلــك يســهل الرجــوع إىل مجيــع املصــادر املمكنــة؛ حلــر

هــذه املرويــات ،فبالتــايل تســهل دراســتها وتوجيههــا ومعرفــة ســبب شــذوذها؛ بعرضهــا عــى أركان القــراءة
الصحيحــة ،وهــو مــا فعل ُتــه يف هــذا البحــث الــذي بــن أيديكــم ،وبــاهلل التوفيــق.

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

عــى النحــو التــايل:

 -1املقدمة واشتملت عىل:
• حدود البحث.
• أمهية املوضوع وأسباب اختياره.
(أربِ ِعــن َلي َلــة) [ِ ،]51
ٍ
(ح َّطـ ًة)
ـع َهــدْ َّ
مــن القـ َّـراء العــرة وعددهــا ( )22روايــة ،وهــي( :يف ُظ ْلـ َـات) [َ ( ،]17ف َمــن َتبِـ َ
َ ْ
ي) [ْ َ ،]38
(م ُل ُ
ــم) [( ،]129لِئَــ َّ
ُــون)
ا َتك َ
ــك) [ُ ،]107
[( ،]58ت ََّشــا َب ُه) [َ ،]70
(و ْلــد ًا) [( ،]116و ُي َع ِّل ْم ُه ْ
ــاري) [ُ ،]102
ــم بِ َض ِّ
(و َمــا ُه ْ
ِ
ِ
ِ
ـم)
ـو َ
(و َأن ُتــم َعك ُفـ َ
ـم) [( ،]174وا ُملوفـ َ
ـن) [َ ،]177
[َ ( ،]150ي َت َطـ َّ
ـون) [( ،]187لت َْح ُكـ َ
ـم) [( ،]159وال ُي َك ِّل ْم ُهـ ُ
ف) [َ ( ،]158ي ْل َعن ُْهـ ُ
ِ
ِ
ـوا إال ٌ
ص ُه َّن) [،]260
قليل) [َ ( ،]246ب ْص َطـ ًة) [َ ( ،]247ف َب َهـ َ
الر َضا َعـ ُة) [( ،]233ت ََو َّلـ ْ
[( ،]213لـَـ ْ
ـم َّ
ـن َأ َرا َد أن تَتـ َّ
ـت) [َ ( ،]258ف ُ َّ
( َفنَاظِـ َـرةٌ) [.]280
(و ُق َّثائِ َهــا)
الثــاين :مرويــات شــاذة ذكرهــا الباحــث ،لكــن مل يذكــر روايــة أبــو عمــرو فيهــا ،وعددهــا ( )8روايــات ،وهــيَ :
ِ
بائِيـ َ
َنش َهــا) [،]259
[ُ ( ،]61تـ َـر ُّد َ
ون) [َ ،]85
ـل) [( ،]97ح َّتــى َي ْب ُلــغَ َاهلــد ُّ
ي) [ُ ( ،]196ن َب ِّين َُهــا) [( ،]230ال َق َّيــا ُم) [( ،]255ن ُ ُ
(ج ْ َ
(و ُر ْســلِ ِه) [.]285
َ
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.
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• الدراسات السابقة.
• خطة البحث.
• منهج البحث.
 -2التمهيد :التعريف بمصطلحات البحث ،وحتته مخسة مطالب:
• املطلب األول :التعريف بعلم القراءات.
• املطلب الثاين :التعريف باألصول ،والفرش.
• املطلب الثالث :التعريف بالقراءة َّّ
الشا َّذة.
• املطلب الرابع :التعريف باإلمام أيب عمرو بن العالء البرصي.
• املطلب اخلامس :التعريف بكتب الشواذ.
 -3الفصــل :القــراءات الفرشــية َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة

البقــرة مــن خــال كتــب الشــواذ ،مجع ـ ًا وتوجيه ـ ًا.

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

منهج البحث:

ـج االســتقرائي يف حــر القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب
التزمـ ُ
ـت يف بحثــي هــذا املنهـ َ
عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن خــال كتــب الشــواذ ،ملتزمــا اخلطـ ِ
ـوات العمليـ َة التّاليــة:
ً
 -1أكتــب اآليــات القرآنيــة وفــق الرســم العثــاين ،ثــم أوضــح القــراءة َّّ
الشــا َّذة وأرســمها بالرســم
اإلمالئــي؛ ألهنــا ليســت بقــرآن.

 -2أحــر مجيــع املرويــات الفرشــية َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة
الــواردة يف كتــب القــراءات َّّ
الشــا َّذة اآلتيــة :خمترص يف شــواذ القــرآن البــن خالويــه (ت370 :هـ)،
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ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

واملحتســب البــن جنــي (ت392 :هـــ) ،والكامــل للهــذيل (ت465 :هـــ) ،وجامــع القــراءات

للروذبــاري (ت489 :هـــ) ،واملصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــر البواهــر للشــهرزوري (ت:
ـو َز َاو ِازي (مــن علــاء القــرن الســادس اهلجــري) ،وشــواذ
550هـــ) ،واملغنــي يف القــراءات للنَّـ ْ
القــراءات للكرمــاين (مــن علــاء القــرن الســادس اهلجــري) ،وإعــراب القــراءات الشــواذ
للعكــري (ت616 :هـــ) ،والتقريــب والبيــان يف شــواذ القــرآن للصفــراوي (ت636 :هـــ).

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

 -4ال أذكــر القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن أيب عمــرو إذا كانــت صحيحــة عنــد أحــد مــن القـ َّـراء
العــرة.

 -5أنسب القراءة َّّ
الشا َّذة عن أيب عمرو إىل كل من رواها من رواته؛ سواء كان واحد ًا أم أكثر.
 -6أوجه القراءات الواردة يف البحث توجيه ًا خمترص ًا.
 -7أوثق املعلومات الواردة يف البحث من مظاهنا ومصادرها األصلية.
 -8أترجــم ترمجــة موجــزة لــرواة أيب عمــرو عنــد أول موضــع مــن مواضــع الدراســة فقــط ،وال
أترجــم لغريهــم.

 -9ألتزم يف كتابة البحث قواعد اإلمالء وعالمات الرتقيم احلديثة.
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ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.


التعريف بمصطلحات البحث

املطلب األول :التعريف بعلم القراءات:
أوالً :التعريف به:

القراءات :مجع مؤنث سامل ،مفرده :قراءة ،مصدر قرأ

(.)1

عرفهــا اإلمــام ابــن اجلــزري  بقولــه « :القــراءات علــم بكيفيــة أداء
ويف االصطــاحَّ :

كلــات القــرآن واختالفهــا بعــزو الناقلــة»

(.)2

وعرفها املرعيش بقوله« :علم مذاهب األئمة يف قراءات نظم القرآن»(.)3
َّ
وقــال البنَّــا يف تعريفهــا « :علــم يعلــم منــه اتفــاق الناقلــن لكتــاب اهلل تعــاىل واختالفهــم يف

احلــذف ،واإلثبــات ،والتحريــك ،والتســكني ،والفصــل ،والوصــل ،وغــر ذلــك مــن هيئــة النطــق
واإلبــدال وغــره مــن حيــث الســاع» (.)4

القــراء يف القــرآن خيالــف فيــه غــره يف بنيــة
ويمكــن أن يقــال :القــراءة :مذهــب إمــام مــن
َّ

الكلمــة أو حركتهــا.

(( (1انظر :لسان العرب البن منظور ( ،)128 /1والقاموس املحيط للفريوز آبادي (.)49 /1
(( (2انظر :منجد املقرئني (ص.)3 :
(( (3انظر :ترتيب العلوم (ص.)135 :
(( (4انظر :إحتاف فضالء البرش (.)67 /1
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املطلب الثاين :التعريف باألصول ،والفرش(:)1
َ
مسائل هذا العلم إىل قسمني:
قسم علامء القراءات
َّ
القســم األول :األصــول ،أي :أصــول القــراءات ،وهــي تعنــي :القواعــد امل َّطــردة التــي تنطبــق

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

بحيــث إذا ُذكــر حــرف مــن حــروف القــرآن الكريــم ،ومل ُيق َّيــد؛ يدخــل حتتــه كل مــا كان مثلــه ،فمثالً:
التفخيــم يف الم لفــظ اجلاللــة إذا ُســبقت بفتــح أو ضــم؛ يكــون م َّطــرد ًا يف مجيــع القــرآن.
ُ
األصول أصوالً؛ ألهنا يكثر ورودها وي َّطرد حكمها عىل جزئ َّياهتا.
سميت
وإنام ِّ
واألصــول التــي يذكرهــا علــاء القــراءات هــي :االســتعاذة ،والبســملة ،وســورة أم القــرآن،

واإلدغــام الكبــر ،وهــاء الكنايــة ،واملــد والقــر ،واهلمزتــان مــن كلمــة ،واهلمزتــان مــن كلمتــن،

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

ووقــف محــزة وهشــام عىل اهلمــز ،واإلدغــام الصغــر ،والــكالم يف ذال «إذ» ،ودال «قد» ،وتــاء التأنيث،
والم «هــل» و«بــل» ،وحـ ٍ
خمارجهــا ،وأحــكام النــون الســاكنة والتنويــن ،والفتــح واإلمالة
ـروف ُقربــت
ُ

وبــن اللفظــن ،وإمالــة هــاء التأنيــث ومــا قبلهــا يف الوقــف ،ومذاهــب القـ َّـراء يف الــراءات والالمــات،
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 يقـ ُّـل دورهــا وتكرارهــا مــن حــروف القــراءات

املختلــف فيهــا يف القــرآن الكريــم ،ومل ت َّطــرد غالبـ ًا ،فــإن الفــرش إذا ُذكــر فيــه حــرف فإنــه ال يتعــدى

أول حــرف مــن تلــك الســورة إال بدليــل أو إشــارة أو نحــو ذلــك ،وقــد أطلــق عليهــا القـ َّـراء فرشـ ًا؛

86

(( (1انظــر :رشح شــعلة للموصــي ( ،)5 /2وإبــراز املعــاين أليب شــامة (ص  ،)319-317ورساج القــارئ البــن القاصــح (-670 /2
 ،)377ورشح طيبــة النــر البــن الناظــم ( ،)711 /2ومقدمــات يف علــم القــراءات ألمحــد القضــاة وزميليــه (ص.)84 :

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

وتفرقــت يف الســور وانتــرت؛ وألهنــا ملــا كانــت مذكــورة يف أماكنهــا
النتشــارها ،كأهنــا انفرشــت َّ

مــن الســور فهــي كاملفروشــة.

ويبتدئ علامء 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]١٠ :؛ فقــد

قــرأ الكوفيــون وهــم :عاصــم ومحــزة والكســائي؛ بفتــح اليــاء ،وإســكان الــكاف ،وختفيــف الــذال،
وقــرأ نافــع وابــن كثــر وأبــو عمــرو وابــن عامــر؛ بضــم اليــاء وفتــح الــكاف وتشــديد الــذال ،هكــذا:
( ُيك َِّذ ُبـ َ
ـون)(.)1

قال الشاطبي :

فك ٍ
ُوف َيك ِْذ ُب َ
ياؤ ُه
َو َخ َّف َ
ون َو ُ

تـح ولِلب ِ
بِ َف ٍ
ــم و ُث ِّقـال
اق َ
َ
ني ُض َّ

()2

وهــذا القســم هــو الــذي مجعــت مواضعــه يف ســورة البقــرة ،وهــو الــذي عنيتــه بقــويل يف

عنــوان البحــث« :القــراءات الفرشــية»؛ فــإين مجعــت القــراءات الفرشــية َّّ
الشــا َّذة عــن أيب عمــرو ،دون
املرويــات الــواردة عنــه يف األصــول.

املطلب الثالث :التعريف بالقراءة َّّ
الشا َّذة:

مــن حيــث اللغــة :فالقــراءة مصــدر َقـ َـرأ َي ْقـ َـر ُأ ِقـ َـرا َءةً ،بمعنــى :تــاَّّ ،
والشــا َّذة :اســم فاعــل مــن

وشـ ُ
ـذ شـ ًّ
ـذ يشـ ُّ
شـ َّ
ـذا ُ
ـذو ًذا فهــو شــاذ .وبالرجــوع إىل قواميــس اللغــة يف مــادة (ش ذ ذ) وجــدت مــا
يــي:

(( (1انظر :التيسري للداين (ص ،)72 :والكايف البن ُشيح (ص ،)304 :واإلقناع البن الباذش (.)597 /2
(( (2انظر :متن حرز األماين ووجه التهاين ،املشهور بالشاطبية ،بيت رقم.446 :
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جاء يف هتذيب اللغة لألزهري ما يأيت:
« شــذ الرجــل إذا انفــرد عــن أصحابــه ،وكذلــك كل يشء منفــرد فهــو شــاذ ،وشــذاذ النــاس

الذيــن ليســوا يف قبائلهــم ،وشــذاذ النــاس متفرقوهــم»(.)1

وجــاء يف القامــوس املحيــط لفــروز آبــادي« :شــذ يشــذ شـ ً
ـذا وشــذو ًذا :نــدر عــن اجلمهــور،

والشــذاذ :القــال ،والذيــن مل يكونــوا حيهــم ومنازهلــم»(.)2

وقــال ابــن فــارس يف معجــم مقاييــس اللغــة« :شــذ :الشــن والــذال يــدل عــى االنفــراد

واملفارقــة ،شــذ الــيء يشــذ شــذوذ ًا ،وشــذاذ النــاس :الذيــن يكونــون يف القــوم وليســوا مــن قبائلهــم

وال منازهلــم ،وشــذان احلــى املتفــرق منــه»(.)3

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

واالعتــزال( ،)5فالقــراءة َّّ
الشــا َّذة عــى هــذا املعنــى اللغــوي هــي :القــراءة التــي انفــردت وخرجــت

عـ َّـا عليــه اجلمهــور ،وهــي يف الوقــت نفســه نــادرة وغريبــة ،ولذلــك قــال علــم الديــن الســخاوي
(ت463 :هـــ)« :وكفــى هبــذه التســمية -أي :الشــاذ -تنبيهـ ًا عــى انفــراد الشــاذ وخروجــه عـ َّـا عليــه
اجلمهــور»(.)6
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(( (1انظر :هتذيب اللغة لألزهري (.)271/11
(( (2انظر :القاموس املحيط لفريوز آبادي (.)368-367/1
(( (3انظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس (.)180/3
(( (4انظر :لسان العرب البن منظور (.)495-494/3
(( (5راجع :ما كتبه الدكتور حممد سامل حميسن حول هذا املوضوع يف كتابه :يف رحاب القرآن (ص.)433 :
القراء للسخاوي (.)234/1
(( (6انظر :مجال َّ

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

وأ َّمــا القــراءة َّّ
الشــا َّذة باملعنــى االصطالحــي ،فــإن معرفــة ذلــك يقتــي الرجــوع إىل املقيــاس

القــراء لقبــول القــراءات ،والرجــوع إىل تقســيمهم ألنــواع القــراءات ،وعــى هــذا
الــذي وضعــه
َّ
األســاس نعــرف مــا ُيقبــل مــن القــراءات ومــاال ُيقبــل ،والقــراءات َّّ
الشــا َّذة هــي مــن القســم الثــاين.
فأقــول :إن املقيــاس الــذي اســتعمله العلــاء كأســاس لقبــول القــراءات يرجــع إىل ثالثــة أشــياء:

تواتــر القــراءة أو صحــة اإلســناد مــع الشــهرة واالســتفاضة ،وموافقتهــا ألحــد املصاحــف العثامنيــة،
وصحتهــا مــن جهــة العربيــة.

وقــد أدرك القدمــاء أمهيــة هــذا املقيــاس ،كــا أهنــم قــد تصــور يف أذهاهنــم مفهــوم القــراءة

َّّ
الشــا َّذة ،وذلــك مــن خــال تقييمهــم للقــراءات ،إال أهنم مل يضعــوا اهتاممهــم يف وضع تعريــف للقراءة

َّّ
الشــا َّذة .غايــة مــا يف األمــر أن هــذا املوضــوع ماثــل يف أذهاهنــم ،وأ َّمــا معرفــة القدمــاء بمقيــاس قبــول
القــراءات فتتجــى يف النصــوص التاليــة :فقــد أورد الســخاوي (ت463 :هـــ) يف كتابــه «مجــال القــراء»
خــر عــن عائشــة  فقــال « :قــال خــاد بــن يزيــد الباهــي (ت220 :هـــ) ،قلــت :ليحيــى بــن

عبــداهلل بــن أيب مليكــة (ت173 :هـــ)َّ ،
أن نافع ـ ًا حدثنــي عــن أبيــك عــن عائشــة أهنــا كانــت تقــرأ:
ﮋ ﮟ ﮠﮊ [النــور ]١٥ :وتقــول :إنــا هــو مــن ولــق الكــذب ،فقــال حييــى :مــا يــرك أن ال تكــون

ســمعته عــن عائشــة ،نافــع ثقــة عــى أيب ،وأيب ثقــة عــى عائشــة ،ومــا يــرين أين قرأهتــا هكــذا ويل كــذا
وكــذا ،..قلــت :ومل أنــت تزعــم أهنــا قــد قــرأت؟ قــال :ألنــه غــر قــراءة النــاس ،ونحــن لــو وجدنــا

رجـ ً
ا يقــرأ بــا ليــس بــن اللوحــن ،مــا كان بيننــا وبينــه إال التوبــة أو رضب عنقــه.)1( »...

وقــد أفــاد هــذا النــص أن حييــى ال يقبــل القــراءة املذكــورة؛ ألهنــا غــر 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.

(( (1انظر :املصدر السابق (.)234/1
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ونجــد أبــا عبيــد القاســم بن ســام اهلــروي (ت224 :هـــ) يقــول« :املقصــد من القــراءة َّّ
الشــا َّذة

تفســر القــراءة املشــهورة وتبيــن معانيهــا ،وذلــك كقــراءة عائشــة وحفصــة (حافظــوا عــى الصلــوات
والصــاة الوســطى صــاة العــر) »( ،)1يتضــح مــن هــذا النــص َّ
أن أبــا عبيــد القاســم بــن ســام
أعطــى مثــاالً للقــراءة َّّ
الشــا َّذة ،وهــذه الزيــادة ليســت يف الرســم العثــاين فســميت شــاذة.

ويف القــرن الرابــع اهلجــري نجــد اجتــاه العلــاء نحــو هــذا املقيــاس القرائــي يســر بشــكل

واضــح ،فهــذا ابــن جريــر الطــري (ت310 :هـــ) ذكــر يف تفســره جامــع البيــانَّ « :
أن كل مــا كان

مســتفيض ًا يف َقـ َـرأة اإلســام مــن القــراءة فهــو الصــواب الــذي ال جيــوز خالفــه»( .)2وقــال يف موضــع

آخــر مــن تفســره« :غــر جائــز لنــا أن نشــهد بــيء ليــس يف مصاحفنــا مــن الــكالم أنــه مــن كتــاب
اهلل»( .)3وقــال أيض ـ ًا« :وأوىل مــا ُقــرئ بــه كتــاب اهلل مــن األلســن أفصحهــا وأعرفهــا دون أنكرهــا

وأشــذها»(.)4

وقــال أبــو إســحاق الزجــاج (ت311 :هـــ) « :ومــا وافــق املصحــف ،وصــح معنــاه ،وقــرأت

بــه القـ َّـراء فهــو املختــار»( .)5وهــذا النــص مــن الزجــاج يعتــر تقدمـ ًا ملحوظـ ًا يف وضــع صيغــة جتمــع
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

الشــا َّذة عــى املعنــى االصطالحــي ،فلعــل أول تعريــف للقــراءة َّّ
هنائيــة لتعريــف القــراءة َّّ
الشــا َّذة عــى

املعنــى االصطالحــي هــو مــا قالــه أبــو عمــرو عثــان بــن الصــاح الشــهرزوري (ت643 :هـــ) حيث

قــال« :والقــراءة َّّ
الشــا َّذة مــا نُقــل قرآن ـ ًا مــن غــر تواتــر واســتفاضة متلقــاة بالقبــول مــن األمــة كــا
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(( (1انظر :فضائل القرآن أليب عبيد ( ،)154 /2واإلتقان للسيوطي (.)533 /2
(( (2انظر :جامع البيان للطربي (.)105/2
(( (3انظر :املصدر السابق (.)21/7
(( (4انظر :املصدر السابق (.)93/8
(( (5انظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)367/1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

اشــتمل عليــه املحتســب البــن جنــي وغــره»(.)1
وقــد اســتعمل ابــن الصــاح يف هــذا التعريــف لفــظ «التواتــر» ،وهــو مــا مل نجــده يف النصــوص

الســابقة ،ولعـ َّـل الســبب يف ذلــك يرجــع إىل الضابــط الــذي وضعــه العلــاء للقــرآن الكريــم فقالــوا :

إن القــرآن هــو :مــا نُقــل بــن دفتــي املصحــف نقـ ً
ا متواتــر ًا (.)2

ويتضــح ممــا ســبق أن القــراءات َّّ
الشــا َّذة :هــي مــا فقــدت ركنــ ًا أو أكثــر مــن أركان القــراءة

املقبولــة .كــا ُع ِّرفــت بأهنــا :كل قــراءة بقيــت وراء مقيــاس ابــن اجلــزري الــذي قــال « :ومتــى اختــل

ركــن مــن هــذه األركان الثالثــةُ ،أطلــق عليهــا ضعيفــة ،أو شــاذة ،أو باطلــة ،ســواء كانــت عن الســبعة
أم عمــن هــو أكــر منهــم»(.)3

املطلب الرابع :التعريف باإلمام أيب عمرو بن العالء البرصي(:)4
أوالً :اسمه ونسبته وكنيته ومولده:

()5
ـي ،ثم
ز َّبــان بــن العــاء بــن عـ َّـار بــن ال ُعريــان ،وقيــل :ال ُعريــان بــن العــاء بــن عـ َّـار  ،التميمـ ُّ
املـ ِ
ـاز ُّين ،أبــو عمــرو البــري ،أمــه مــن بنــي َحنِ ْي َفــة ،ومولــده ســنة (68هـــ) أو (70هـــ) بمكــة ،وقــد

نشــأ بالبــرة ،ومــات بالكوفــة أيــام املنصــور(.)6

(( (1انظر :املرشد الوجيز أليب شامة (ص.)184 :
(( (2انظر :لطائف اإلشارات للقسطالين (ص.)69 :
(( (3انظر :النرش يف القراءات العرش البن اجلزري (.)9/1
(( (4انظــر :مجــال القـ َّـراء للســخاوي ( ،)450/2وفيــات األعيــان البــن خلــكان ( ،)466/3وهتذيــب الكــال للمــزي (-120/34
 ،)130ومعرفــة القـ َّـراء الكبــار للذهبــي ( ،)105-100/1وســر أعــام النبــاء للذهبــي ( ،)410-407/6وتاريــخ اإلســام
للذهبــي( ،)683/9وميــزان االعتــدال للذهبــي ( ،)556/4وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)292-288/1
(( (5اختلف يف اسمه ،وقيل :اسمه هو كنيته ،أي :أبو عمرو بن العالء ،وما ذكرته ً
أوال هو الراجح.
القراء الكبار للذهبي ( ،)101/1وغاية النهاية البن اجلزري (.)292/1
(( (6انظر :معرفة َّ
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ثاني ًا :مكانته وعلمه:
ُ
وشــيخ القــراءة والعربيــة ،أوحــد أهــل زمانــه ،بــرز يف احلــروف ،ويف
ــراء الســبعة،
أحــد ال ُق َّ

النَّحــو ،وتصــدَّ ر لإلفــادة ُمــدَّ ة ،كان مــن أعلــم النَّــاس بالقــراءات والعربيــة ،والشــعر ،وأيــام العــرب،

تنسـ َ
ـك فأحرقهــا ،وقــد انتهــت إليــه اإلمامــة يف القــراءة
وكانــت دفاتــره مــل َء بيــت إىل الســقف ،ثــم َّ

بالبــرة ،وانتصــب لإلقــراء أيــا َم احلســن البــري ،وهــو مــن التابعــن.

قــال األخفــش (ت215 :هـــ)َ « :مـ َّـر احلســن البــري بــأيب عمرو بــن العــاء وحلقتــه متوافرة،
ِ
كادت العلــاء تكــون
والنَّــاس عكــوف ،فقــال :مــن هــذا؟ قالــوا :أبــو عمــرو ،فقــال :ال إلــه إال اهلل،

أرباب ًا » (.)1

وقــال إبراهيــم بــن إســحاق البغــدادي احلــريب (ت285 :هـــ) وغــره« :كان أبــو عمــرو مــن

الس ـنَّة»(.)2
أهــل ُ

وكان اختيــاره يف قراءتــه التخفيــف والتســهيل مــا وجــد إليــه ســبيالً ،وقــد أطبــق النــاس عــى

قراءتــه ،وكانــوا يشــبهوهنا بقــراءة ابــن مســعود ،وكان بعضهــم يــويص بعضـ ًا بقراءتــه(.)3

وقــد انتــرت قــراء ُة أيب عمــرو البــري يف فــرة مــن الفــرات خــارج حــدود البــرة ،فهــذا

ابــن اجلــزري حيكــي حـ َ
ـال زمانــه ،فيقــول« :فالقــراءة التــي عليهــا النَّــاس اليــوم بالشــام واحلجــاز
خاصــة
واليمــن ومــر هــي قــراءة أيب عمــرو ،فــا تــكاد جتــد أحــد ًا ُي َل َّق ـ ُن القــرآن إالَّ عــى حرفــهَّ ،

يف الفــرش ،وقــد ُيطئــون يف األصــول ،ولقــد كانــت الشــام تقــرأ بحــرف ابــن عامــر إىل حــدود
ألن شــخص ًا َقـ ِ
اخلمســائة ،فرتكــوا ذلــك َّ
ـد َم مــن أهــل العــراق ،وكان ُي َل ِّقــن النَّــاس باجلامــع األمــوي

عــى قــراءة أيب عمــرو ،فاجتمــع عليــه خلــق واشــتهرت هــذه القــراءة عنــه»(.)4
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القراء للسخاوي (.)451/2
(( (1انظر :مجال َّ
القراء الكبار للذهبي (.)103/1
(( (2انظر :معرفة َّ
القراء للسخاوي (.)450/2
(( (3انظر :مجال َّ
(( (4انظر :غاية النهاية البن اجلزري (.)292/1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

ثالث ًا :شيوخه يف القراءة:
أخــذ أبــو عمــرو بــن العــاء القــراءة عــن أهــل احلجــاز ،وأهــل البــرة ،وأهــل الكوفــة،

ــراء الســبعة أكثــر شــيوخ ًا منــه.
وليــس يف ال ُق َّ

فقــرأ القــرآن بمكــة عــى جمموعــة منهــم :ســعيد بــن جبــر ،وجماهــد بــن جــر .وقــرأ يف املدينــة
عــى جمموعــة منهــم :أيب جعفــر يزيــد بــن القعقــاع ،ويزيــد بــن رومــان ،وشــيبة بــن نِ َصــاح .وقــرأ
بالبــرة عــى :حييــى بــن َي ْع ُمــر ،ونــر بــن عاصــم ،واحلســن البــري ،وغريهــم .وقــرأ بالكوفــة

عــى :عاصــم بــن أيب النَّجــود.

رابع ًا :رواة القراءة عنه:
قــرأ عليــه خلــق كثــر ،منهــم :عبــد اهلل بــن املبــارك ،وعبــد امللــك بــن قريــب األصمعــي ،وحييى

بــن املبــارك اليزيــدي ،والعبــاس بــن الفضــل ،وعبــد الــوارث بــن ســعيد ال َّتنُّــوريُ ،
وشــجاع ال َبلخــي،
وحســن اجلعفــي ،ومعــاذ بــن معــاذ ،ويونــس بــن حبيــب النَّحــوي ،وســهل بــن يوســف ،وأبــو زيــد
األنصــاري ســعيد بــن أوس ،وســام الطويل ،وســيبويه ،وآخــرون(.)1

خامس ًا :وفاته:

ِ
ـر
ملــا حــرت الوفــا ُة أبــا عمــرو كان ُيغشــى عليــه ويفيــق ،فأفــاق مــن غشــية لــه ،فــإذا ابنُــه بـ ُ

()2
ـر واحــد َّ
أن وفاتــه
ـي أربــع وثامنــون ســنة»  ،وقــد َذكــر غـ ُ
يبكــي ،فقــال« :مــا ُيبكيــك وقــد أتــت عـ َّ

كانــت ســنة (154هـــ) ،قــال األصمعــي« :عــاش أبــو عمــرو سـتًا وثامنــن ســنة».

ويف يــوم وفاتــه جــاء النــاس يعـ ُّـزون أوال َده ،فقــال يونــس بــن حبيــب« :نعزيكــم وأنفســنا بمــن
ِ
ـم أيب عمــرو وزهــدُ ُه عــى مائــة إنســان لكانــوا
ال نــرى شـ ً
ـم علـ ُ
ـبها لــه آخــر الزمــان ،واهلل لــو ُقسـ َ
(( (1سيأيت ترمجة رواته يف الفصل الثاين بإذن اهلل ،كل ٍ
راو يف أول موضع ُذكر فيه.
(( (2انظر :وفيات األعيان البن خلكان (.)469/3
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ـره مــا هــو عليــه»(.)1
ك ُّلهــم علــا َء زهــاد ًا ،واهلل لــو رآه رســول اهلل َ لـ َ َّ

املطلب اخلامس :التعريف
أعنــي هبــا الكتــب املؤلفــة يف القــراءات فقــط ،دون كتــب التفســر واللغــة وغريهــا التــي احتوت

عــى قــراءات شــاذة ،وســواء كانــت هــذه املصنفــات يف القــراءات َّّ
الشــا َّذة فقــط أو احتــوت يف ثناياهــا

عــى قــراءات شــاذة كثــرة ،ولقــد مجعــت املواضــع مــن تســعة كتــب هــي أ ّمهــات كتــب القــراءات
َّّ
ـأعرف هبــذه الكتــب باختصــار؛ لشــهرهتا ،وســأرتبها بحســب وفيــات مؤلفيهــا:
الشــا َّذة ،وسـ َّ

 -1خمتــر يف شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع ،تأليــف :أبــو عبــداهلل احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه
(ت370 :هـــ) ،وهــو كتــاب يف شــواذ القــراءات ،كتابــه املوســوم بـــ (البديــع يف القــراءات) ،رتبه
مؤلفــه عــى تريــب الســور؛ مــن ســورة الفاحتــة إىل ســورة النــاس

(.)2

 -2املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا ،تأليــف :أبــو الفتــح عثــان بــن
جنــي املوصــي (ت392 :هـــ) ،وهــو كتــاب مصنــف لالحتجــاج للقــراءات القرآنيــة -مــن غــر

القــراءات الســبعة -وربطهــا بقواعــد كالم العــرب ولغاهتــا وهلجاهتــا ،كــا يغــوص يف أرسار
العربيــة وأرسار بياهنــا ،وفلســفة أصواهتــا؛ كلــا ســنحت لــه الفرصــة والحــت لــه املناســبة ،يف

أســلوب عــذب مجيــل ،ومل حيــر املؤلــف مجيــع القــراءات َّّ
الشــا َّذة ،وإنــا يذكــر مــا شــذ عــن
الســبعة وغمــض عــن ظاهــر أهــل الصنعــة( ،)3رتــب املؤلــف املواضــع املذكــورة يف الكتــاب
بحســب ترتيــب الســور(.)4
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(( (1انظر :غاية النهاية البن اجلزري (.)292/1
((ُ (2طبــع عــدة طبعــات بتحقيــق :جوهتلــف برجســرارس ،أوهلــا :طبعــة املطبعــة الرمحانيــة بمــر (ضمــن سلســلة النــرات
اإلســامية).
(( (3انظر :املحتسب البن جني (.)35 /1
((ُ (4طبــع عــدة طبعــات ،منهــا طبعــة دار رسكــن ،بتحقيــق :عــي النجــدي ناصــف ،والدكتــور :عبداحلليــم النجــار ،والدكتــور:
عبدالفتــاح اســاعيل شــلبي.

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

 -3الكامل يف القراءات اخلمسني ،تأليف :أبو القاسم يوسف بن عيل بن ُجبارة اهلذيل (ت465 :هـ) ،يعترب
كتاب الكامل موسوعة قرائية كربى ،أودع املصنف فيها نتاج ما عرفه يف هذا العلم ،وجعلها جامعة
عب ابن اجلزري عن صبغة كتاب
للطرق والروايات والقراءات الكثرية الصحيحة منها والشاذ ،وقد َّ

اجلرة من صحيح وشاذ
الذرة وأذن ّ
الكامل املوسوع َّية فقال « :أ َّلف كتابه الكامل الذي مجع فيه بني ّ

()1
القراء وبيان وجوه قراءاهتم
ومشهور ومنكر»  ،يبحث اهلذيل من خالل كتابه الكامل يف مذاهب َّ

ورواياهتم وطرقهم وأسانيدهم ،إذ مجع اهلذيل فيه مخسني قراءة عن أئمة األمصار اخلمسة من ألف

وأربعامئة وتسع ومخسني رواي ًة وطريق ًا(.)2

ضمن
الروذباري (كان ح ًّيا سنة489 :هـ)َّ ،
 -4جامع القراءات ،تأليف :أبو بكر حممد بن أمحد بن اهليثم ُّ

املصنف كتابه قراءات األئمة العرشة املشهورين ،واختيار أحد عرش إمام ًا آخرين ،ومل يقترص عىل

ذكر راويني لكل قارئ بل ذكر يف كتابه مشهوري الرواة عن كل قارئ ،فمثالً :اختار أليب عمرو

مخسة وعرشين راوي ًا ،ولكل ٍ
عظيم من القراءات
كم ً
راو عدة طرق ،وهكذا ،وقد مجع بني دفتي كتابه ًّ
املتواترة َّّ
والشا َّذة ،فهو بمثابة ديوان جامع للقراءات بأنواعها(.)3

 -5املصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــر البواهــر ،تأليــف :أبــو الكــرم املبارك بن احلســن الشــهرزوري
ضمــن املصنــف كتابــه قــراءات األئمــة العــرة املشــهورين مــن غــر اشــراط
(ت550 :هـــ)ّ ،
الصحــة ،لذلــك صنفــه ابــن اجلــزري فيمــن مجعــوا مــا وصــل إليهــم ومل يشــرطوا الصحــة(،)4

ولذلــك فــإن هــذا الكتــاب اشــتمل عــى كثــر مــن القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن القـ َّـراء العرشة،
وأ َّمــا مــا خــرج عــن القـ َّـراء العــرة فإنــه ال يذكــره إال نــادر ًا ،ســار يف ذكــر اخلــاف بــن القـ َّـراء
يف الفــرش عــى ترتيــب املصحــف(.)5

(( (1انظر :منجد املقرئني البن اجلزري (ص.)58 :
(( (2أفضل طبعة للكتاب :طبعة جامعة طيبة ،بتحقيق :الدكتور :عمر يوسف محدان ،وتغريد حممد محدان.
(( (3وهو مطبوع ،بتحقيق :الدكتورة :حنان عبدالكريم العنزي.
(( (4انظر :منجد املقرئني البن اجلزري (ص.)19 :
((ُ (5طبع عدة طبعات ،منها طبعة بتحقيق الدكتور :إبراهيم الدورسي.
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ـو َز َاو ِازي (أحــد علــاء
 -6املغنــي يف القــراءات ،تأليــف :حممــد بــن أيب نــر بــن أمحــد الدهــان النَّـ ْ
القــرن الســادس اهلجــري) ،ذكــر املصنــف يف كتابــه اختــاف القـ َّـراء يف األصــول والفــرش يبــدأ

بالقــراءات العــر ثــم يعطــف الشــواذ عليهــا ،الكتــاب مــيء بالقــراءات َّّ
الشــا َّذة ،ســار عــى
القــراء يف الفــرش مــن الفاحتــة إىل النــاس(.)1
ترتيــب املصحــف يف ذكــر اختــاف
َّ

 -7شــواذ القــراءات ،تأليــف :أبــو عبــداهلل حممــد بــن أيب نــر الكرمــاين (أحــد علــاء القرن الســادس
اهلجــري) ،هــذا الكتــاب مــن املصــادر املهمــة يف شــواذ القــراءات؛ ألنــه مجــع كثــر مــن القــراءات

َّّ
الشــا َّذة ،فقــد احتــوى عــى مــادة غزيــرة مــأت مــا يربــو عىل ثالثــن ألــف جــذاذة ،كلها قــراءات

شــاذة منســوبة إىل أصحاهبــا أو غــر منســوبة ،مرتبــة عــى ترتيب الســور(.)2

ـري (ت616 :هـــ) ،يتناول املصنــف إعراب
 -8إعــراب القــراءات الشــواذ ،تأليــف :أبــو البقــاء ال ُع ْكـ َ

القــراءات َّّ
الشــا َّذة يف القــرآن الكريــم كلــه مــن أول ســورة الفاحتــة وحتــى آخــر ســورة النــاس ،آية
آيــة وســورة ســورة ،ومل يقتــر عــى إعــراب القــراءات َّّ
الشــا َّذة ،وإنــا أعــرب كذلــك القــراءات

الســبع والقــراءات العرش(.)3

 -9التقريــب والبيــان يف معرفــة شــواذ القــرآن ،تأليــف :أبــو القاســم عبدالرمحــن بــن عبداملجيــد
الصفــراوي (ت636 :هـــ) ،اعتمــد املصنــف يف تصنيــف كتابــه عــى كتــب القــراءات املختلفــة
التــي أجــازه شــيوخه هبــا ،فاســتجمع الروايــات والطــرق مــن تلــك الكتــب؛ ممــا يتعلــق بروايــات

القــراءات َّّ
الشــا َّذة ،ثــم أفــرغ تلــك الروايــات وتلــك الطــرق يف كتابــه هــذا يف قالــب حمكــم،

وأســلوب خمتــر بديــع ،قســم تلــك القــراءات إىل أصــول وفــرش ،فبــدأ باألصــول ثــم الفــرش،
ورتــب اخلــاف يف الفــرش عــى ترتيــب املصحــف(.)4
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(( (1وهو مطبوع بتحقيق الدكتور :حممود كابر الشنقيطي.
(( (2وهو مطبوع بتحقيق الدكتور :شمران العجيل.
(( (3وهو مطبوع بتحقيق :حممد السيد أمحد عزوز.
(( (4الكتــاب ُحقــق كرســائل علميــة يف كليــة القــرآن الكريــم باجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة ،قــام عــى حتقيقــه ثالثــة مــن
الباحثــن ،وهــم :أحســن ســخاء ،وحييــى عســري ،ونايــف الزهــراين ،والكتــاب مل يطبــع بعــد إىل اآلن.

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

فصل

القراءات الفرشية َّّ
الشا َّذة
املروية عن اإلمام أيب عمرو البرصي يف سورة البقرة
(مجع ًا وتوجيه ًا).
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القــراءات الفرشــية َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة ،وهــي

عــى النحــو اآليت:

 -1روى األصمعــي( )1عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ [البقــرة ]١٠ :بســكون
الــراء ،هكــذاَ ( :مـ ْـر ٌض)(.)2

التوجيــه :مهــا لغتــان يف مصــدر َمـ ِ
ـور ،وقيــل:
حل ْلــب واحل َلــب .واملـ ُ
ـرض :الفتـ ُ
ـر َض َي ْمـ َـرض ،كا َ

الفســاد ،و ُيطلــق عــى ال ُظلمــة(.)3

 -2قولــه تعــاىل :ﮋﯶ ﯷﮊ [ البقــرة ]١٦ :ومثلهــا مــن واوات اجلمــع()4؛ إذا انفتــح مــا قبلهــا وكانت

الــواو متحركــة مضمومــة ولقيتهــا الم التعريــف ،فـ ُـروي عــن أيب عمــرو فيهــا روايتــن يف الشــواذ:

أوهلــا :كــر الــواو ْ
ـر ِو) وهــو مــا رواه عمــران( )5وحمبــوب( )6عــن أيب عمــرو( ،)7وثانيهــا:
(اشـ َ َ
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ـي ويونــس بــن حبيــب ،وذكرهــا الشــهروزي مــن
(( (1ذكــر الروذبــاري والصفــراوي هــذه القــراءة أليب عمــرو مــن روايــة اجلهضمـ ّ
ـي فقــط .انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري( ،)322 /2واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)42 /3والتقريــب
روايــة اجلهضمـ ّ
والبيــان للصفــراوي (ص.)181 :
األصمعــي :هــو أبــو ســعيد عبدامللــك بــن قريــب األصمعــي ،الباهــي ،البــري ،اللغــوي ،اإلخبــاري ،روى القــراءة عــن نافــع،
وأكثــر عــن أيب عمــرو ،وكانــت اخللفــاء جتالســه وحتــب منادمتــه ،وقــد صنــف كثــرا ،مــات يف حــدود ســنة ســت عــرة ومائتــن.
انظــر :ســر أعــام النبــاء للذهبــي ( ،)175/10وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)470/1
(( (2انظــر :خمتــر يف شــواذ القــراءات البــن خالويــه (ص ،)10 :واملحتســب البــن جنــي ( ،)53 /1واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي
( ،)383 /1وشــواذ القــراءات للكرمــاين (ص.)51 :
(( (3انظــر :املحتســب البــن جنــي ( ،)54/1ولســان العــرب البــن منظــور ( ،)232 /7والبحــر املحيــط أليب حيــان ( ،)87/1والــدر
املصــون للســمني احللبــي (.)129/1
(( (4مثل قوله تعاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﮊ يف[ البقرة  ]94:و[اجلمعة  ،]6:و ﮋ ﭟ ﭠﮊ [يونس.]٥٤ :
(( (5هــو عمــران بــن موســى ،أبــو موســى القــزاز ،شــيخ مقــرئ ،قــرأ عــى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو ،روى القــراءة عنــه عرض ـ ًا
موســى بــن مجهــور وحممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)605/1
(( (6هــو حممــد بــن احلســن بــن هــال بــن حمبــوب البــري ،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 الكــال للمــزي
( ،)74/25وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)123/2
(( (7انظــر :الكامــل للهــذيل ( ،)17 /5وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)329 /2واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)48 /3واملغنــي
يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)387 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)183 :

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

فتحهــا ْ
ـر َو) وهــو مــا رواه أبــو زيــد( )1واخلريبــي( )2عنــه (.)3
(اشـ َ َ
التوجيــه :وجــه قــراءة الكــر عــى أصــل التخلــص مــن التقــاء الســاكنني ،ووجــه قــراءة الفتــح

عــى اتبــاع الــواو فتحــة الــراء ،وجيــوز أن يكــون ذلــك؛ خلفــة الفتحــة وثقــل الــواو(.)4

 -3روى أبــو حاتــم( )5عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯻﮊ [البقــرة ]١٦ :بإســكان التــاء،
ـم)(.)6
هكــذاَ ِ :
(ت َار ْ ُتـ ْ
التوجيه :للتخفيف من توايل احلركات ،والضم واإلسكان لغتان(.)7
 -4روى نُعيــم بــن ميــرة( )8عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﮊ[ البقــرة ]١٧ :بإســكان
الــام ،هكــذا( :يف ُظ ْلــا ٍ
ت)(.)9
َ

(( (1هــو ســعيد بــن أوس بــن ثابــت ،أبــو زيــد األنصــاري النحــوي ،ولــد ســنة عرشيــن ومائــة ،روى القــراءة عــن املفضــل عــن
عاصــم ،وعــن أيب عمــرو ،وكان مــن جلــة أصحابــه ،روى القــراءة عنــه خلــف ،وأبــو حاتــم ،وروح ،مــات ســنة مخــس عــرة
ومائتــن بالبــرة ،عــن أربــع أو مخــس وتســعني ســنة .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)305/1
(( (2هــو عبــداهلل بــن داود ،أبــو عبدالرمحــن اهلمــداين اخلريبــي ،ثقــة حجــة ،روى القــراءة عــن أيب عمــرو ،وحــدَّ ث عــن األعمــش،
وهشــام بــن عــروة ،روى القــراءة عنــه مســلم بــن عيســى األمحــر ،تــويف ســتة (213هـــ) .انظــر :ســر أعــام النبــاء للذهبــي
( ،)346/9وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)418/1
(( (3انظــر :الكامــل للهــذيل ( ،)17 /5وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)329 /2واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي (،)387 /1
والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص .)183
(( (4انظر :املحتسب البن جني ( ،)55/1وإعراب القراءات الشواذ للعكربي ( ،)125/1والبحر املحيط أليب حيان (.)117/1
(( (5هــو ســهل بــن حممــد بــن عثــان بــن يزيــد ،أبــو حاتــم السجســتاين ،إمــام البــرة يف النحــو والقــراءة ،عــرض القــراءة عــى ســام
الطويــل ،وأيــوب بــن املتــوكل ،واألصمعــي ،روى القــراءة عنــه :حممــد بــن ســليامن ،وعــي املســكي ،وغريمهــا ،تــويف ســنة مخــس
ومخســن ومائتــن ،ويقــال :ســنة مخســن ومائتــن .انظــر :معرفــة القـ َّـراء الكبــار للذهبــي ( ،)434/1وغايــة النهايــة البــن اجلــزري
(.)289/1
(( (6انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي ( ،)388 /1وشواذ القراءات للكرماين (ص .)52
(( (7انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)336 /2ولسان العرب البن منظور (.)89 /4
(( (8هــو نُعيــم بــن ميــرة ،أبــو عمــرو الكــويف النحــوي ،روى القــراءة عرض ـ ًا عــن عبــداهلل بــن عيســى ،وروى احلــروف عــن أيب
عمــرو بــن العــاء ،وعاصــم بــن أيب النجــود ،روى احلــروف عنــه :عــي الكســائي ،ويوســف بــن جعفــر ،وغريمهــا ،تــويف ســنة
أربــع وســبعني ومائــة .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)298/2
(( (9انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)389 /1
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التوجيه :للتخفيف من توايل احلركات ،والضم واإلسكان لغتان مسموعتان (.)1
 -5روى هــارون( )2عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜﮊ [البقــرة ]٣٨ :بإســكان الــدال
(هــدْ َّي)(.)3
وتشــديد اليــاء مــن غــر ألــف بينهــا ،هكــذاُ :

ـم ُأدغمــت يف اليــاء األخــرى؛ وذلــك ألن اليــاء ُيكــر هلــا مــا
التوجيــهُ :قلبــت األلــف يــا ًء ثـ َّ

فجعــل بــدل الكــر هنــا اليــاء(.)4
قبلهــا يف االســم الصحيــحُ ،
-6

روى أمحــد بــن موســى اللؤلــؤي( )5عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭳ ﭴﮊ [البقــرة]٥١ :

ـن)(.)6
بكرس البــاء ،هكــذا ( َأ ْربِ ِعـ َ

التوجيه :كُرست الباء اتباع ًا لكرسة العني بعدها ،والفتح والكرس لغتان(.)7
 -7روى هارون عن أيب عمرو أنه يقرأ قوله تعاىل :ﮋ ﭟ ﮊ [البقرة ]٥٨ :بالنصب ،هكذاِ :
(ح َّط ًة)(.)8
التوجيه :فيه وجهان:
أ -منصوب عىل املصدر ،أي :احطط عنا ذنوبنا ِح َّط ًة.
ب -مفعول به ،أي :نسألك ِح َّط ًة(.)9
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(( (1انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص ،)24 :واملحتسب البن جني ( ،)56/1وإعراب القراءات َّّ
الشا َّذة للعكربي (.)128 /1
(( (2هــو هــارون بــن موســى ،أبــو عبــداهلل األعــورَّ ،
عالمــة ،صــدوق ،نبيــل ،لــه قــراءة معروفــة ،روى القــراءة عــن عاصــم اجلحــدري،
وعاصــم بــن أيب النجــود ،وابــن كثــر ،وابــن حميصــن ،وأيب عمــرو بــن العــاء ،مــات هــارون قبــل املائتــن تقريب ـ ًا .انظــر :ســر
أعــام النبــاء للذهبــي ( ،)115/30وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)348/2
(( (3انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)56 /3
(( (4انظر :الكتاب لسيبويه ( ،)413 /3واملحتسب البن جني ( ،)76 /1وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)152 /1
(( (5هــو أمحــد بــن موســى بــن أيب مريــم ،أبــو عبــداهلل ،وقيــل :أبــو بكــر ،ويقــال :أبــو جعفــر اللؤلــؤي ،اخلزاعــي ،البــري ،صــدوق،
روى القــراءة عــن أيب عمــرو بــن العــاء ،وعاصــم اجلحــدري .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)143/1
(( (6انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)412 /1
(( (7انظر :غرائب القراءات البن مهران (ص ،)130 :والبحر املحيط أليب حيان (.)322/1
(( (8انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)46 /3
(( (9انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص ،)43 :والكشاف للزخمرشي (ص ،)78 :وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)161 /1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

 -8روى هــارون ،واللؤلــؤي ،واألصمعــي ،والســعيدي( ،)1وعبدالــوارث( ،)2كلهــم عــن أيب عمــرو
ِ
ـرةَ)(.)3
أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮇ ﮈ ﮊ [البقــرة ]٦٠ :بكــر الشــن ،هكــذاَ ( :عـ َ
التوجيــه :الكــر والســكون لغتــان ،فقــراءة الكــر لغــة بنــي متيــم ،وقــراءة الســكون لغــة أهــل

احلجاز ( . )4

 -9روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮭ ﮊ [البقــرة ]٦١ :بضــم القــاف ،هكــذا:
(و ُق َّث ِائ َها) (.)5
َ
التوجيــه :الكــر والضــم لغتــان مســموعتان( ،)6قــال ابــن جنّــي« :قــال أبــو الفتــح :الضــم يف
ال ُق َّثـ ِ
ـاء حســن الطريقــة؛ وذلــك أنــه مــن النوابــت ،وقــد كثــر عنهــم يف هــذه النوابــت ال ُف َّعــال»(.)7
 -10روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭙ ﭚ ﮊ [البقــرة ]٧٠ :بألــف بــن البــاء
والقــاف ،وكــر القــاف ،هكــذاِ َّ :
ــر) (.)8
(إن ال َباق َ
التوجيه :عىل أنه اسم مجع لِب َقرة ،ومثله ا ِ
جل َمل(.)9
جلامل فهو اسم مجع َ
َ
َ َ

(( (1هــو ُن َعيــم بــن حييــى 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
(( (2هــو عبدالــوارث بــن ســعيد بــن ذكــوان ،أبــو عبيــدة البــري ،إمــام ،حافــظ ،مقــرئ ،ثقــة ،عــرض القــرآن عــى أيب عمــرو ،روى
القــراءة عنــه ابنــه عبدالصمــد ،كان فقيهـ ًا ،ثقــة حجــة ،موصوفـ ًا بالعبــادة والديــن والفصاحــة والبالغــة ،مــات ســنة ثامنــن ومائــة.
انظــر :معرفــة القـ َّـراء الكبــار للذهبــي ( ،)97 /1وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)478/1
(( (3انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)341 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)199 :
(( (4انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص ،)44 :واملحتسب البن جني ( ،)85 /1وإعراب القراءات َّّ
الشا َّذة للعكربي (.)164 /1
(( (5انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)65 /3
(( (6انظــر :املحتســب البــن جنــي ( ،)87 /1وإعــراب القــراءات َّّ
الشــا َّذة للعكــري ( ،)166 /1واجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي
(.)145 /2
(( (7انظر :املحتسب البن جني (.)87 /1
(( (8انظر :الكامل للهذيل( ،)44 /5واملغني للنوازوازي (.)426 /1
(( (9انظر :معاين القرآن لألخفش ( ،)281 /1والتبيان للعكربي (ص ،)75 :والبحر املحيط أليب حيان (.)410/1
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 -11روى هـــارون ،وعباس( )1عـــن أيب عمرو أنه يقرأ قوله تعـــاىل :ﮋﭛ ﭜ ﮊ [البقـــرة ]٧٠ :بالتاء
مع تشـــديد الشـــن وألف بعدها ورفع اهلاء ،هكذا( :ت ََّشـــا َب ُه)(.)2

التوجيه :أصلها ( َتت ََشا َب ُه) ُفأبدلت التاء الثانية شين ًا ،ثم ُأدغمت يف الشني األخرى(.)3
 -12روى األصمعـــي عـــن أيب عمرو أنه يقرأ قولـــه تعـــاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﮊ [البقـــرة ]٧١ :بالفتح من غري
تنوين ،هكـــذا( :ال َذ ُل َ
ول)(.)4

التوجيـــه :عىل أهنا نفـــي ،وخرب النفي مضمر ،وجيـــوز :ال هي َ
َ
احلرث،
ذلول وال هي تســـقي

هي ُم َس َّل َم ٌة(.)5

 -13روى عبدالـــوارث عن أيب عمرو أنه يقرأ قولـــه تعاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [البقـــرة ]٨٣ :برفع
الالم ،هكـــذاَّ :
(إل َق ِل ٌيل)(.)6
ٍ
(إل) وما بعدها يف موضع صفـــة بمنزلة غري ،فــــ َّ
أن َّ
التوجيـــه :عـــى َّ
حينئذ ال عمل هلا،
(إل)

نظري ذلك قوله تعـــاىل :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [األنبياء.)7(]٢٢ :
ُ
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ـوده عــى أيب
(( (1هــو عبــاس بــن الفضــل بــن عمــرو بــن عبيــد الواقفــي األنصــاري ،املقــرئ ،القــايض ،املوصــي ،قــرأ القــرآن وجـ َّ
عمــرو بــن العــاء ،قــال الذهبــي « :وإنــا مل يشــتهر؛ ألنــه مل جيلــس لإلقــراء» ،مــات ســنة ســت وثامنــن ومائــة ،وقيــل :ســنة مخــس
وتســعني ومائــة .انظــر :معرفــة القـ َّـراء الكبــار للذهبــي ( ،)96/1وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)353/1
(( (2انظــر :املصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)71 /3واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)426 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي
(ص .)202
(( (3انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص ،) 48 :والتبيان للعكربي (ص ،)75 :واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)187 /2
(( (4انظر :الكامل للهذيل (.)32 /5
(( (5انظــر :إعــراب القــرآن للنحــاس (ص ،) 48 :واجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي ( ،)188 /2والبحــر املحيــط أليب حيــان (/1
.)414
(( (6انظــر :املصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)75 /3واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)436 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي
(ص.)203 :
(( (7انظر :الكتاب لسيبويه ( ،)331 /2والبحر املحيط أليب حيان ( ،)463/1والدر املصون للسمني (.)469/1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

جلعفــي( )1عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭫ ﮊ [البقــرة ]٨٥ :بتشــديد
 -14روى حســن ا ُ

الظــاء وفتــح اهلــاء مــن غــر ألــف ( َت َّظ َهـ ُـر َ
ون) ،وروى هــارون عنــه بضــم التــاء وختفيــف الظــاء
وألــف بعدهــا وكــر اهلــاء ( ُت َظ ِ
اهـ ُـر َ
ون)(.)2
التوجيــه :قــراءة التشــديد والقــر أصلهــا َت َت َظ َهـ ُـرون عــى وزن َت َت َف َعلــون ،مضــارع َت َظ َهـ َـر عــى

وزن َت َف َعـ َـل ،ثــم ُأدغمــت التــاء الثانيــة يف الظــاء؛ لقــوة الظــاء يف الصفــة فصــارت ( َت َّظ َهـ ُـرون) ،وأ َّمــا
قــراءة ( ُت َظ ِ
اهـ ُـر َ
ون) فهــي مضــارع َظاهــر عــى وزن فاعــل؛ للمشــاركة بــن اثنــن ،وكلهــا ترجــع إىل
معنــى املعاونــة والتنــارص مــن املظاهــرة(.)3
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روى يونــس( ،)4وعبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮊ [البقــرة:

 ]٨٥بالتــاء ،هكــذاُ ( :تـ َـر ُّد َ
ون)(.)5

ِ

ـات نظــر ًا لقولــه تعــاىل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮊ [ البقــرة:
التوجيــه :فيــه وجهــان :االلتفــات وعدمــه ،فااللتفـ ُ

]٨5

 ،وعــد ُم االلتفــات نظــر ًا لقولــه تعــاىل :ﮋ ﭸﮊ [البقــرة.)6( ]٨5 :

جلعفــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯕ ﮊ [ البقــرة ]٨٧ :بمــد اهلمــزة
 -16روى حســن ا ُ
(وآ َيدْ َنــا ُه)(.)7
وختفيــف اليــاء ،هكــذاَ :

(( (1هــو حســن بــن عــي بــن الوليــد ،أبــو عبــداهلل اجلعفــي ،موالهــم الكــويف ،الزاهــد ،أحــد األعــام ،قــرأ عــى محــزة ،وهــو أحــد
الذيــن خلفــوه بالقــراءة ،وروى القــراءة عــن شــعبة ،وأيب عمــرو ،مــات يف ذي القعــدة ســنة ثــاث ومائتــن عــن أربــع وثامنــن
ســنة .انظــر :هتذيــب الكــال للمــزي ( ،)449/6وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)247/1
(( (2انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)346/2واملصباح الزاهر للشهرزوري ( ،)76 /3والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)204 :
(( (3انظــر :املحــرر الوجيــز البــن عطيــة ( ،)175/1والبحــر املحيــط أليب حيــان ( ،)469/1والــدر املصــون للســمني احللبــي
(.)479/1
(( (4هــو يونــس بــن حبيــب ،أبــو عبدالرمحــن الضبــي ،البــري ،النحــوي ،روى القــراءة عرضـ ًا عــن أبــان بــن يزيــد ،وأيب عمــرو بــن
العــاء ،وأخــذ العربيــة عنــه ،تــويف :يف حــدود اثنتــن وثامنــن ومائــة .انظــر :ســر أعــام النبــاء للذهبــي ( ،)596/12وغايــة
النهايــة البــن اجلــزري (.)406/2
(( (5انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)347/2واملصباح الزاهر للشهرزوري ( ،)77 /3والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)204 :
(( (6انظر :إعراب القراءات الشواذ للعكربي ( ،)186/1والبحر املحيط أليب حيان ( ،)473/1والدر املصون (.)490/1
(( (7انظر :املحتسب البن جني ( ،)95 /1وجامع القراءات للروذباري ( ،)348 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)205 :
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قويناه(.)1
التوجيه :آيدته عىل وزن أفعلته ،من األَ ْيد ،وهو القوة ،وآ َيدْ نَا ُه أيَّ :
 -17روى اللؤلــؤي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯧ ﯨ ﮊ [البقــرة ]٨٨ :بضــم الــام،
هكــذاُ ( :غ ُلــف)(.)2

التوجيــه :قيــل :هــو مجــع ِغـ َ
وخــر ،أي :قلوبنــا أوعيــة للعلــم فــا باهلــا ال
خــار ُ ُ
ـاف ،مثــلَ ِ :

تفهــم عنــك وقــد وعينــا علـ ًا كثــر ًا! وقيــل :املعنــى :فكيــف يعــزب عنها علــم حممــد .)3(
 -18روى عبــاس عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [البقــرة ]٩١ :بفتــح اهلمــزة
والــزاي ،هكذا( :بِـ َـا َأ ْنـ َـز َل)(.)4

التوجيــه :فعــل مـ ٍ
ـاض رباعــي مبنــي للفاعــل ،وفاعلــه ضمــر مســترت تقديــره هــو ،يعــود عــى

لفــظ اجلاللــة املذكــور قبلــه يف قولــه :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [البقــرة.)5( ]٩١ :

جلعفــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮎ ﮊ [البقــرة ]٩٧ :حيــث جــاءت بفتــح
 -19روى ا ُ
ب ِائ َ
يــل) ،وروى عبدالوهــاب
اجليــم والــراء ،وبألــف قبــل اهلمــزة وبيــاء بعدهــا ،هكــذاَ :
(ج ْ َ
رب ِائـ َـل)(.)7
اخل َّفــاف( )6عنــه كذلــك إال أنــه بغــر يــاء ،هكــذاَ :
(ج َ
التوجيــه :هــذه الكلمــة وردت فيهــا قــراءات كثــرة ،كل منهــا لغــةِ ،
و(ج ِربيــل) كلمــة أعجميــة،
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(( (1انظر :املحتسب البن جني ( ،)95 /1ولسان العرب البن منظور ( ،)76 /3والبحر املحيط أليب حيان (.)480 /1
(( (2انظــر :خمتــر يف شــواذ القــراءات البــن خالويــه (ص ،)15 :وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)348 /2والتقريــب والبيــان
للصفــراوي (ص.)205 :
(( (3انظر :املحرر الوجيز البن عطية ( ،)177 /1واجلامع للقرطبي ( ،)246/2والبحر املحيط أليب حيان (.)483/1
(( (4انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)349 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)205 :
(( (5انظر :احلجة للفاريس ( ،)385 /2والكشف ملكي ( ،)400 /1واملوضح البن أيب مريم (.)429 /1
(( (6هــو عبدالوهــاب بــن عطــاء بــن مســلم أبــو نــر اخل َّفــاف ،العجــي ،البــري ،ثــم البغــدادي ،ثقــة مشــهور ،روى القــراءة عــن
أيب عمــرو ،وعــن أبــان بــن يزيــد عــن عاصــم ،مــات ببغــداد ســنة أرب ـ ٍع ومائتــن تقريب ـ ًا .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري
(.)479/1
(( (7انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)443 /1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

قــد تالعبــت يف نطقهــا العــرب؛ فيكــون ت َْأ ِد َيت َُهــا عــى حســب مــا يــروي الــراوي(.)1
 -20روى الســعيدي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [البقــرة]١٠٢ :

ـاري)(.)2
بغــر نــون ،هكــذا( :بِ َضـ ِّ

التوجيــه :قيــل أن النــون ُحذفــت ختفيفـ ًا ،وقيــل :أن النــون ُحذفــت ألجــل اإلضافــة ،أي :أنــه
أراد (ومــا هــم بضــاري أحـ ٍ
ـد) ،ثــم فصــل بــن املضــاف واملضــاف إليــه بحــرف اجلــر(.)3
ِّ
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روى يونــس عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ

[البقــرة]١٠٧ :

برفــع الــام ،هكــذاُ ( :م ُلـ ُ
ـك)(.)4

التوجيــه :هــذه القــراءة لغــة معروفــة ،وكذلــك كل مــا كان عــى وزن ( ُف ُعــل)؛ جيــوز فيــه

ــحت ،و ُف ْلــك و ُف ُلــك(.)5
وس ُ
وس ْ
ــحت ُ
ور ُعــبُ ،
التخفيــف والتثقيــل ،مثــلُ :ر ْعــب ُ

 -22روى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭿ ﮀﮊ [البقــرة ]١٠٨ :بكــر الســن،
وبيــاء بــدل اهلمــز ،هكــذا( :كــا ِسـ َ
ـيل)(.)6
ـال يســال ومهــا يتســاوالن ،فهــوِ :
ـف مــن
كخيـ َ
التوجيــه :هــذه القــراءة عــى لغــة مــن قــالَ :سـ َ َ َ

ـاف ،وقيــل يف توجيههــا كذلــك :كــر الســن :ألنــه أســقط ضمتهــا ،ونقــل إليهــا كــرة اهلمــزة؛
َخـ َ
وس ـكَنت اهلمــزة ،فلـ َّـا ســكنت اهلمــزة وقبلهــا كــر ٌة انقلبــت يــاء ،وإنــا ُط ِلــب
فانكــرت الســن َ

بذلــك التيســر(.)7

(( (1انظر :املحتسب البن جني ( ،)97 /1واإلفصاح البن هبرية (ص ،)418 :وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)189 /1
(( (2انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)352 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)207 :
(( (3انظر :املحتسب البن جني ( ،)103 /1واملحرر الوجيز البن عطية ( ،)188 /1وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)194 /1
(( (4انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)84 /3
(( (5انظر :الكتاب لسيبويه ( ،)114 /4وغرائب القراءات البن مهران (ص.)169 :
(( (6انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)353 /2واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)85 /3واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي
( ،)453 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)208 :
(( (7انظر :اإلفصاح البن هبرية (ص ،)422 :وإعراب القراءات الشواذ للعكربي ( ،)198 /1والبحر املحيط أليب حيان (.)555/1
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 -23روى األصمعــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮦﮊ [البقــرة ]١١٦ :بضــم الواو وإســكان
(و ْلــد ًا)(.)2
الــام حيــث وقع يف القــرآن الكريــم( ،)1هكــذاُ :

وو ْثــن ،و َأ َســد و ُأ ْســد ،وقيــل أن
(و َلــد) ،كقوهلــمَ :و َثــن ُ
التوجيــه :هــذه القــراءة عــى أهنــا مجــع َ

والو ْلــد بالضــم :األهــل ،وقيــل :مهــا لغتــان يف الولــد كقوهلــم :ال َب َخــل
الو َلــد بالفتــح :االبــن واالبنــةُ ،
َ

وال ُب ْخــل ،فيتفــق لفــظ الواحــد يف إحــدى اللغتــن مــع لفــظ اجلمــع كــا قالــوا :ال ُف ْلــك ،يف الواحــد ويف
اجلمع ( . )3

 -24روى هــارون ،وعبــاس عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭼ ﮊ [البقــرة ]١٢٩ :بإســكان
()5
()4
ـي عنــه باالختــاس(.)6
ـم)  ،واجلهضمـ ّ
ـي وحســن اجلُ ْعفـ ّ
امليــم ،هكــذا( :و ُي َع ِّل ْم ُهـ ْ

التوجيه :للتخفيف من توايل احلركات ،وهي لغة متيم(.)7
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(( (1هــذه القــراءة هبــذه الكيفيــة وردت صحيحــة عــن القـ َّـراء العــرة يف ســتة مواضــع فقــط مــن هــذا اللفــظ يف القــرآن الكريــم:
وهــي أربعــة مواضــع يف ســورة مريــم [اآليــات ،]92 ،91 ،88 ،77 :وموضــع يف ســورة الزخــرف [آيــة ،]81 :وموضــع يف ســورة
نــوح [آيــة ،]21 :فأ ّمــا مواضــع ســورة مريــم وموضــع ســورة الزخــرف :فالــذي يقرأهــا بضــم الــواو وســكون الــام ،مهــا :محــزة
والكســائي فقــط ،وأ َّمــا موضــع ســورة نــوح فالــذي يقرأهــا هبــذه الرتمجــة هــم :ابــن كثــر وأبــو عمــرو ومحــزة والكســائي ويعقوب
وخلــف ،وأ َّمــا اخلــاف يف غــر هــذه املواضــع الســتة فهــو مــن الشــاذ .انظــر :النــر البــن اجلــزري (.)1948 -1801 /5
(( (2انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)455 /1
(( (3انظر :احلجة للفاريس ( ،)506 /3والكشف ملكي ( ،)92 /2واملوضح البن أيب مريم (.)824/2
(( (4وكذلــك نُقلــت هــذه القــراءة أليب عمــرو مــن روايــة عبيــد وعبدالــوارث .انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري (،)337 /2
واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)93 /3والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)194 :
(( (5هــو عــي بــن نــر بــن عــي بــن صهبــان ،أبــو احلســن اجلهضمــي البــري ،روى القــراءة عــن أيب عمــرو بــن العــاء ،روى عنــه
القــراءة ابنــه نــر ،مــات ســنة تســع وثامنــن ومائــة .انظــر :هتذيــب الكــال للمــزي ( ،)157/21وغايــة النهايــة البــن اجلــزري
(.)582/1
(( (6انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)337 /2واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)463 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي
(.)195 /1
(( (7انظر :املحتسب البن جني ( ،)109/1واإلفصاح البن هبرية (ص.)432 :

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.
ـي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ـي ،واألَصمعـ ّ
جل ْعفـ ُّ
 -25روى ا ُ

ﯹ ﯺ ﮊ [البقــرة ]١٤١ - ١٤٠ :باليــاء ،هكــذاَ ( :ي ْع َم ُلـ َ
ـون)(.)1

التوجيه :ملناسبة قوله تعاىل :ﮋ ﮃ ﮄﮊ [البقرة ،]١٣٧ :وقوله تعاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [البقرة.)2(]١٣٧ :
-26

روى يونــس بــن حبيــب عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [البقــرة]١٥٠ :

بالتــاء ،هكــذاَ ( :ت ُكـ َ
ـون)(.)3

التوجيــه :جــاز التأنيــث والتذكــر يف (تكــون)؛ ألن بعدهــا ﮋ ﮨﮊ [البقــرة ]١٥٠ :وهــي مؤنــث

غــر حقيقــي(.)4
-27

روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [البقــرة]١٥٨ :

ف)(.)5
ـو َ
بالتــاء بعــد اليــاء وختفيــف الطــاء ،هكــذاَ ( :ي َت َطـ َّ

ف) ،وإنــا يف القــراءة الصحيحــة
ـو َ
التوجيــه :هــذه القــراءة عــى األصــل ،ألن األصــلَ ( :ي َت َطـ َّ

أدغمــت التــاء يف الطــاء( .)6

(( (1انظــر :الكامــل للهــذيل ( ،)79 /5وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)360 /2واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي (،)466 /1
والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)211 :
(( (2انظر :جامع البيان للطربي ( ،)448 /1والكامل للهذيل (.)79/5
(( (3انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)98 /3
(( (4انظر :الكامل للهذيل ( ،)81 /5والبحر املحيط أليب حيان (.)41 /2
(( (5انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)100 /3
(( (6انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص ،)72 :واملصباح الزاهر للشهرزوري ( ،)100 /3والبحر املحيط أليب حيان (.)67 /2
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ـي ،و ُع َبيــد( )1عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮱﮊ [البقــرة ]١٥٩ :باختــاس
 -28روى اجلهضمـ ّ

ضمــة النــون( ،)2وروى أبــو زيــد عنــه بإســكان النــون يف ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ [البقــرة ]١٥٩ :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]١٧٣ :

ـم امل ْي َتـ ُة)( ،)5وروى
برفــع تــاء (امل ْي َتـ ُة) ،مــع فتــح احلاء والــراء يف َ
(حـ َّـر َم) ،هكــذا( :إِ َّنــا َحـ َّـر َم َع َلي ُكـ ُ
ـم فاعلــه(.)6
حمبــوب عنــه برفــع تــاء (امل ْي َتـ ُة) ،وضــم احلــاء وكــر الــراء يف ُ
(حـ ِّـر َم) عــى مــا مل يسـ َّ

التوجيــه :أ َّمــا روايــة عبدالــوارث فعــى َّ
أن (مــا) بمعنــى :الــذي ،أي :إِ َّن الــذي َح َّرمــه عليكــم

امليت ـ ُة .وأ َّمــا روايــة حمبــوب ففــي (مــا) وجهــان :أحدمهــا :أن تكــون بمعنــى الــذي ،واآلخــر :أن

تكــون كا َّفة(.)7
-30

روى عبــاس ،وهــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯝ ﯞﮊ [البقــرة]١٧٤ :

اجلهضمــي عنــه باالختــاس(.)8
ــم) ،وروى
ّ
بإســكان امليــم األوىل ،هكــذا( :وال ُي َك ِّل ْم ُه ُ

108

(( (1هــو ُع َب ْيــد بــن عقيــل بــن صبيــح ،أبــو عمــرو اهلــايل ،البــريٍ ،
راو ،ضابــط ،صــدوق ،روى القــراءة عــن أبــان بــن يزيــد العطــار،
وأيب عمــرو بــن العــاء ،وعــن هــارون األعــور عنــه ،وعــن شــبل بــن عبــاد ،روى لــه أبــو داود والنَّســائي ،قــال البخــاري :مــات
يف رمضــان ســنة ســبع ومائتــن .انظــر :هتذيــب الكــال للمــزي ( ،)221/19وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)496/1
(( (2انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)337 /2واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)475 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي
(ص.)195 :
(( (3انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري ( ،)99 /3والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)198 :
(( (4انظر :املحتسب البن جني ( ،)109/1واإلفصاح البن هبرية (ص.)432 :
(( (5انظر :الكامل للهذيل( ،)89 /5واملغني يف القراءات للنوازوازي (.)479 /1
(( (6انظــر :الكامــل للهــذيل( ،)90 /5وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)365 /2واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي (،)480 /1
والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)215 :
(( (7انظــر :إعــراب القــرآن للنحــاس( ص ،)75 :وإعــراب القــراءات الشــواذ للعكــري ( ،)226 /1والــدر املصــون للســمني احللبــي
(.)235 /2
(( (8انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)483 /1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

التوجيه :للتخفيف من توايل احلركات ،وهي لغة متيم(.)1
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روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭵ ﭶﮊ [البقــرة]١٧٧ :

ــن)(.)2
باليــاء مــكان الــواو ،هكــذا( :وا ُملوفِ َ

التوجيه :منصوب بفعل مقدر عىل املدح أو االختصاص ،أي :أمدح أو أخص(.)3
-32

روى حمبــوب ،وعبــاس عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭺﮊ [البقــرة]١٧٧ :

ــر َ
ون) (.)4
بالــواو مــكان اليــاء ،هكــذا:
َّ
(والصابِ ُ

التوجيه :عطف ًا عىل قوله تعاىل :ﮋ ﭵﮊ [البقرة.)5(]١٧٧ :

 -33روى أبــو عمــرو عــن جماهــد أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮘ ﮙﮊ [البقــرة ]١٨٥ :بالنصــب،
ــهر َر َم َض َ
هكــذاَ :
ــان)(.)6
(ش َ

ـهر رمضــان ،أو عــى الظرفيــة ،أو أنــه منصــوب
التوجيــه :بالنصــب عــى اإلغــراء أي :عليكــم شـ َ
بفعــل مضمــر تقديــره :الزمــوا أو صومــوا(.)7

 -34قــرأ أبــو عمــرو يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮈ ﮉﮊ [البقــرة ]١٨٧ :بقــر العــن يف روايــة ،هكــذا:
( َع ِك ُف َ
ــون)(.)8
خصــت هــذه القــراءة البيــت احلــرام ،وقيــل :وجــه هــذه القــراءة إرادة اجلنــس،
التوجيــه :قيــلَّ :
(( (1انظر :املحتسب البن جني ( ،)109/1واإلفصاح البن هبرية (ص.)432 :
(( (2انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)366 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)216 :
(( (3انظر :إعراب القراءات الشواذ للعكربي ( ،)228 /1واجلامع للقرطبي ( ،)58/3والبحر املحيط أليب حيان (.)140 /2
(( (4انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)366 /2واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)485 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي
(ص .)217
(( (5انظر :إعراب القراءات الشواذ للعكربي ( ،)229 /1واجلامع للقرطبي ( ،)58/3والبحر املحيط أليب حيان (.)140 /2
(( (6انظر :الكامل للهذيل ( ،)105 /5وشواذ القراءات للكرماين (ص.)84 :
(( (7انظر :معاين القرآن لألخفش ( ،)352 /1و إعراب القرآن للنحاس (ص ،)80 :وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)232 /1
(( (8انظر :خمترص يف شواذ القراءات البن خالويه (ص.)19 :
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أي :جنــس املســجد ،فيشــمل القليــل والكثــر(.)1
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القــزاز عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯔﮊ [البقــرة]١٩٦ :
روى حمبــوب ،وعمــران
ّ

ــرةُ)(.)2
بالرفــع ،هكــذا( :وال ُع ْم َ

رفع
التوجيــه :قــراءة الرفــع عــى االبتــداء و ﮋ ﯕﮊ خــره ،ويشــر إىل أن العمــرة مســحب ٌة؛ ولذلــك َ
َف َق َط َع َهــا عــن األمر(.)3

 -36روى مســعود( )4عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [البقــرة ]١٩٦ :بكــر الــدال
وتشــديد اليــاء ،هكــذا( :اهلـ ِ
ـد ُّي)(.)5
َ

وه ِد َّي ـ ٌة ،والتخفيــف لغــة أهــل
التوجيــه :التخفيــف والتشــديد لغتــان ،الواحــدة منهــاَ :هدْ َي ـ ٌة َ

وس ـ ْفىل قيــس ،واهلَــدْ ي :مــا ُيــدَ ى إىل احلــرم مــن النَّ َعــم(.)6
احلجــاز ،والتشــديد لغــة بنــي متيــم ُ

 -37روى نُعيــم بــن ميــرة عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯵﮊ [البقــرة ]١٩٦ :بإســكان
الســن ،هكــذا( :نُس ٍ
ــك)(.)7
ْ
التوجيــه :ضــم الســن وإســكاهنا لغتــان ،ويظهــر أن االســكان لغــة متيــم ،والضــم لغــة أهــل

ـر) ،والنســك :مصــدر ،وقيــل :هــو مجــع نســيكة ،والنســيكة الذبيحــة؛ التــي
احلجــاز ،كــا يف (ال ُعـ ْ
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(( (1انظــر :خمتــر يف شــواذ القــراءات البــن خالويــه (ص ،)19 :واملحــرر الوجيــز البــن عطيــة ( ،)259 /1والبحــر املحيــط أليب
حيــان (.)221 /2
(( (2انظر :الكامل للهذيل ( ،)116 /5واملغني يف القراءات للنوازوازي (.)497 /1
(( (3انظــر :املحــرر الوجيــز البــن عطيــة ( ،)268 /1و إعــراب القــراءات الشــواذ للعكــري ( ،)237 /1والبحــر املحيــط أليب حيــان
(.)255 /2
(( (4هــو مســعود بــن صالــح الســمرقندي ،لــه اختيــار يف القــراءة رواه اهلــذيل ،قــرأ عــى أيب عمــرو وغــره ،روى القــراءة عنــه :أمحــد
بــن عبــداهلل الكرابيــي ،تــويف ســنة مخــس وأربعــن ومائتــن .انظــر :الكامــل للهــذيل ( ،)213 /1وغايــة النهايــة البــن اجلــزري
(.)258/2
(( (5انظر :الكامل للهذيل (.)117 /5
(( (6انظر :لسان العرب البن منظور ( ،)358 /15واملصباح املنري للفيومي (ص ،)636 :وفتح القدير للشوكاين (ص.)126 :
(( (7انظر :الكامل للهذيل ( ،)117 /5واملغني يف القراءات للنوازوازي (.)498 /1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

تذبــح بمكــة؛ لفعــل يشء يســتوجب ذلــك(.)1
 -38روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﮊ [البقــرة ]٢٠٤ :بضــم اليــاء وفتــح
ـهدُ اهللَ)(.)2
الشــن وتشــديد اهلــاء وكرسهــا ،ونصــب لفــظ اجلاللــة ،هكــذا( :و ُي َشـ ِّ

التوجيــه :مضــارع َ
ـهدَ ) ،مض َّعــف العــن ،وفاعلــه ضمــر مســترت يعــود عــى (مــن) يف قولــه
(شـ َّ

تعــاىل :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ [البقــرة ،]٢٠٤ :ولفــظ اجلاللــة مفعــول بــه.

 -39روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [البقــرة ]٢٠٥ :بفتــح
حلـ ْـر ُ
(وي َلـ ُ
ث والن َْسـ ُـل) مرفوعــان(.)3
ـك) ،و(ا َ
اليــاء والــام ورفــع الــكاف يف َ ْ

حلـ ْـر ُ
ـك َ ْي َلـ ُ
التوجيــه :هــي لغــة مــن َه ِلـ َ
ث) مرفــوع عــى الفاعليــة ،و (الن َْسـ ُـل) معطــوف
ـك ،و(ا َ
عليــه (.)4

 -40روى خارجــة( )5عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ [البقــرة ]٢١٠ :بيــاء
ـع)(.)6
رجـ ُ
مضمومــة وفتــح اجليــم ،هكــذاُ ( :ي َ

رج ُع)؛ ألن ﮋﯽﮊ مؤنث غري حقيقي(.)7
التوجيه :جاز التذكري والتأنيث يف ( ُي َ

(( (1انظر :الكشاف للزخمرشي (ص ،)119 :وزاد املسري البن اجلوزي ( ،)114 /1والتبيان للعكربي (ص.)160 :
(( (2انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)375 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)220 :
(( (3انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)502 /1
(( (4انظر :املحرر الوجيز البن عطية ( ،)280 /1والبحر املحيط أليب حيان ( ،)330 /2والدر املصون للسمني احللبي (.)352 /2
(( (5هــو خارجــة بــن مصعــب ،أبــو احلجــاج الرسخــي ،أخــذ القــراءة عــن نافــع ،وأيب عمــرو ،ولــه شــذوذ كثــر عنهــا ،مل ُيتابــع عليه،
وروى أيضـ ًا عــن محــزة حروفـ ًا ،روى القــراءة عنــه العبــاس بــن الفضــل ،تــويف ســنة ثــان وســتني ومائــة .انظــر :هتذيــب الكــال
للمــزي ( ،)16/8وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)269/1
(( (6ورد خــاف صحيــح عــن القـ َّـراء العــرة يف هــذه الكلمــة لكــن مــع اتفاقهــم عــى قراءهتــا بالتــاء ،وأمــا قــراءة اليــاء فهــي قــراءة
شــاذة .انظــر :املغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)505 /1وشــواذ القــراءات للكرمــاين (ص.)89 :
(( (7انظر :البحر املحيط أليب حيان ( ،)346 /2والدر املصون للسمني احللبي (.)365 /2
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 -41روى اخل ّفــاف عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮋﮊ [البقــرة ]٢١٣ :بتــاء مفتوحــة وضــم
ِ
ـم)(.)1
الــكاف ،هكــذا( :لت َْح ُكـ َ
التوجيه :اخلطاب للنبي  أو لألنبياء ،أي :لِتَحك َُم أنت ،أو لِتَحك َُم األنبياء(.)2

ـزاز ،وأبــو َم ْعمــر( )3عــن عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋﮓ ﮔ
 -42روى القـ ّ

(وامل ْغ ِفـ َـرةُ)(.)4
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [البقــرة ]٢٢١ :برفــع التــاء ،هكــذاَ :

التوجيه :الرفع عىل االبتداء ،و ﮋ ﮘﮊ اخلرب(.)5
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روى اخل ّفــاف ،واللؤلــؤي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﰘ ﰙ ﰚﮊ [البقــرة]٢٣٠ :

بالنــون ،هكــذاُ ( :ن َب ِّين َُهــا)(.)6

التوجيه :عىل االلتفات من الغيبة إىل التكلم ،والنون للتعظيم(.)7
 -44روى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ[البقــرة ]٢٣٣ :بتــاء
ِ
ِ
الر َضا َع ُة)(.)8
ـم َّ
مفتوحــة مــكان اليــاء ،و ﮋﯕﮊ بالرفــع ،هكــذا( :لـَـ ْن َأ َرا َد أن تَتـ َّ
التوجيه  :عىل إسناد الفعل للوالدة ،و(تَتِ َّم) مضارع (ت ََّم)،
و(الر َضا َع ُة) فاعله(.)9
َ
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(( (1انظر :الكامل للهذيل (.)124 /5
(( (2انظــر :خمتــر يف شــواذ القــرآن البــن خالويــه (ص ،)20 :والكامــل للهــذيل ( ،)124 /5وإعــراب القــراءات َّّ
الشــا َّذة للعكــري
(.)244 /1
(( (3هــو عبــداهلل بــن عمــرو بــن احلجــاج ،أبــو معمــر املنقــري البــري ،ق ِّيــم بحــرف أيب عمــرو ،ضابــط لــه ،روى القــراءة عــن
عبدالــوارث بــن ســعيد ،وروى القــراءة عنــه :أمحــد بــن عــي ،وأمحــد بــن يزيــد احللــواين ،وغريمهــا ،تــويف ســنة أربــع وعرشيــن
ومائتــن .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)392/1
(( (4انظر :الكامل للهذيل ( ،)129 /5واملصباح الزاهر للشهرزوري (.)121 /3
(( (5انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص  ،)94واإلفصاح البن هبرية (ص ،)460 :وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)248 /1
(( (6انظــر :الكامــل للهــذيل ( ،)131 /5وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)379 /2واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري (،)123 /3
والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)223 :
(( (7انظر :اإلفصاح البن هبرية (ص ،)462 :والبحر املحيط أليب حيان ( ،)483 /2والدر املصون للسمني احللبي (.)456 /2
(( (8انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)124 /3
(( (9انظر :الكشف والبيان للثعلبي ( ،)266 /6واملحرر الوجيز البن عطية ( ،)311 /1واإلفصاح البن هبرية (ص.)463 :

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.
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روى القــزاز عــن عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ

ــوا إال َق ِل ٌ
يــل)(.)1
[البقــرة ]٢٤٦ :برفــع الــام ،هكــذا( :ت ََو َّل ْ

(إل) حينئـ ٍ
(إل) ومــا بعدهــا يف موضــع صفــة بمنزلــة غــر ،فـــ َّ
أن َّ
التوجيــه :عــى َّ
ـذ ال عمــل هلــا،

ـر ذلــك قولــه تعــاىل :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [األنبيــاء.)2(]٢٢ :
نظـ ُ

 -46روى يونــس ،وأبــو زيــد ،وأبــو عــون( )3عــن اليزيــدي( )4عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل:
ﮋ ﮭ ﮊ [البقــرة ]٢٤٧ :بالصــاد هنــا ،هكــذاَ ( :ب ْص َط ـ ًة)(.)5

التوجيــه :الســن حــرف مســتقل فلــا وقعــت بعــد الطــاء املطبقــة املســتعلية صعــب عــى

القــارئ أن خيــرج مــن تســفل إىل تصعــد؛ فلذلــك أبدلــت الســن حرف ـ ًا يؤاخــي الطــاء يف اإلطبــاق
ِ
أي
واالســتعالء :وهــو الصــاد ،وكذلــك جيــوز لغــة إبــدال كل ســن أصليــة صــاد ًا إذا َول َيت َْهــا طــاء ،أو ّ

حــرف مــن حــروف االســتعالء؛ لتقارهبــا يف الصفــة(.)6

 -47روى نُعيم بن ميرسة عن أيب عمرو أنه يقرأ قوله تعاىل :ﮋ ﭙﮊ [البقرة ]٢٤٩ :بإسكان اهلاء ،هكذا:
(بن َْه ٍر)(..)7

(( (1انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)527 /1
(( (2انظر :الكتاب لسيبويه ( ،)331 /2وإعراب القراءات َّّ
الشا َّذة للعكربي ( ،)263 /1والبحر املحيط أليب حيان (.)463/1
(( (3هــو حممــد بــن عمــرو بــن عــون ،أبــو عــون الواســطي ،عــرض عــى أمحــد بــن يزيــد احللــواين ،وأيب عمــر الــدوري ،وغريمهــا،
وعــرض عليــه :أمحــد الواســطي ،وعبــداهلل البلخــي ،وغريمهــا ،تــويف قبــل ســنة الســبعني ومائتــن .انظــر :معرفــة القـ َّـراء الكبــار
للذهبــي ( ،)466 /1وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)195/2
(( (4هــو حييــى بــن املبــارك بــن املغــرة ،أبــو حممــد العــدوي ،البــري ،املعــروف باليزيــدي؛ لصحبتــه يزيــد بــن منصــور احلمــري،
ـوده عــى أيب عمــرو ،كــا أخــذ عــن محــزة الزيــات،
خــال اخلليفــة املهــدي ،عالمــة ،نحــوي ،مقــرئ ،ثقــة ،أخــذ القــراءة عرضـ ًا وجـ َّ
قــرأ عليــه أبــو عمــر الــدوري ،والســويس ،ومجاعــة آخــرون ،لــه اختيــار يف القــراءة خالــف فيــه أبــا عمــرو يف مواضــع قليلــة ،تــويف
ســنة (202هـــ) .انظــر :معرفــة القـ َّـراء الكبــار للذهبــي ( ،)151/1وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)375/2
(( (5قــراءة الصــاد يف هــذا املوضــع قــراءة شــاذة ،بخــاف موضــع ســورة األعــراف [ ]69فهــي قــراءة صحيحــة .انظــر :جامــع
القــراءات للروذبــاري ( ،)384 /2واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)130 /3والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)226 :
(( (6انظر :احلجة للفاريس ( ،)166 /2واإلفصاح البن هبرية (ص ،)471 :واملوضح البن أيب مريم (.)334/1
(( (7انظر :الكامل للهذيل (.)144 /5
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التوجيــه :اإلســكان والفتــح لغتــان ،فالكوفيــون يقولــون :مــا كان ثانيــه أو ثالثــه حرفــ ًا مــن

ولــم ،وأمــا البرصيــون فيتبعــون يف هــذه
حتركــه نحــوَ :نْــر َ ْ
حــروف احللــق كان لــك أن تسـكّنه وأن ّ
اللغــة الســاع مــن العــرب وال يتجــاوزون ذلــك(.)1

 -48روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮨ ﮩﮊ [البقــرة ]٢٥٥ :بفتــح اليــاء،
وبألــف مــكان الــواو ،هكــذا( :ال َق َّيــا ُم)(.)2

وســبقت الــواو بالســكونُ ،قلبــت الــواو
التوجيــه :أصلهــا (ال َق ْيـ َ
ـوام) فلــا التقــت الــواو واليــاءُ ،

يــاء ،و ُأدغمــت فيهــا اليــاء فصــارت (ال َق َّيــام) ،قــال هــارون :ســألت أبــا عمــرو بــن العــاء عــن

الق َّيــام ،قــال :الــذي يــرزق عبــاده(.)3

 -49روى أبــو زيــد عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [البقــرة ]٢٥٨ :بفتــح البــاء
ـت)(.)4
واهلــاء ،هكــذاَ ( :ف َب َهـ َ

التوجيــه :يف توجيــه هــذه القــراءة قــوالن :أحدمهــا :أنــه فعــل متعــدّ  ،والفاعــل ضمــر إبراهيــم،

والثــاين :أنــه فعــل الزم ،وفاعلــه ﮋﮒ ﮓﮊ (.)5

 -50روى نُعيــم ،وأبــو زيــد ،والســعيدي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯶ ﮊ [البقــرة]٢٥٩ :

َنش َهــا)(.)6
بفتــح النــون األوىل ،وســكون النــون الثانيــة ،وضــم الشــن ،وبــراء مضمومــة ،هكــذا( :ن ُ ُ

ـر ضــد الطــي ،وهــو هنــا بمعنــى :اإلحيــاء ،والوجــه أن
ـر الثالثــي ،والنَـ ْ
التوجيــه :مضــارع َنـ َ

ـروا إذا َح َيــوا(.)7
تقــول :أنــر اهلل املوتــى فنَـ َ ُ
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(( (1انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص  ،)104والتبيان للعكربي (ص ،)199 :وزاد املسري البن اجلوزي (.)153 /1
(( (2انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)137 /3
(( (3انظر :املحتسب البن جني ( ،)151 /1واملصباح الزاهر للشهرزوري ( ،)137 /3والتبيان للعكربي (ص.)203 :
(( (4انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)139 /3
(( (5انظر :املحتسب البن جني ( ،)135 /1والتبيان للعكربي (ص ،)207 :واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)294 /4
(( (6فتح النون وضم الشني قراءة شاذة .انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)390 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)231 :
(( (7انظر :معاين القرآن للفراء ( ،)173/1واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ( ،)295/3والبحر املحيط أليب حيان (.)637/2

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

 -51روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭩ ﮊ [البقــرة ]٢٦٠ :بضــم الصــاد وفتــح
ص ُهـ َّن)(.)1
الــراء وتشــديدها ،هكــذاَ ( :ف ُ َّ

ص ُه إذا مجعه(.)2
ص ُه َي ُ ُّ
التوجيه :هي لغة من َ َّ
 -52روى األصمعــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋﯫﮊ [البقــرة ]٢٨٠ :بألــف بعــد النــون،
ِ
ــرةٌ)(.)3
هكذاَ ( :فنَاظ َ
ِ

التوجيــه :عــى وزن َفاع َلــة ،مثــلَ :ض ِ
اربــة ،وهــو مصــدر ،كقولــه تعــاىل :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ

[الواقعــة.)4( ]٢ :
-53

ـرم( )5عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮛ ﮊ [البقــرة]٢٨٢ :
روى هــارون ،وابــن ُمكـ َ

بألــف بعــد الــذال وختفيــف الــكاف ،هكــذاَ ( :فت َُذ ِ
اكـ َـر)(.)6
التوجيه :من ا ُمل َذاك ََرة ،يقال :ذاكرتُه إذا جاريته للتَذكُّر(.)7

جلعفــي ،ويونــس ،وحمبــوب ،وخارجــة ،واألصمعــي،
 -54روى عبدالــوارث ،وهــارون ،و ُع َبيــد ،وا ُ
كلهــم عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭙ ﮊ [البقــرة ]٢٨٣ :بضــم الــراء وإســكان اهلــاء
مــن غــر ألــف بعدهــا ،هكــذاَ ( :ف ُر ْه ـ ٌن)(.)8

(( (1انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)138 /3
(( (2انظر :املحتسب البن جني ( ،)136 /1والتبيان للعكربي (ص ،)212 :والبحر املحيط أليب حيان (.)646 /2
(( (3انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)146 /3
(( (4انظر :معاين القرآن للزجاج ( ،)359 /1وإعراب القراءات َّّ
الشا َّذة للعكربي ( ،)285 /1والبحر املحيط أليب حيان (.)717 /2
(( (5هــو الــري بــن مكــرم البغــدادي صاحــب أيب أيــوب اخليــاط ،روى القــراءة عنــه عرضـ ًا ،قــرأ عليــه :حممــد بــن شــنبوذ ،وأمحــد
األهــوازي ،وعــي الســامري .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)275/1
(( (6انظر :الكامل للهذيل ( ،)163 /5واملغني يف القراءات للنوازوازي (.)555 /1
(( (7انظــر :املحــرر الوجيــز البــن عطيــة ( ،)382 /1وإعــراب القــراءات َّّ
الشــا َّذة للعكــري ( ،)290 /1والبحــر املحيــط أليب حيــان
(.)733 /2
(( (8انظــر :خمتــر يف شــواذ القــراءات البــن خالويــه (ص ،)25 :والكامــل ( ،)165 /5وجامــع القــراءات للروذبــاري (،)400 /2
واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)149 /3واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)557 /1وشــواذ القــراءات للكرمــاين (ص
 ،)105والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)236 :
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وسكِّنت اهلاء للتخفيف(.)1
ور ْهن مجع ِر َهانُ ،
التوجيه :إسكان اهلاء وضمها لغتانُ ،
 -55روى عبدالــوارث ،واللؤلــؤي ،وأبــو جعفــر الـ ُّـرؤايس( ،)2كلهــم عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه
تعــاىل :ﮋ ﮤ ﮊ [البقــرة ]٢٨٥ :بإســكان التــاء ،هكــذا( :و ُكتْبِـ ِ
ـه)(.)3
َ
التوجيه :اإلسكان للتخفيف ،وهو لغة ،وتسكني ثاين الثالثي من خصائص لغة بني متيم(.)4
الــرؤايس ،كلهــم عــن أيب
 -56روى عبدالــوارث ،واللؤلــؤي ،ويونــس ،وحمبــوب ،وأبــو جعفــر ُّ
عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋﮥﮊ [البقــرة ]٢٨٥ :بإســكان الســن ،هكــذا( :ورس ِ
ــل ِه)(.)5
َُ ْ
التوجيه :اإلسكان والضم يف السني لغتان ،واإلسكان للتخفيف(.)6
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(( (1انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص ،)118 :والتبيان للعكربي (ص ،)232 :واجلامع للقرطبي (.)466 /4
(( (2هــو 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 ،وحييــى بــن زيــاد الفــراء ،وخــاد .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)116/2
(( (3انظــر :خمتــر يف شــواذ القــراءات البــن خالويــه (ص ،)25 :وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)404 /2واملصبــاح الزاهــر
للشــهرزوري ( ،)153 /3واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)561 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)241 :
(( (4انظر :املحتسب البن جني ( ،)66 /2 ،255/1وإعراب القراءات َّّ
الشا َّذة للعكربي (.)297 /1
(ر ُســل) املضــاف إىل نــون العظمــة نحــو :ﮋ ﭯ ﮊ [املائــدة ،]٣٢ :واملضــاف إىل
(( (5صـ َّ
ـح عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ بإســكان الســن يف ُ
ضمــر املخاطبــن نحــو :ﮋ ﭕ ﮊ [غافــر ،]٥٠ :واملضــاف إىل ضمــر الغائبــن نحــو :ﮋ ﮢ ﮊ [األعــراف ]١٠١ :فقــط ،وأ ّمــا
إســكان الســن يف ﮋ ﮥ ﮊ [البقــرة ]٢٨٥ :فهــي روايــة شــاذة عنــه.
انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)404 /2واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)153 /3واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي
( ،)561 /1وشــواذ القــراءات للكرمــاين (ص  ،)106والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص .)241
(( (6انظر :احلجة للفاريس ( ،)244/1والتبيان للعكربي (ص ،)234 :واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)496 /4

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

A
يف ختام هذه الدراسة ،حتسن اإلشارة إىل أهم نتائج البحث عىل النحو اآليت:
 -1عــدد القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن خــال كتــب
الشــواذ ( )56موضعــ ًا ال غــر.

 -2كل املواضع املذكورة يف البحث وافقت وجه من وجوه العربية.
 -3وافقــت مجيــع املرويــات املذكــورة يف البحــث رســم املصحــف مــا عــدا ســبعة مواضــع ،أال
وهــيَّ :
(إل َق ِل ٌ
ــن) [،]177
ــو َ
ف) [( ،]158وا ُملوفِ َ
ــاري) [َ ( ،]102ي َت َط َّ
يــل) [ 83و ( ،]246بِ َض ِّ
ــر َ
ون) [( ،]177ال َق َّيــا ُم) [.]255
َّ
(والصابِ ُ
 -4الســبب يف شــذوذ املرويــات املذكــورة يف البحــث هــو انقطــاع ســندها؛ ألن مجيــع املواضــع هلــا
وجــه يف العربيــة ،وكذلــك مجيعهــا موافقــة خلــط املصحــف مــا عــدا املواضــع الســبعة املذكــورة

آنفــ ًا ،فلذلــك يكــون الســبب الرئيــي يف شــذوذ املرويــات املذكــورة يف البحــث هــو انقطــاع

الســند ،ويضــاف للمواضــع الســبعة ســبب آخــر وهــو خمالفتهــا خلــط املصحــف.

 -5كانــت هــذه الروايــات َّّ
الشــا َّذة عــن أيب عمــرو صحيحــة ،و ُيقــرأ هبــا ،بدليــل أن أبــا عمــرو أقرأهــا
تالمذتــه ،ومنهــم األصمعــي الــذي كان شــديد املالزمــة لــه ،و ُيســتبعد 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 عىل روايــة اليزيــدي عــن أيب عمرو،
واق ُتــر مــن رواة اليزيــدي عــى الــدوري والســويس فقــط ،مــع أن أبــا عمــرو اشـتُهر مــن رواتــه

ســبعة عــر راويـ ًا ،كــا أخــر بذلــك أبــو حيــان وغــره.

 -6مــن خــال دراســتي هلــذه النــاذج َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن أيب عمــرو تبــن أن أكثرهــا مــن بــاب
اختــاف يف اللهجــات العربيــة ،كــا أن بعضهــا يضيــف معنــى جديــد ًا عــى اآليــة.
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كام أويص الباحثني وطلبة العلم عدة وصايا منها:
 -1حــر القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن القـ َّـراء العــرة ،كل قــارئ عــى حــدة ،ودراســتها دراســة
مســتفيضة.

القــراء
 -2دراســة أســباب شــذوذ القــراءات ،وبخاصــة أســباب شــذوذ القــراءات املرويــة عــن
َّ
العــرة.

 -3تكليــف طــاب الدراســات العليــا بالبحــث يف هــذا املوضــوع بتوســع عميــق ،مــن خــال رســائل
املاجســتري والدكتوراه.
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 -1القرآن الكريم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
 -2إبــراز املعــاين مــن حــرز املعــاين ،لعبدالرمحــن بــن إســاعيل املعــروف بــأيب شــامة (ت665 :هـــ)،
حتقيــق :إبراهيــم عطــوه عــوض ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت.

 -3إحتــاف فضــاء البــر بالقــراءات األربعــة عــر ،ألمحــد بــن حممــد البنــا (ت1117 :هـــ) ،حتقيــق:
د/شــعبان حممد إســاعيل ،عــامل الكتــب  -بــروت ،الطبعــة :األوىل1407 ،هـــ 1987 -م.

 -4اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،للحافــظ أيب الفضــل جــال الديــن الســيوطي (ت911 :هـــ) ،حتقيــق:

مركــز الدراســات القرآنيــة ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف  -املدينــة املنــورة،
الطبعــة :الثالثــة1432 ،هـــ 2011 -م.

 -5إعــراب القــراءات الشــواذ ،أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن بــن عبــد اهلل العكــري (ت616 :هـ)،
حتقيــق :حممد الســيد أمحــد عزوز ،عــامل الكتــب -بــروت ،الطبعــة :األوىل1417 ،هـــ1996 -م.

 -6إعــراب القــرآن ،أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل النحــاس(ت338 :هـــ) ،اعتنــى بــه:
الشــيخ خالــد العــي ،دار املعرفــة  -بــروت ،الطبعــة :الثانيــة 1429 ،هـــ 2008 -م.

 -7اإلفصــاح عــن معــاين الصحــاح ،جــزء القــراءات وتوجيههــا ،للوزيــر أيب املظفــر حييــى بــن
حممــد بــن هبــرة (ت560 :هـــ) ،حتقيــق :د /حييــى عســري ،رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة

الدكتــوراه مــن كليــة القــرآن الكريــم باجلامعــة اإلســامية.

 -8اإلقنــاع يف القــراءات الســبع ،أليب جعفــر أمحــد بــن عــي األنصــاري ،ابــن البــاذش (ت540 :هـــ)،
حتقيــق :د /عبداملجيــد قطامــش ،دار الفكــر  -دمشــق ،الطبعــة :األوىل1403 ،هـ.
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 -9البحــر املحيــط يف التفســر ،أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر
الديــن األندلــي (ت745 :هـــ) ،حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دار الفكــر -بــروت1431 ،هـــ
2010 -م.

 -10تاريــخ اإلســام ووفيــات مشــاهري األعــام ،أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي
(ت748 :هـــ) ،حتقيــق :بشــار عــواد معــروف ،وشــعيب أرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة  -بــروت،
الطبعــة :األوىل1408 ،هـ 1988 -م.

 -11التبيــان يف إعــراب القــرآن ،أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن بن عبــد اهلل العكــري (ت616 :هـ)،
حتقيــق :عــي حممــد البجاوي ،عيســى البــايب احللبــي ورشكاه1976 ،م.

 -12ترتيــب العلــوم ،ملحمــد بــن أيب بكــر املرعــي الشــهري بســاجقيل زاده (ت1145 :هـــ) ،حتقيــق:
حممــد إســاعيل الســيد ،دار البشــائر ،الطبعــة :األوىل1408 ،هـــ.

 -13التقريــب والبيــان يف معرفــة شــواذ القــرآن -مــن أول الكتــاب إىل هنايــة ســورة النمــل ،-أليب
القاســم عبدالرمحــن بــن عبداملجيــد الصفــراوي (ت636 :هـــ) ،حتقيــق :د .أحســن بــن ســخاء بن
حممــد أرشف الديــن ،رســالة دكتــوراه باجلامعــة اإلســامية عــام 1410هـــ.

 -14هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،ليوســف بــن عبدالرمحــن بــن يوســف ،أبــو احلجــاج املــزي
(ت742 :هـــ) ،حتقيــق :د /بشــار عــواد معــروف ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة :األوىل1400 ،هـــ.

 -15التيســر يف القــراءات الســبع ،أليب عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداين (ت444 :هـــ) ،حتقيــق:
أوتوبرتــزل ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،الطبعــة :األوىل1404 ،هـــ 1984 -م.

ـاريس (ت377 :هـــ)،
 -16احلجــة للقــراء الســبعة ،أليب عــي احلســن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار الفـ ّ
حتقيــق :عــادل عبــد املوجــود ،وعــي معــوض ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،الطبعــة :األوىل،
1428هـ 2007 -م.
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 -7حــرز األمــاين ووجــه التهــاين يف القــراءات الســبع ،للقاســم بــن فِ ـرُّ ه الشــاطبي (ت590 :هـــ)،
تصحيــح :حممــد متيــم الزعبــي ،دار املطبوعــات احلديثــة  -املدينــة املنــورة ،الطبعــة :األوىل،
1409هـ.

 -18جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن = تفســر الطــري ،ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر
بــن غالــب اآلمــي ،أبــو جعفــر الطــري (ت310 :هـــ) ،حتقيــق :د /عبــد اهلل بــن عبــد املحســن
الرتكــي ،دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع واإلعــان ،الطبعــة :األوىل 1422 ،هـــ  2001 -م.

 -19جامــع القــراءات ،أليب بكــر حممــد بــن أمحــد الروذبــاري (كان حيـ ًا ســنة489 :هـــ) ،حتقيــق :د/

حنــان عبدالكريــم العنــزي ،برنامــج الكــرايس العلميــة بجامعــة طيبــة  -املدينــة املنــورة ،الطبعــة:
األوىل1438 ،هـ 2017 -م.

 -20اجلامــع ألحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن
فــرح األنصــاري القرطبــي (ت671 :هـــ) ،حتقيــق :د/عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكي ،مؤسســة
الرســالة ،الطبعــة :األوىل1427 ،هـــ 2006 -م.

 -21مجــال القـ َّـراء وكــال اإلقــراء ،لعلــم الديــن أيب احلســن عــي بــن حممــد بــن عبدالصمد الســخاوي

(ت643 :هـــ) ،حتقيــق :د /عــي حســن البــواب ،مكتبــة الــراث ،الطبعــة :األوىل1408 ،هـــ -
1987م.

 -22الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن
عبــد الدائــم املعــروف بالســمني احللبــي (ت756 :هـــ) ،حتقيــق :د /أمحــد حممــد اخلــراط ،دار
القلــم -دمشــق.

 -23زاد املســر يف علــم التفســر ،جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي
(ت597 :هـــ) ،دار ابــن حزم  -بــروت ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـــ 2002 -م.

 -24رساج القــارئ املبتــدئ وتــذكار املقــرئ املنتهــي ،أليب القاســم عــي بــن عثــان الشــهري بابــن
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القاصــح (ت801 :هـــ) ،حتقيــق :د /عــي بــن حممــد عطيــف ،جممــع امللك فهــد لطباعــة املصحف

الرشيــف  -املدينــة املنــورة1435 ،هـــ.

 -25ســر أعــام النبــاء ،لشــمس الديــن أيب عبــداهلل حممد بن أمحــد بن عثــان الذهبــي (ت748 :هـ)،
حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة:
الثالثة1405 ،هـ 1985 -م.

 -26رشح طيبــة النــر يف القــراءات العــر ،أليب بكــر أمحــد بــن حممــد بــن اجلــزري املعــروف بابــن
الناظــم (ت نحــو835 :هـــ) ،حتقيــق :د /عــادل إبراهيــم رفاعــي ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة
املصحــف الرشيــف  -املدينــة املنــورة1435 ،هـــ.

 -27شــواذ القــراءات ،لــريض الديــن شــمس القـ َّـراء أيب عبــداهلل حممــد بــن أيب نــر الكرمــاين (مــن
علــاء القــرن الســادس اهلجــري) ،حتقيــق :د .شــمران العجــي ،مؤسســة البــاغ  -بــروت.

 -28غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء ،أليب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن يوســف ،ابــن اجلــزري (ت:
833هـــ) ،عنــي بنــره ألول مــرة عــام 1351هـــ ،برجســرارس ،مكتبــة ابــن تيميــة.

 -29غرائــب القــراءات ومــا جــاء فيهــا مــن اختــاف الروايــة عــن الصحابــة والتابعــن واألئمــة
املتقدمــن ،أليب بكــر أمحــد بــن حســن األصفهــاين املعــروف بابــن مهــران (ت381 :هـــ) ،حتقيق:

د /بــراء األهــدل ،رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن
بجامعــة أم القــرى1438 ،هـ.

 -30فتــح القديــر ،ملحمــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمنــي (ت1250 :هـــ) ،اعتنى

بــه وراجــع أصولــه :يوســف الغــوش ،دار املعرفــة  -بــروت ،الطبعــة :الرابعــة1428 ،هـــ -
2007م.

 -31فضائــل القــرآن ومعاملــه وآدابــه ،أليب عبيــد القاســم بــن ســام (ت224 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد بــن
عبدالواحــد اخلياطــي ،وزارة االوقــاف والشــؤون اإلســامية  -املغرب1415 ،هـــ 1995 -م.
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 -32يف رحــاب القــرآن الكريــم ،للدكتــور حممــد ســامل حميســن ،مكتبــة الكليــات األزهريــة1400 ،هـــ
1980 -م.

 -33القامــوس املحيــط ،للفــروز آبــادي ،جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب بــن حممــد بــن إبراهيــم
الشــرازي (ت817 :هـــ) ،دار اجليــل  -بــروت.

 -34الــكايف يف القــراءات الســبع ،أليب عبــداهلل حممــد بــن رشيــح (ت476 :هـــ) ،حتقيــق :ســامل بــن

غــرم اهلل الزهــراين ،رســالة مقدمــة لنيــل درجــة املاجســتري مــن قســم الكتــاب والســنة بجامعــة أم
القــرى1419 ،هـ.

 -35الكامــل يف القــراءات اخلمســن ،أليب القاســم يوســف بــن عــي بــن جبــارة اهلــذيل (ت465 :هـ)،
حتقيــق :د /عمــر يوســف محــدان ،وتغريــد عبدالرمحــن محــدان ،كــريس يوســف مجيــل للقــراءات

بجامعــة طيبــة  -املدينة املنــورة ،الطبعــة :األوىل1436 ،هـــ 2015 -م.

 -36الكتــاب ،لعمــرو بــن عثــان بــن قنــر احلارثــي بالــوالء ،امللقــب ســيبويه (ت180 :هـــ) ،حتقيق:
عبــد الســام حممد هــارون ،مكتبــة اخلانجــي -القاهــرة ،الطبعــة :الثالثــة 1408 ،هـــ  1988 -م.

 -37الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد الزخمــري
(ت538 :هـــ) ،دار املعرفــة  -بــروت ،الطبعــة :الثالثة1430 ،هـــ 2009 -م.

 -38الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا ،أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب
القيــي (ت437 :هـــ) ،حتقيــق :حميــي الديــن رمضــان ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة :الثالثــة،
1404هـــ 1984 -م.

 -39الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ،أليب إســحاق أمحــد بــن حممــد الثعلبــي (ت427 :هـــ)،
حتقيــق :جمموعــة مــن الباحثــن ،دار التفســر -جــدة ،الطبعــة :األوىل1436 ،هـــ 2015 -م.
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 -40كنــز املعــاين يف رشح حــرز األمــاين ،أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد املوصــي املعــروف بشــعلة
(ت656 :هـــ) ،حتقيــق :د /حممــد إبراهيــم املشــهداين ،دار الغوثــاين  -دمشــق ،الطبعــة :األوىل،
1433هـــ 2012 -م.

 -41لســان العــرب ،ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري
اإلفريقــي (ت711 :هـــ) ،حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن ،دار صــادر  -بــروت ،الطبعــة :الثالثة،

 1414هـ.

 -42لطائــف اإلشــارات لفنــون القــراءات ،لشــهاب الديــن أيب العبــاس أمحــد بــن حممــد القســطالين
(ت923 :هـــ) ،حتقيــق :عامــر الســيد عثــان ،والدكتــور عبدالصبور شــاهني ،مطبوعــات املجلس
األعىل للشــؤون اإلســامية  -القاهــرة1392 ،هـــ 1972 -م.

 -43املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا ،أليب الفتــح عثــان بــن جنــي
املوصــي (ت392 :هـــ) ،حتقيــق :عــي ناصــف ،والدكتــور عبــد احلليــم النجــار ،والدكتــور

عبدالفتــاح إســاعيل شــلبي ،دار رسكــن ،الطبعــة :الثانيــة1406 ،هـــ 1986 -م.

 -44املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن بــن عطيــة
األندلــي (ت542 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد الســام عبــد الشــايف حممــد ،دار الكتــب العلميــة-

بــروت ،الطبعــة :األوىل 1422 ،هـــ 2001 -م.

 -45خمتــر يف شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع ،أليب عبــداهلل احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه (ت:
370هـــ) ،حتقيــق :آثــر جفــري ،مكتبــة املتنبــي  -القاهــرة.

 -46املرشــد الوجيــز إىل علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز ،أليب شــامة ،شــهاب الديــن عبدالرمحــن بــن
إســاعيل بــن إبراهيــم املقــديس (ت665 :هـــ) ،حتقيــق :طيــار آلتي قــوالج ،دار صــادر  -بريوت،
1395هـ 1975 -م.
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 -47املصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــر البواهــر ،أليب الكــرم املبــارك بــن احلســن بــن أمحــد

الشــهرزوري (ت550 :هـــ) ،حتقيــق :د /إبراهيــم الــدورسي ،دار احلضــارة  -الريــاض1435 ،هـــ.

 -48املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر ،أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عــي الفيومــي ثــم
احلمــوي (ت :نحــو 770هـــ) ،املكتبــة العلميــة  -بــروت.

 -49معــاين القــرآن ،أليب زكريــا حييــى بــن زيــاد بــن عبــد اهلل بــن منظــور الديلمــي الفــراء (ت:
207هـــ) ،حتقيــق :أمحــد يوســف النجــايت ،وحممــد عــي النجــار ،وعبــد الفتاح إســاعيل الشــلبي،
دار املرصيــة للتأليــف والرتمجــة  -مــر ،الطبعــة :األوىل.

 -50معــاين القــرآن ،أليب احلســن املجاشــعي البلخــي ثــم البــري ،املعــروف باألخفــش األوســط
(ت215 :هـــ) ،حتقيــق :د /عبــد األمــر حممــد أمــن الــورد ،عــامل الكتــب  -بــروت ،الطبعــة:
األوىل1985 ،م.

 -51معــاين القــرآن وإعرابــه ،إلبراهيــم بــن الــري بــن ســهل الزجــاج (ت311 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد
اجلليــل عبــده شــلبي ،عــامل الكتــب ،الطبعــة :األوىل1408 ،هـــ 1988 -م.

 -52معجــم مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس ،أيب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا بــن حبيــب
الــرازي (ت395 :هـــ) ،حتقيــق :عبدالســام هــارون ،رشكــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي
وأوالده  -مــر ،الطبعــة :الثانيــة1389 ،هـــ 1969 -م.

 -53معرفــة القـ َّـراء الكبــار عــى الطبقــات واألعصــار ،لشــمس الديــن أيب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن
عثــان الذهبي (ت748 :هـــ) ،دار الكتب العلميــة ،الطبعــة :األوىل1417 ،هـ1997 -م.

 -54املغنــي يف القــراءات ،ملحمــد بــن أيب نــر النــوزاوازي (مــن علــاء القــرن الســادس اهلجــري)،
حتقيــق :د /حممــود بــن كابــر الشــنقيطي ،اجلمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه،
الطبعــة :األوىل1439 ،هـ 2018 -م.
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 -55مقدمــات يف علــم القــراءات ،للدكتــور أمحــد حممــد القضــاة ،وزميليــه ،دار عــار  -عــان ،الطبعة:
اخلامسة1436 ،هـ 2015 -م.

 -56منجــد املقرئــن ،أليب اخلــر حممــد ابــن اجلــزري (ت833 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت،
1400هـ.

 -57املوضــح يف وجــوه القــراءات وعللهــا ،لنــر بــن عــي الشــرازي ،املعــروف بابــن أيب مريــم (ت

بعــد565 :هـــ) ،حتقيــق :د /عمــر محــدان الكبيــي ،اجلمعيــة اخلرييــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم
بجــدة ،الطبعــة :األوىل1414 ،هـــ 1993 -م.

 -58ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،لشــمس الديــن أيب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي
(ت748 :هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،دار املعرفــة للطباعــة والنــر  -بــروت ،الطبعــة:
األوىل1382 ،هـ 1963 -م.

 -59النــر يف القــراءات العــر ،أليب اخلــر حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري (ت 833 :هـــ) ،حتقيــق:
عــي حممــد الضبــاع ،املطبعــة التجاريــة الكــرى [تصويــر دار الكتــاب العلميــة].

 -60وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،أليب العبــاس شــمس الديــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم،
ابــن خلــكان (ت681 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار صــادر  -بريوت.
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كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

َّ َ
ُ ُ ُ َ َ
اك
طرق ِرواي ِة الضح ِ

ُ ْ َ َ
َّ ْ
ُ ُ
َ ْ َ َّ
ري املسندة
ب التف ِ
اسِ في كت ِ
ن عب ٍ
عن اب ِ
س ِ

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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ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

موضوع البحث:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة أحــد األســانيد عــن الصحــايب اجلليــل عبــداهلل بــن عبــاس 

الــذي كثــر عليــه الدخيــل يف التفســر ،وهــي روايــة الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل عنــه ،والتــي يــدور

حوهلــا كالم كثــر.

هدف البحث:

متييــز الصحيــح والضعيــف مــن روايتــه ،للمســامهة يف تنقيــح التفســر وحتقيــق الروايــات فيــه

ودراســة أســانيده ،ومعرفــة األثــر الضعيــف؛ للحــذر منــه وعــدم احلكــم بــا فيــه ،وحماولــة حلــر

الطــرق الضعيفــة.

مشكلة البحث:

االنقطــاع يف الســند ،فالضحــاك مل يلتــق بابــن عبــاس ،ولكنــه التقــى بتلميــذه ســعيد بــن جبــر،

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 جبــر ،باإلضافــة إىل البحــث عــن آثــار أخــرى تشــهد لرواياتــه فيتقــوى هبــا هبــذه الشــواهد
واملتابعــات ،واألكثــر فيــا وقفــت عليــه والحظتــه ،قــوة متــون رواياتــه ،وموافقتهــا غالبـ ًا لســعيد بــن

جبــر أو لعــي بــن أيب طلحــة ،واحلمــد هلل.

الدا َّلة (املفتاح َّية):
الكلامت َّ

مرويات  -الضحاك  -ابن عباس  -أسانيد التفسري.
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ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

F
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فــإن علــم التفســر مــن أجــل العلــوم وأزكاهــا ،وأكثرهــا نفعـ ًا للعبــد وأبقاهــا ،إذ هــو متعلــق

بــكالم اهلل  ،وبــه يتبــــن كالمــه ويتضــح ،فــإذا فهمــه العبــد اقــرب مــن ربــه وفــرح ،وعــرف

معنــى كالمــه وانــرح ،وقــد جعــل اهلل ذلــك عــى لســان رســوله  حيث قــال:
ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [النحــل ،]44:فبــن النبــي 

كل مــا حيتاجــه الصحابــة مــن بيــان ،ثــم قــام الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم بعــد موتــه 

بتفســر القــرآن للتابعــن ،وتوضيحــه هلــم ،وبــرع يف ذلــك مجاعــة مــن الصحابــة ،وقــد وصلــت إلينــا
تفاســرهم باألســانيد املرويــة عنهــم ،يف ثنايــا كتــب املحدثــن ،وكذلــك يف التفاســر املســندة املعروفة،
وهــذه التفاســر مــن أهــم مصــادر التفســر ( )1التــي نعتمــد عليهــا عنــد فهمنــا للقــرآن ،ولكــي نتثبــت

مــن كالمهــم ورواياهتــم ،ونعــرف الصحيــح الثابــت عنهــم مــن الضعيــف ،البــد مــن دراســة هــذه

األســانيد ومتييزهــا ،بالنقــل مــن النقــاد املعتربيــن مــن املتقدمــن واملتأخريــن واملعارصيــن.

()2
ـم النبــي  ،الــذي
ومــن هــؤالء الصحابــة :عبــداهلل بــن عبــاس  ،ابــن عـ ّ

دعــا لــه فقــال« :اللهــم فقهــه يف الديــن وعلمــه التأويــل» ( ،)3وهــو أكثرهــم روايــة يف التفســر.

وقــد بــدأ فضيلــة شــيخي األســتاذ الدكتــور /حكمــت بــن بشــر ياســن بذلــك ،فكتــب بحثـ ًا

يف األســانيد الثابتــة عــن ابــن عبــاس  ،وقــد بلــغ عددهــا قرابــة مائــة طريــق صحيــح عنــه كــا
(((1انظر :مقدمة يف أصول التفسري( ،ص)40:؛ اإلتقان يف علوم القرآن)2275/6( ،؛ التفسري واملفرسون.)29/1( ،
ـايب جليــل شــهري ،تــويف ســنة (63هـــ) ،انظــر:
(((2هــو أبــو العبــاس عبــد اهلل بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب اهلاشــمي القــريش ،صحـ ٌّ
أســد الغابــة)291/3( ،؛ اإلصابــة)121/4( ،؛ ســر أعــام النبــاء.)331/3( ،
(((3رواه اإلمــام أمحــد يف 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 اخلــاء )41/1( ،برقــم (.)143

131

ذكــر ذلــك يف بحثــه وعنوانــه( :املنتخــب مــن األســانيد الثابتــة املرويــة عــن ابــن عبــاس  يف
التفســر).

وبعــد مشــاوريت لــه نصحنــي بالكتابــة يف إكــال هــذا املوضــوع ،جــزاه اهلل عنــي خــر اجلــزاء،

فاخــرت الكتابــة يف األســانيد الضعيفــة ،مســتمد ًا العــون مــن اهلل العــي القديــر ســبحانه.

وقــد بــدأت الكتابــة فيهــا فكتبــت بحثـ ًا عــن روايــات أيب صالــح عــن ابــن عبــاس  يف

التفســر  ،ثــم اخــرت اآلن روايــة الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل  عنــه.

اك َعن اب ِن َعب ٍ ِ
الضح ِ
ِ
ض اهللُ َعن ُْه َم ِف ُكت ِ
ُب ال َّت ْف ِس ِري ا ُمل ْسنَدَ ة) .
ْ َّ
وسميتهُ ( :ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َ
اس َر َ

سبب اختيار املوضوع وأمهيته:
1 .تعلقه بتفسري كتاب اهلل .
2 .أمهيــة تفســر الصحابــة ريض اهلل تعــاىل عنهــم ،فتفســر ابــن عبــاس  مقــدم يف فهــم اآليــة،
إن مل يكــن هنــاك قــول عــن النبــي  يف تفســرها.

3 .كثــرة املرويــات عــن الصحــايب اجلليــل عبــداهلل بــن عبــاس  يف التفســر ،والتــي تزيــد عــى
ســبعة آالف روايــة ( ،)1فهــي بحاجــة إىل حتريــر وتنقيــح.

4 .معرفة األثر الضعيف؛ للحذر منه وعدم احلكم بام فيه.
5 .حماولــة حــر الطــرق الضعيفــة لبيــان الدخيــل الــذي نســب إىل الصحــايب اجلليــل عبــداهلل بــن
عبــاس .
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(((1انظر :موسوعة مدرسة مكة يف التفسري)1695/3( ،؛ املفرسون من الصحابة( ،ص.)539 :

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

خطة البحث :
يتكون البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة وفهارس.
1.املقدمة :وفيها سبب اختيار املوضوع وأمهيته ،وخطة البحث ،واملنهج املتبع.
2.املبحث األول :مجع الروايات عنه  ،وفيه ستة مطالب:
		

املطلب األول :الروايات يف تفسري اإلمام سفيان الثوري.

		

املطلب الثاين :الروايات يف تفسري اإلمام حييى 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.

3.املبحث الثاين :احلكم عىل روايته  ،وفيه مطلبان:
		

املطلب األول :رتبته عند العلامء وحكمهم يف روايته.

		

املطلب الثاين :اخلالصة يف مروياته.

4.اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
5.الفهارس :وتشتمل عىل :فهرس املصادر واملراجع.
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منهجي يف البحث :
1 .تتبــع الروايــة عنــه يف كتــب التفســر املســندة التــي ذكــرت رواياتــه ،والتــي ذكــرت األســانيد،
وتيــر يل الرجــوع إليهــا مــن املطبــوع فقــط ،وهــي تفســر اإلمــام ســفيان الثــوري ،وتفســر
اإلمــام حييــى بــن ســام ،وتفســر اإلمــام عبدالــرزاق الصنعــاين ،وتفســر اإلمــام ابــن جريــر

الطــري ،وتفســر اإلمــام ابــن املنــذر ،وتفســر اإلمــام ابــن أيب حاتــم.
2 .أبدأ هبذه الكتب واحد ًا تلو اآلخر مرتبني حسب وفياهتم.

3 .أذكر روايات الضحاك عن ابن عباس التي أقف عليها يف كل كتاب بعد تتبعها.
4 .أترجم لرجال اإلسناد يف أول موطن يرد ذكرهم.
5 .أكتب اآليات بالرسم العثامين ،وأخرجها يف املتن مبارشة بعد ذكرها.
6 .أذكر حكم النقاد عىل اآلثار والروايات.
7 .أبحث عن الشواهد التي تقوي هذا األثر ،وأذكرها إن وجدت.
8 .أعلق عىل ما حيتاج إىل تعليق.
9 .أعرف بالكلامت الغريبة.
	10.اكتفيــت بالرتمجــة لألعــام الذيــن وردوا يف املبحــث األول ،وال أترجــم لألعــام الــوارد ذكرهــم
يف املبحــث الثــاين ،وذلك لشــهرهتم.

الدراسات السابقة :
مل أقــف عــى دراســة ســابقة ُعنيــت بروايــة الضحــاك عــن ابــن عبــاس فقــط ،جمــردة عــن أقوالــه

ورواياتــه األخــرى ،وقــد اخــرت يف بحثــي هــذا روايتــه ،ليــس مــن أجــل تفســره وأقوالــه ،وإنــا

لبيــان الطــرق عــن ابــن عبــاس  ،وتوضيــح صحيحهــا مــن ضعيفهــا ،ملكانــة تفســر ابــن
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ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

عبــاس ،إضافــة إىل دراســة هــذا الســند ،والتمعــن يف معرفــة هذا الطريــق دون غــره ،وهناك دراســات
عديــدة مجعــت تفســر الضحــاك ممــا هــو مبثــوث يف كتــب التفســر ،وأغلــب هــذه الدراســات تعتنــي

بأقوالــه وآراءه وتفســراته ،وال تذكــر مــا كان مــن مروياتــه مســند ًا عــن أحــد الصحابــة ،
والــذي وقفــت عليــه مــن هــذه الدراســات عــى النحــو اآليت:

1 .الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل وتفســره للقــرآن الكريــم ،لعبــد الرحيــم بــن حييــى احلمــود
الغامــدي ،وهــي رســالة ماجســتري بجامعــة أم القــرى ،عــام 1407هـــ ،ودراســته اقتــرت عــى

أقــوال الضحــاك التفســرية ومل تــورد مروياتــه عــن الصحابــة . 

2 .تفســر الضحــاك ،ملحمــد شــكري أمحــد ،وهــي رســالة دكتــوراه بجامعــة األزهــر ،وقــد طبعتهــا
دار الســام عــام 1419هـــ ،وأيضـ ًا هــي فقــط لذكــر آراءه وتفســراته دون ذكـ ٍ
ـر لنقلــه ومروياتــه

عــن الصحابــة . 

3 .تفســر الضحــاك بــن مزاحــم ،مجــع وتوثيــق ودراســة ملنزلتــه بــن مذاهــب التفســر اإلســامي،
لعــي حســن عبــد الغنــي إســاعيل ،وهــي رســالة دكتــوراه بجامعــة القاهــرة ،عــام 1417هـــ،

4 .تفســر الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل مــن ســورة الفاحتــة إىل ســورة األنفــال ،مجــع وتوثيــق
ودراســة ،لعمــر عبــد العزيــز بورينــي ،وهــي رســالة ماجســتري بجامعــة آل البيــت ،عــام 1421هـــ.

5 .تفســر الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل مــن ســورة التوبــة إىل ســورة العنكبــوت ،مجــع وتوثيــق
ودراســة ،حلمــود بــن حييــى آل ثــاين ،وهــي رســالة ماجســتري بجامعــة آل البيــت ،عــام 1422هـــ.

6 .تفســر الضحــاك بــن مزاحــم ،مجــع ودراســة ،لعبــد املجيــد حممــد أمحــد الــدوري ،وهــي رســالة
ماجســتري بجامعــة صــدام ،عــام 1408هـــ.

7 .مرويــات اإلمــام الضحــاك بــن مزاحــم ،مجــع ودراســة ،ملصطفــى عبــد اهلل حممــود ربايعــة ،وهــي
رســالة ماجســتري بجامعــة أم درمــان ،عــام 1419هـ.

135

8 .وكل هــذه الرســائل الســابقة يف تفســرالضحاك وأقوالــه وآراءه دون رواياتــه ونقوالتــه عــن
ابــن عبــاس  مــا عــدا الرســالة األخــرة ،فإهنــا مــن عنواهنــا يظهــر أهنــا مجعــت مروياتــه

ولعــل مــن ضمنهــا رواياتــه عــن الصحابــة  ،وقــد حاولــت الوقــوف عليهــا فلــم أســتطع،

مل أجدهــا يف اجلامعــة ،ولــو كانــت فإهنــا جتمــع الروايــات دون حتليــل هلــا ونقدهــا والتحريــر
والتمحيــص فيهــا ،كــا هــي خطــة بحثــي ،واهلل أعلــم.
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ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

املبحث األول :
مجع الروايات عنه
املطلب األول :الروايات يف تفسري اإلمام سفيان الثوري: )1(
روى عنه من طريقني ،ومها:
األول :عــن أيب عامــر( )2عــن الضحــاك( )3عــن 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 الطــري ( )6عنــه ( )7بعــدة طــرق ،وهــي الواســطة التــي بينــه وبــن ابــن عبــاس إن قلنــا

بأنــه مل يســمع منــه ،فمــن هنــا نســتنتج أن روايــة الضحــاك عــن ابــن عبــاس إن كان هلــا شــواهد أو

(((1هــو أبــو عبــداهلل ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق الثــوري الكــويف ،تابعــي ،أمــر املؤمنــن يف احلديــث ،كان ســيد أهــل زمانــه يف
علــوم الديــن والتقــوى وآيــة يف احلفــظ ،مــات بالبــرة خمتفيـ ًا مــن الســلطان ســنة161( :هـــ) ،انظــر :حليــة األوليــاء)356/6( ،؛
وفيــات األعيــان)386/2( ،؛ ســر أعــام النبــاء.)229/7( ،
(((2هــو اهلمــداين كــا روى عنــه عبدالــرزاق الصنعــاين يف تفســره)195 /2( ،؛ مرصحــ ًا بلقبــه يف إحــدى رواياتــه عــن الضحــاك
وســيأيت ،وهــو غــر معــروف كــا قــال عنــه اإلمــام أمحــد « :ال أعــرف اســم أيب عامــر هــذا»  ،انظــر :العلــل.)336/1( ،
(((3هــو الضحــاك بــن مزاحــم اهلــايل اخلراســاين ،اشــتهر بالتفســر ،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 جبــر بالــري ،فأخــذ عنــه التفســر ،وأغلــب تضعيفهــم لــه بســبب إرســاله ،ولذلــك قــال عنــه ابــن حجــر« :صــدوق كثــر
اإلرســال» وســيأيت يف مطلــب مســتقل مزيــد بيــان عنــه ،وحكــم روايتــه يف التفســر ،والــكالم عــن هــذا االنقطــاع ،تــويف بعــد
ســنة (102هـــ) ،وقــد ناهــز الثامنــن ،انظــر :الطبقــات الكــرى)300/6( ،؛ ســر أعــام النبــاء)598/4( ،؛ هتذيــب التهذيــب،
()453/4؛ معجــم املفرسيــن.)237/1( ،
(((4رواه يف تفســره( ،ص)130 :؛ وبنفــس هــذا الطريــق أخرجــه عبدالــرزاق)195/2( ،؛ والطــري)343/15( ،؛ ورواه أيضــ ًا
الطــري مــن كالم الضحــاك نفســه أي مــن تفســره ،فيعتــر موافقـ ًا ملــا يرويــه عــن ابــن عبــاس ،وهــذا قــول األكثريــن يف تفســر
اآليــة ورجحــه الطــري.
(((5هــو ســعيد بــن جبــر بــن هشــام األســدي الوالبــي موالهــم ،تابعــي جليــل ،ثقــة ثبــت ،أحــد األئمــة األعــام العلــاء ،قتلــه
احلجــاج ،ســنة (95هـــ) ،حليــة األوليــاء)272/4( ،؛ وفيــات األعيــان)371/2( ،؛ ســرأعالم النبــاء.)321/4( ،
(((6هــو مـــحمد بــن جريــر الطــري ،إمــام املفرسيــن ،أحــد األئمــة الثقــات العلــاء ،اشــتهرت مؤلفاتــه وأقوالــه ،وخاصــة تفســره
الضخــم ،تــويف ســنة (310هـــ) ،انظــر :وفيــات األعيــان)216/3( ،؛ ســر أعــام النبــاء)563/9( ،؛ الــوايف بالوفيــات (.)74/8
(((7رواه 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 الطــري هــذا التفســر عــن ابــن عبــاس
بطــرق متعــددة ،وقــد روى الثــوري هــذا الطريــق يف موضــع واحــد مــن كتابــه.

الثــاين :عــن ســعيد بــن ِسـنَان( )1عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس يف قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ 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 ( ،)3واهلل أعلم.
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(((1هــو أبــو ســنان ســعيد بــن ســنان الربمجــي ،كان عابــد ًا زاهــد ًا ،اختلــف العلــاء فيــه فقــد وثقــه مجاعــة كابــن معــن وأيب حاتــم وأيب
داود وابــن حبــان وأخــرج لــه مســلم يف صحيحــه ،وقــد ضعفــه اإلمــام أمحــد وقــال عنــه« :كان رجـ ً
ـا صاحل ـ ًا ،ومل يكــن بقيــم
احلديــث» ،وقــال عنــه ابــن حجــر« :صــدوق لــه أوهــام» تــويف بعــد ســنة (150هـــ) ،انظــر :هتذيــب الكــال)492/10( ،؛ ســر
أعــام النبــاء)406/6( ،؛ هتذيــب التهذيــب)45/4( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)237:
(((2رواه يف تفسريه( ،ص.)187 :
(((3ذكــر 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 أيضـ ًا 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 الطــري ،)221/18( ،مــن نفــس طريقهــم.

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

املطلب الثاين :الروايات يف تفسري اإلمام حييى بن سالم :)1(
روى عنه من طريق واحد ،وهو:
عــن أشــعث( ،)2عــن جويــر( ،)3عــن الضحــاك بــن مزاحــم ،عــن ابــن عبــاس ،قــال :قــال
ون َن ْف ِسـ ِ
رســول اهلل عليــه الصــاة والســام« :مـن َقا َتـ َـل د َ ِ ِ ِ
ـو َشـ ِ
ـهيدٌ َ ،و َمـ ْن َقا َتـ َـل ُد َ
ـه
ون َمالــه َف ُقتـ َـل َف ُهـ َ
ُ
َ ْ
ـهيدٌ  ،ومـن َقا َتـ َـل د َ ِ ِ ِ
ِ
ـو َشـ ِ
ـو َشـ ِ
ـل ِف َجنْـ ِ
ـهيدٌ َ ،وك ُُّل َقتِيـ ٍ
ـهيدٌ » (.)4
ـب اللَِّ َف ُهـ َ
ون َأ ْهلــه َف ُقتـ َـل َف ُهـ َ
ُ
ـو َشـ ِ َ َ ْ
َف ُقتـ َـل َف ُهـ َ
وهــذا األثــر هــو حديــث مرفــوع يرويــه عــن ابــن عبــاس ،وهــو ضعيــف اإلســناد ،لضعــف

جويــر ،وقــد صــح معظمــه مــن طــرق أخــرى( ،)5وهــذا ممــا يقــوي روايتــه ،ولكــن علــة هذا اإلســناد

جويــر.

(((1هــو حييــى بــن ســام بــن أيب ثعلبــة ،التيمــي بالــوالء ،البــري ثــم اإلفريقــي :مفــر ،فقيــه ،عــامل باحلديــث واللغــة ،أدرك نحــو
عرشيــن مــن التابعــن وروى عنهــم ،ولــد بالكوفــة ،ورحــل إىل مــر ،ومنهــا إىل إفريقيــة فاســتوطنها ،وحــج يف آخــر عمــره،
فتــويف يف عودتــه مــن احلــج ســنة (200هـــ) ،انظــر :ســر أعــام النبــاء)396/9( ،؛ غايــة النهايــة)373/2( ،؛ طبقــات املفرسيــن
للــداوودي.)371/2( ،
(((2هكــذا ورد يف الكتــاب ،وهــو تصحيــف ،فــإن الــذي يــروي عــن جويــر هــو عيســى بــن أشــعث ،كــا عنــد البيهقــي يف شــعب
اإليــان ،)100/8( ،وغــره؛ وعيســى هــذا جمهــول كــا قــال الذهبــي يف ديــوان الضعفــاء( ،ص)311:؛ وميــزان االعتــدال،
( ،)310/3وربــا يكــون أشــعث بــن ســوار الكنــدي النجــار الكــويف ،وهــو فيــه ضعــف عــى خــاف ،انظــر :امليــزان)264/1( ،
والتقريــب( ،ص.)113 :
(((3هو جويرب بن سعيد األزدي ،أبو القاسم البلخي ،وهو ضعيف جد ًا ،بل تركه مجاعة ،تويف بعد سنة (140هـ).
انظر :الضعفاء للبخاري( ،ص)39 :؛ الكامل البن عدي)339/2( ،؛ هتذيب الكامل ()167/5؛ ميزان االعتدال (.)427/1
(((4رواه يف تفســره)133 /1( ،؛ ومــن طريــق جويــر رواه عبدالــرزاق يف مصنفــه)116/10( ،؛ والطــراين يف الكبــر،)117/12( ،
وذكــره ابــن حجــر يف املطالــب العاليــة ،)200/9( ،يف مســند ابــن منيــع؛ وروي بنحــوه عــن ابــن عبــاس كــا يف مســند أمحــد،
(.)496/4
(((5كــا يف حديــث متفــق عليــه ،رواه البخــاري يف صحيحــه خمتــر ًا )136/3( ،برقــم ( ،)2480مــن روايــة عبــداهلل بــن عمــرو بــن
العــاص؛ ومســلم يف صحيحــه )124/1( ،برقــم ()226؛ وقــد رواه بتاممــه النســائي ،)114/7( ،عنــه وعــن ســعيد بــن زيــد
()116/7؛ وكــذا رواه أبــو داوود ،)246/4( ،والرتمــذي ،)28/4( ،وقــال« :ويف البــاب عــن عــي ،وســعيد بــن زيــد ،وأيب
هريــرة ،وابــن عمــر ،وابــن عبــاس ،وجابــر» ورواه غريهــم وكلهــا بأســانيد صحيحــة كــا قــال األلبــاين وغــره.

139

وقــد عــده احلافــظ ابــن حجــر( )1مــن روايــات الضعفــاء عــن ابــن عبــاس فقــال  « :ومنهــم
جويــر بــن ســعيد وهــو ٍ
واه ،روى التفســر عــن الضحــاك بــن مزاحــم وهــو صــدوق عــن ابــن
عبــاس ومل يســمع منــه شــيئ ًا»(. )2

املطلب الثالث :الروايات يف تفسري اإلمام عبدالرزاق الصنعاين :)3( 
روى عنه من طريقني ،ومها:
األول :عــن جعفــر بــن ســليامن( ، )4عــن جويــر ،عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس ،قــال « :تــا

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 خــا هــذا فهــو حــال» (. )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
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(((1هــو أمحــد بــن عــي بــن حممــد الكنــاين العســقالين ،اإلمــام احلافــظ ،شــيخ اإلســام ،صاحــب املصنفــات النافعــة املشــهورة ،تــويف
ســنة (852هـــ) ،انظــر :الضــوء الالمــع)36/2( ،؛ البــدر الطالــع)87/1( ،؛ األعــام.)178/1( ،
(((2العجاب يف بيان األسباب.)211/1( ،
(((3هــو عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــري موالهــم ،أبــو بكــر الصنعــاين ،مــن حفــاظ احلديــث الثقــات ،تــويف ســنة (211هـ)،
انظــر :الطبقــات الكــرى)548/5( ،؛ وفيــات األعيان)216/3( ،؛ ســر أعــام النبــاء.)563/9( ،
(((4هــو جعفــر بــن ســليامن الضبعــي ،أبــو ســليامن البــري ،ثقــة فيــه يشء ،وذلــك لتشــيعه ،وكان زاهــد ًا ،أخــرج لــه اإلمــام مســلم
وأصحــاب الســنن ،وبعضهــم تكلــم فيــه ،قــال عنــه ابــن حجــر« :صــدوق زاهــد لكنــه كان يتشــيع» تــويف ســنة (178هـــ) ،انظــر:
الطبقــات الكــرى)288/7( ،؛ ســر أعــام النبــاء)197/8( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)140:
(((5تفسريه.)69 /2( ،
(((6فقــد روى البخــاري يف صحيحــه )96/7( ،برقــم ( )5529حديثــ ًا وفيــه« :قلــت جلابــر بــن زيــد :يزعمــون «أن رســول اهلل
هنــى عــن ُ
المــر األهليــة؟» فقــال :قــد كان يقــول ذاك احلكــم بــن عمــرو الغفــاري عندنــا بالبــرة ،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 تفســر ابــن أيب حاتــم،
()1404/5؛ وتفســر ابــن كثــر.)352/3( ،
(((7تفسريه.)195 /2( ،

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

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:
الضحاك ،عن عبد اهلل بن عباس.
األول :عن برش بن ُع َمرة ( ، )1عن أيب َر ْوق ( ، )2عن
ّ
وذلك يف قرابة مائة ومخسني موضع ًا من كتابه ( ،)3هذا من ناحية العدد.
ولكــن الغريــب أنــه روى عنــه مــن هــذا الطريــق يف اجلــزء األول والثــاين املطبــوع مــن الكتــاب،

ثــم انقطعــت الروايــات عنــه حتــى اجلــزء الســادس ،ومــن الســادس حتــى األخــر كانــت قليلــة،

بينــا مــن اجلــزء الثالــث حتــى اخلامــس كانــت أغلــب الروايــات عــن الضحــاك مــن تفســره(،)4

وممــا يالحــظ عــى أقوالــه أهنــا يف الغالــب توافــق الروايــات الصحيحــة عــن ابــن عبــاس مــن طــرق

متنوعــة( ،)5ويف 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 بالتفســر ،وهــو تابعــي ،ولــه كتــاب يف التفســر يــروي عنــه األئمــة واملفرسون

يف كتبهــم ،فــإن كان كذلــك فشــيخه الضحــاك مــن بــاب أوىل ،ال ســيام أن العلــاء واملفهرســن قــد

(((1هــو بــر بــن عــارة اخلثعمــي الكــويف املــؤدب ،ضعيــف ،ضعفــه ابــن حجــر ،ومل خيــرج لــه أصحــاب الكتــب الســتة ،قــال عنــه
البخــاري« :يعــرف وينكــر» ،وبعضهــم توســط فيــه ،قــال ابــن عــدي :مل أر لــه حديث ـ ًا منكــر ًا ،وحديثــه قريــب لالســتقامة ،تــويف
بعــد ســنة (170هـــ) ،انظــر :الكامــل)160/2( ،؛ هتذيــب الكــال)137/4( ،؛ ميــزان االعتــدال)321/1( ،؛ تقريــب التهذيــب،
(ص.)123:
(((2هــو عطيــة بــن احلــارث  ،أبــو روق اهلمــداين الكــويف ،تابعــي ،صــدوق ،اشــتهر بالتفســر ،ولــه كتــاب فيــه ،روى لــه أبــو داود
والنســائي وغــره ،ووثقــه البعــض ،تويف بعد ســنة (140هـــ) ،انظر :الطبقــات الكــرى)369/6( ،؛ هتذيــب الكــال)143/20( ،؛
تقريــب التهذيــب( ،ص)393:؛ طبقــات املفرسيــن للــداودي)386/1( ،؛ معجــم املفرسيــن.)347/1( ،
(((3انظر :عىل سبيل املثال.)13/15(،)429/6(،)538/2(،)107/2(،)144/1(،)123/1(،)115/1(،)113/1( :
(((4انظر :عىل سبيل املثال.)63/5(،)507/3( ،)408/3( :
(((5كطريق عيل بن أيب طلحة وجماهد ،انظر ً
مثال (.)229/5(،)324/4(،)542/3(،)488/3(،)320/3(،)106/3
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ذكــروا أن للضحــاك كتابـ ًا يف التفســر( ،)1وذكــر الطــري هلــذا الســند مــن أول الكتــاب إىل آخــره يــدل

عــى ذلــك ،وقــد ذكــر ذلــك الثعلبــي يف مقدمــة كتابــه ( ،)2وســاق الســند إليــه ضمــن الكتــب التــي
ينقــل منهــا ،وهــذا ممــا يــدل أيضـ ًا عــى ذلــك.

وابن حجر عدَّ أبا روق من رواة التفسري عن ابن عباس ،وقال  « :وهو ال بأس به « (.)3
والطــري  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
خــر عندنــا بالــذي قالــوه مــن وجــه يقطــع جمي ُئــه العــذر ،ويلــزم سـ ِ
ـام َعه بــه احلجــة ،واخلــر عــا
ُ
َ ُ ُ
ـم صحتــه إال بمجيئــه جمي ًئــا يمتنــع َمعــه التشــاغب والتواطــؤ،
مــى ومــا قــد ســلف ،ال ُيــدرك علـ ُ

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 الطــري  ،أن روايتــه تتقــوى إن كان هنــاك شــواهد ،أو روايــات أخــرى

تقويــه ،أمــا إذا كانــت منفــردة ،فــا تتقــوى لوحدهــا عنــده.

وســأذكر بعــض األمثلــة عــى الروايــة مــن هــذا الطريــق ،وأركــز عــى مــا كان موافقـ ًا لروايــات

أخــرى عــن ابــن عبــاس ،ال ســيام إن كانــت مــن روايــة ســعيد بــن جبــر ،ألن الضحــاك أخــذ عنــه،

فهــو واســطته التــي يــروي هبــا عــن ابــن عبــاس غالبـ ًا ،واهلل أعلــم.
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(((1انظر :املصادر التي سبق ذكرها يف ترمجة الضحاك ،ومن كتب الفهارس انظر :كشف الظنون)452/1( ،؛ األعالم)215/3( ،؛ هدية
العارفني)428/1( ،؛ تاريخ الرتاث العريب)71/1( ،؛ معجم املؤلفني)27/5( ،؛ معجم املفرسين.)237/1( ،
(((2تفســره الكشــف والبيــان)78/1( ،؛ وهــي عــدة أســانيد عــن الضحــاك ،فقــد ذكــر طريــق جويــر عنــه ،وقــال :هــو كتــاب
مبســوط كبــر ،وطريــق عــي بــن احلكــم عنــه ،وطريــق عبيــد بــن ســليامن عنــه ،وطريــق أيب روق عنــه.
(((3العجاب يف بيان األسباب.)211/1( ،
(((4تفسريه جامع البيان.)471 /1( ،

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

كــا يالحــظ أن الطــري يســوق روايــات كثــرة عــن الضحــاك مــن أقوالــه وتفســراته ،وهــذه

قــد ُجعــت كــا ســبق بيانــه يف الدراســات الســابقة.

مثــ ً
ا عنــد قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ [البقــرة ،]31:ســاق الطــري بســنده عــن

بــر بــن عــارة ،عــن أيب روق ،عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس ،قــال« :علــم اهلل آدم األســاء كلهــا،
وهــي هــذه األســاء التــي يتعــارف هبــا النــاس :إنسـ ٌ
ـان ودابــة ،وأرض َوســهل وبحــر وجبــل ومحــار،
وأشــباه ذلــك مــن األمــم وغريهــا».

وقد رواه أيض ًا 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:

«الكبــرة اهلرمــة»  ،وكــذا رواه عــن ســعيد بــن جبــر وابــن عبــاس مــن طــرق خمتلفــة (.)2

وعنــد قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘﮊ [البقــرة ،]238:روى بســنده الســابق عــن ابــن عبــاس

قــال« :طائعــن»  ،وكــذا رواه عــن ابــن عبــاس وســعيد بــن جبــر وجماهــد بطــرق كثــرة.

فهــذه ثالثــة أمثلــة أكتفــي هبــا ،وهــي طريــق مشــهورة روى عنهــا كثــر ًا يف كتابــه ،والتــي وافــق

فيهــا قــول ســعيد بــن جبــر أكثــر مــن مخســن موضعـ ًا ،ومل أحصهــا ألنــه ليــس مــن صميــم البحــث،
ولعلهــا تكــون يف بحــث مســتقل ،مــا انفــرد بــه الضحــاك عنــه أو مــا خالفــه.

الثــاين :عــن ُعبيــد بــن ســليامن( ، )3قــال :ســمعت الضحــاك بــن ُم َزاحــم يقــول يف قولــه تعــاىل:

ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [الكهــف ، ]50:قــال :كان ابــن عبــاس يقــول :إن إبليــس كان مــن

(((1تفسريه جامع البيان)482 /1( ،؛ وكذا روى عنهم ابن أيب حاتم.)64/1( ،
(((2تفسريه جامع البيان.)191/2( ،
(((3هــو عبيــد بــن ســليامن الباهــي موالهــم الكــويف ،أبــو احلــارث مل خيــرج 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
الكــال)212/19( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص)377:؛ العجــاب.)211/1( ،
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أرشاف املالئكــة وأكرمهــم قبيلــة(.)1
والطــري يــروي مــن هــذا الطريــق عــن ابــن عبــاس شــيئ ًا قلي ـ ً
ا ( ،)2وأكثــر مــا يرويــه مــن

هــذا الطريــق إنــا هــي أقــوال الضحــاك وتفســراته ،والــذي يــروي عــن عبيــد بــن ســليامن إمــا أبــو

()3
ـميلة ( ،)4وهــي صحيفــة أخــرى يف التفســر عــن الضحــاك ،فقــد ذكرهــا الثعلبي
معــاذ  ،وإمــا أبــو تُــ َ

يف مقدمــة كتابــه ،والضحــاك لــه كتــاب يف التفســر كــا ســبقت اإلشــارة إليــه ،وهــذا الســند يعيبــه
االنقطــاع فقــط ،وهــو يتقــوى بالشــواهد.

الثالــث :عــن ابــن املبــارك ( ،)5عــن احلســن بــن حييــى ( ،)6عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس يف

قولــه تعــاىل :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ [البقــرة ،]185:قــال :هــو إهاللــه بالــدار ،يريــد :إذا هـ َّـل وهــو
ُمقيــم(.)7

روى عنه يف موضعني فيام وقفت عليه ،وهذا أيض ًا سند علته االنقطاع.
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(((1تفسريه جامع البيان.)504/1( ،
(((2انظــر :عــى ســبيل املثــال يف تفســره ،)182/23( ،)467/15( ،)241/13( ،)114/6( :هــذا مــن روايــة الفضــل بــن خالــد
عنــه ،ومــن أمثلــة روايــة أيب متيلــة عنــه انظــر.)132/23( ،)41/18( ،)115/6( ،)41/6( ،)323/1( :
(((3هــو الفضــل بــن خالــد املــروزي ،نحــوي مقــرئ مفــر ،وثقــه ابــن حبــان وابــن أيب حاتــم ،تــويف ســنة (211هـــ) ،انظــر :الثقــات،
()5/9؛ تاريــخ اإلســام)420/5( ،؛ معجــم املفرسيــن.)420/1( ،
ـميلة (بضــم التــاء املثنــاة وفتــح امليــم) حييــى بــن واضــح األنصــاري املــروزي احلافــظ ،مــن شــيوخ اإلمــام أمحــد،
(((4هــو أبــو تُــ َ
روى عنــه األئمــة كلهــم ،وهــو ثقــة ،مــن رجــال البخــاري ،تــويف ســنة (190هـــ) ،انظــر :الطبقــات الكــرى)375/7( ،؛ هتذيــب
الكــال)22/32( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)598:
(((5هــو أبــو عبــد الرمحــن عبــد اهلل بــن املبــارك املــروزي ،ثقــة ثبــت فقيــه عــامل جــواد جماهــد ،اجتمعــت فيــه خصــال اخلــر ،يقــال عنــه
أنــه مل يســبقه الصحابــة إال بالصحبــة ،ثقــة كبــر القــدر ،روى لــه األئمــة كلهــم ،تــويف ســنة (181هـــ) ،انظــر :الطبقــات الكــرى
()372/7؛ هتذيــب الكــال)5/16( ،؛ ســر أعــام النبــاء)378/8( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)320:
(((6هــو احلســن بــن حييــى ،البــري ،ثــم اخلراســاين ،وثقــه ابــن حبــان ،وقــال عنــه ابــن حجــر :مقبــول ،تــويف ســنة (190هـــ) ،انظــر:
الثقــات)167/8( ،؛ هتذيــب الكــال)338/6( ،؛ ميــزان االعتــدال)526/1( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)164:
(((7تفسريه جامع البيان)449/3( ،؛ وتكررت روايته بنفس الطريق يف (.)578/4

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

الرابع :عن إرسائيل( ،)1عن أيب إسحاق( ،)2عن الضحاك ،عن ابن عباس ،قال :الرفث :اجلامع (.)3
وهــذا اإلســناد تكــرر يف أربعــة مواضــع مــن الكتــاب فيــا وقفــت عليــه ،وهــي متقاربــة جــد ًا،

وهــذا غريــب ،وهــذا اإلســناد قــوي ،رجالــه ثقــات مــا عــدا الضحــاك ،واالنقطــاع الــذي ذكــر عنــه،

فــإن كان أبــو إســحاق مــن التابعــن الكبــار الذيــن يــرون عــن ابــن عبــاس فذلــك جيعــل شــيخه
الضحــاك مــن بــاب أوىل.

اخلامــس :عــن احلــاين( ،)4عــن رشيــك ( ،)5عــن أيب إســحاق  ،عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس

يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﮊ [البقــرة ،]197:قــال :شــوال ،وذو القعــدة ،وعــر مــن ذي
احلجــة(.)6

وقــد روى هبــذا الســند مــرة واحــدة يف الكتــاب ،والســند ضعيــف ،ولكــن املتــن قــد تقــوى

بشــواهد أخــرى ذكرهــا الطــري يف نفــس هــذا املوضــع.

(((1هــو أبــو يوســف إرسائيــل بــن يونــس بــن أيب إســحاق الســبيعي اهلمــداين  ،يــروي عــن جــده كثــر ًا ،روى عنــه األئمــة كالبخــاري
وغــره ،ثقــة إمــام ،مــن تكلــم فيــه فبــا حجــة كــا قــال ابــن حجــر تــويف ســنة (160هـــ) ،انظــر :هتذيــب الكــال،)516/2( ،
ســر أعــام النبــاء)355/7( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)104:
(((2هـو عمـرو بـن عبـد اهلل اهلمـداين ،أبو إسـحاق السـبيعي ،أحـد األئمة العبـاد العلماء ،تابعي ثقـة ،روى لـه األئمة كالبخـاري وغريه،
تـويف سـنة (129هــ) ،انظر :هتذيـب الكامل)102/22( ،؛ سير أعلام النبلاء)392/5( ،؛ تقريب التهذيـب (ص.)423:
(((3تفســره)131/4( ،؛ وتكــررت الروايــة بنفــس الطريــق يف ( ،)179/4(،)142/4(،)138/4وهــي متقاربــة جــد ًا ،فهــذا
غريــب.
(((4ذكــر املــزي يف التهذيــب)9/35( ،؛ أن احلــاين ثالثــة :عبــد احلميــد بــن عبــد الرمحــن احلــاين ،وابنــه حييــى ،وجبــارة بــن املغلــس
احلــاين ،وبعــد النظــر يف الشــيوخ والتالميــذ ترجــح يل أنــه جبــارة ،وهــو ضعيــف جــد ًا  ،ضعفــه األئمــة ،ومل يــرو لــه إال ابــن
ماجــة ،تــويف ســنة (241هـــ) ،انظــر :هتذيــب الكــال)489/4( ،؛ ميــزان االعتــدال)387/1( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص)164:؛
وقــد يكــون حييــى بــن عبداحلميــد ،وهــو ضعيــف أيض ـ ًا ،أمــا أبــوه فليــس ممــن يــروي عــن رشيــك ،انظــر :هتذيــب الكــال،
()419/31؛ امليــزان.)392/4( ،
(((5هــو رشيــك بــن عبــداهلل النخعــي القــايض ،اختلفــوا فيــه ،وثقــه مجاعــة ،وكان عـ ً
ـادال فاضـ ً
ـا عابــد ًا شــديد ًا عــى أهــل البــدع،
روى لــه اإلمــام مســلم يف املتابعــات ،قــال ابــن حجــر :صــدوق خيطــئ كثــر ًا ،تغــر حفظــه منــذ ويل القضــاء بالكوفــة ،تــويف ســنة
(177هـــ) ،انظــر :هتذيــب الكــال)462/12( ،؛ ميــزان االعتــدال)270/2( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)266:
(((6تفســره جامــع البيــان)115/4( ،؛ فقــد روى هــذا املعنــى مــن طريــق عــي ابــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس ،وهــو يف صحيــح
البخــاري)144/2( ،؛ يف كتــاب احلــج ،بــاب قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﮊ برقــم ( ،)1572مــن
طريــق عكرمــة عــن ابــن عبــاس؛ وانظــر :التفســر الصحيــح.)311/1( ،
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الســادس :عــن حييــى بــن أيب روق اهلمــداين( ،)1عــن أبيــه ،عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس يف

قولــه تعــاىل :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [املائــدة ،]31:قــال :مكــث حيمــل أخــاه يف ِجـ ٍ
ـراب عــى

ـزت أن أكــون مثــل
رقبتــه سـنًة ،حتــى بعــث اهلل جــل وعــز ال ُغ َرابــن ،فرآمهــا يبحثــان ،فقــال« :أعجـ ُ

هــذا الغــراب»؟ فدفــن أخــاه(.)2

أيضــ ًا روى الطــري هبــذا الســند مــرة واحــدة يف الكتــاب ،والســند ضعيــف ،ولكــن املتــن

يتقــوى بشــواهد أخــرى ذكرهــا يف نفــس هــذا املوضــع.

الســابع :عــن جابــر بــن نــوح( ،)3عــن أيب روق ،عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس يف قولــه تعاىل:

جوا (.)4
ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ [األعــراف ، ]95:قــال :حتــى َ ُّ

وقــد ذكــر الطــري هــذا الســند يف ثامنيــة مواضــع مــن كتابــه كلهــا متقاربــة ،وأيض ـ ًا يســوقها

الطــري مــن قبيــل التقويــة والشــواهد.

الثامــن :عــن جويــر( ،)5عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس قــال :قــال رســول :
حــال دونــا َفــر ٌ ِ
ِ
ــن َذ َه ٍ
ــم
ــب» (.)6
اش م ْ
َ ُ َ
َ
«رأيتُهــا ب َع ْينــي ســدْ َر َة ا ُملنْت ََهــى حتــى ْاســتَث َبتُّهاُ ،ث َّ
وهــذا الســند ضعيــف لضعــف جويــر ،والــذي يــروي عــن جويــر أئمــة ( ،)7وهــذا غريــب،
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(((1هــو حييــى بــن عطيــة بــن احلــارث اهلمــداين الكــويف ،ضعفــه حييــى بــن معــن وغــره ،وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ،انظــر:
الضعفــاء للعقيــي ،)422/4( ،الثقــات ،)604/7( ،ميــزان االعتــدال.)374/4( ،
(((2تفسريه جامع البيان.)225 /10( ،
(((3هــو جابــر بــن نــوح بــن جابــر احلــاين ،أبــو بشــر الكــويف ،ضعفــه األكثــرون ،تــويف ســنة (203هـــ) ،انظــر :الكامــل)337/2( ،
()459/4؛ ميــزان االعتــدال.)379/1( ،
(((4تفســره جامع البيان،)619/19( ،)618/19( ،)306/13( ،)166/13( ،)153/13( ،)55/13( ،)50/13( ،)575/12( ،
جــو أي :كثــرت أمواهلــم ،كــا يف روايــة ابــن عبــاس األخــرى ،ومال جــم ،أي :كثــر؛ انظــر :لســان العــرب.)105/12( ،
ومعنــى َ ُّ
(((5هــو جويــر بــن ســعيد األزدي ،أبــو القاســم البلخــي ،ويقــال اســمه جابــر وجويــر لقــب ،ضعيــف جــد ًا عنــد األكثريــن ،بــل
تــرك البعــض حديثــه ،تــويف بعــد ســنة (140هـــ) ،انظــر :الكامــل)339/2( ،؛ هتذيــب الكــال)167/5( ،؛ ميــزان االعتــدال،
(.)427/1
(((6تفســره جامــع البيــان ( )519/22وهــذا 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 ( ،)173وعنــد غــره أيض ـ ًا .
(((7ففــي تفســر الطــري مــرة يــروي عنــه أبــو خالــد األمحــر ،)519 /22( ،ومــرة هشــيم ( ،)457 /12(،)462 /12وابــن املبــارك

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

وقــد روى الطــري مــن هــذا الطريــق عــن ابــن عبــاس أقــل مــن عــرة مواضــع ،ويــروي كثــر ًا
مــن أقــوال الضحــاك وتفســراته ،وهــي صحيفــة كبــرة يــروي منهــا كــا ذكــر الثعلبــي يف مقدمــة

تفســره(.)1

التاســع :عــن أيب جنــاب( ،)2عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس يف قولــه :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﮊ [آل عمــران ،]97:قــال :الــزاد والبعــر(.)3

وقــد رواه أيضــ ًا عــن مجاعــة كســعيد بــن جبــر وابــن عبــاس مــن طــرق متنوعــة ،فهكــذا

يتقــوى.

العــارش :عــن أيب ســنان ،عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس :يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮊ [األعــراف ،]40:قــال :عنــى هبــا الكفــار ،الســاء ال تفتــح ألرواحهــم ،وتفتــح ألرواح املؤمنــن(.)4
تقــدم هــذا الطريــق يف تفســر الثــوري ،وهــو طريــق ال يعيبــه إال االنقطــاع ،والطــري مل يــرو

عنــه يف تفســره إال يف موضعــن.

احلــادي عــر :عــن حســن بــن عقيــل( ،)5عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس يف قولــه تعــاىل:

ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [البقــرة ،]197:قــال :الفــرض اإلحــرام(.)6

مل يــرو الطــري عنــه إال مــرة واحــدة يف كتابــه عــن ابــن عبــاس ،وعلتــه االنقطــاع ،ويتقــوى

بالشــواهد التــي ذكرهــا يف نفــس هــذ املوضــع ،وقــد ذكــره مــرات قليلــة يف أقــوال عــن الضحــاك.
( ،)143/17واملحاريب (. ،)261 /24
(((1تفسريه الكشف والبيان ،)78/1( ،وذكر أنه كتاب كبري مبسوط.
(((2أبــو جنــاب ،مشــهور بكنيتــه وهــو حييــى بــن أيب حيــة الكلبــي ،الكــويف ،ضعفــه مجاعــة ،وذلك لكثــرة تدليســه فأفســد أحاديثــه ،كان
حيــدث بــا مل يســمع ،تويف ســنة (150هـــ) ،انظــر :الكامــل)50/9( ،؛ هتذيب الكــال)248/31( ،؛ ميــزان االعتــدال (.)371/4
(((3تفسريه جامع البيان ،)38 /6( ،ومن نفس الطريق ،)411/23( ،يف موضعني فقط من كتابه هبذا الطريق.
(((4تفسريه جامع البيان ،)421 /12( ،ومن نفس الطريق ،)541 /22( ،يف موضعني فقط من كتابه هبذا الطريق.
(((5هــو احلســن بــن عقيــل العقيــي مــن أهــل الكوفــة ،ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ،تــويف بعــد ســنة (160هـــ) ،انظــر :التاريــخ الكبري
للبخــاري)389/2( ،؛ الثقــات)184/8( ،؛ تاريخ اإلســام.)339/4( ،
(((6تفسريه جامع البيان )123 /4( ،يف موضع واحد من كتابه هبذا الطريق.
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الثــاين عــر :عــن هنشــل( ،)1عــن الضحــاك ،عــن ابــن عبــاس قــال«:كان رســول اهلل 

مخــس الغنيمــة ،فــرب ذلــك اخلمــس يف مخســة .ثــم قــرأ :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ
إذا بعــث رسيــة فغنمــواَّ ،

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [األنفــال ،»]41:قــال :وقولــه :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ  ،مفتــاح كالم ،هلل مــا يف
الســموات ومــا يف األرض ،فجعــل اهلل ســهم اهلل وســهم الرســول واحــدً ا(.)2

وهــذا األثــر مل أر مــا يقــوي صحــة نســبته إىل ابــن عبــاس ،وفيــه أبــو عبــداهلل هنشــل وهــو

ضعيــف جــد ًا ،ومتهــم بالكــذب ،وقيــل عنــه :أنــه يــروي عــن الثقــات مــا ليــس مــن أحاديثهــم،
وقيــل :ال حيــل كتــب حديثــه إال عــى ســبيل التعجــب ،وأحاديثــه منكــرة ،ومل يــرو الطــري مــن طريقه

إال يف أربعــة مواضــع فقــط ،وقيــل أن لــه كتاب ـ ًا يف التفســر يرويــه عــن الضحــاك (.)3

الثالــث عــر :عــن العــوام بــن حوشــب( ،)4عــن 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

وهــذا اإلســناد علتــه االنقطــاع فقــط ،ويتقــوى بروايــة عــن عكرمــة ســاقها الطــري بعــدة

طــرق.

ـداين ،عــن الضحــاك بــن مزاحــم ،عــن ابــن
الرابــع عــر :عــن الثــوري ،عــن أيب عامــر اهلمـ ّ

عبــاس يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [هــود ،]42:قــال« :هــو ابنــه ،مــا بغــت امــرأة نبــي قــط» (.)6
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(((1هــو هنشــل بــن ســعيد بــن وردان القــريش الــورداين ،أبــو ســعيد ويقــال أبــو عبــد اهلل اخلراســاين النيســابوري ،مــروك متهــم
بالكــذب ،ضعيــف جــد ًا ،تــويف بعد ســنة (105هـــ) ،انظــر :الكامــل)323/8( ،؛ ميــزان االعتــدال)275/4( ،؛ هتذيــب التهذيب،
(.)479/10
(((2تفسريه جامع البيان )156/19( ،)556/13(،)549/13(،)383/8( ،يف أربعة مواضع من كتابه هبذا الطريق.
(((3انظر :الفهرست( ،ص)53:؛ طبقات املفرسين للداوودي)347/2( ،؛ معجم املفرسين.)704/2( ،
(((4هــو العــوام بــن حوشــب بــن يزيــد الشــيباين ،أحــد األعــام ،ثقــة ثبــت ،روى لــه البخــاري واألئمــة ،تــويف ســنة (148هـــ) ،انظــر:
هتذيــب الكــال)427/22( ،؛ ســر أعــام النبــاء)354/6( ،؛ هتذيــب التهذيــب.)163/8( ،
(((5تفسريه جامع البيان )318 /15( ،و ( ،)337 /20يف موضعني من كتابه هبذا الطريق.
(((6تفسريه جامع البيان ،)343 /15( ،يف موضع واحد من كتابه هبذا الطريق.

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

وهــذا األثــر هــو نفســه الــذي تقــدم يف تفســر الثــوري يف أول البحــث ،ومــن طريقــه الصنعــاين

أيضـ ًا ،والطــري يرويــه مــن نفــس طريقهــا.

املطلب اخلامس :الروايات يف تفسري اإلمام ابن املنذر :)1(
روى عنــه مــن طريــق بــر عــن أيب روق عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس وذلــك موضعــن (،)2

و هي :

قــال « :آخــر يشء نــزل مــن القــرآن :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﮊ» [البقــرة.)3( ]281:

وقد ورد هذا األثر من عدة طرق عن ابن عباس وعكرمة كام رواه الطربي( ،)4فيتقوى 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

(((1هــو حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر النيســابوري ،مــن حفــاظ احلديــث العلــاء الفقهــاء ،صاحــب املصنفــات ،تــويف ســنة (319هـــ)،
انظــر :وفيــات األعيــان)207/4( ،؛ ســر أعــام النبــاء)490/14( ،؛ الــوايف بالوفيــات.)250/1( ،
(((2هذا مما وقفت عليه من املوجود املطبوع من الكتاب ،وما بعد سورة النساء فهو مفقود.
(((3رواه يف تفسريه. )65 /1( ،
(((4تفسريه جامع البيان.)40/6( ،
(((5رواه يف تفسريه)209 /1( ،؛ وهو بنفس هذا السند عند الطربي)429/6( ،؛ وكذا روي عن قتادة وغريه.
(((6هــذا مــا تيــر حــره ممــا وجــد بــن أيدينــا مــن الكتــاب ،وقــد نقــل ابــن املنــذر هــذه الروايــات عنــه يف اجلــزء األول ،انظــر أمثلــة
لذلــك يف تفســره.)258/1 ،116/1( :
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املطلب السادس :الروايات يف تفسري اإلمام ابن أيب حاتم :)1( 
ذكــر يف مقدمــة تفســره( )2أنــه ســيلتزم يف إيــراد أصــح الطــرق واألســانيد يف كل موضــع ،أي

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 تفســره عــن الضحــاك وبنفــس
الطــرق ،ولكنهــا موقوفــة عليــه ،مــن كالمــه ،وليســت موصولــة إىل ابــن عبــاس  ،فهــذا مثلــه

مثــل كالم أي مفــر مــن التابعــن ،يقبــل كالمــه أو يــرد؛ ألنــه مــن قبيــل التفســر بالــرأي واالجتهــاد (.)3

وكثــر ًا مــا يذكــر الروايــة عــن صحــايب أو تابعــي ،ثــم يقــول أن هــذا قــول الضحــاك وســعيد بن

جبــر( )4وغريهــم معهــم ،وأحيانـ ًا يســوق الروايــة عــن ابــن عبــاس ثــم يذكــر ذلــك أيضـ ًا ( ،)5وهــذا

األهــم ،واقــران قــول الضحــاك بقــول ســعيد بــن جبــر يــدل عــى أنــه الواســطة بينهــا ،وخمالفتــه لــه
أحيانـ ًا تــدل عــى أن لــه رأيـ ًا قــد خيالــف فيــه شــيخه ،واهلل أعلــم.

ومجلــة مــا رواه موصــوالً عــن ابــن عبــاس فيــا وقفــت عليــه اثنــا عــر طريقـ ًا ،وأبــدأ بــا كان

مذكــور ًا عنــد اإلمــام الطــري ،ثــم أتبعــه بــا انفــرد بــه ،وهــي:

األول :عن برش بن عامرة عن أيب روق ،عن الضحاك ،عن ابن عباس.
وهذا الطريق قد تقدم ذكره يف روايات اإلمام الطربي.
وقــد روى مــن هــذا الطريــق يف ( )400موضــع تقريبـ ًا ( )6يف تفســره ،ممــا يؤكــد مــا ســبق ذكــره

مــن أهنــا صحيفــة يف التفســر مرويــة هبــذا الســند ،واهلل أعلــم.
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(((1هــو عبــد الرمحــن بــن حممــد الــرازي ،اإلمــام احلافــظ ابــن اإلمــام احلافــظ ،صاحــب التصانيــف النافعــة املفيــدة ،تــويف ســنة
(327هـــ) ،انظــر :ســر أعــام النبــاء)263/13( ،؛ فــوات الوفيــات)287/2( ،؛ شــذرات الذهــب.)139/4( ،
(((2تفسريه.)14/1( ،
(((3انظر ً
مثال.)1842/6(،)1544/5(،)1350/4(،)923/3(،)427/2(،)397/2(،)320/1(،)304/1( :
(((4انظر ً
مثال.)2934/9(،)2679/8(،)1524/5(،)495/2(،)449/2(،)415/2(،)380/2( :
(((5انظر ً
مثال.)2128/7( ،)1817/6( ،)1789/6( ،)410/5( ،)1288/4( ،)1194/4( ،)439/2( ،)407/2( ،)225/1( :
(((6انظر ً
مثال.)2085/6( ،)1496/5( ،)2171/7( ،)2085/6( ،)1270/4( ،)795/3( ،)365/2( ،)418/2( ،)25/1( :

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

الثــاين :عــن أيب معــاذ الفضــل بــن خالــد ،عــن عبيــد بــن ســليامن ،عــن الضحــاك ،قــال :كان

ابــن عبــاس يقــول« :فذلــك قولــه تعــاىل للمالئكــة :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

أس إبليــس يف نفســه مــن الكــر» (. )1
ﮣ ﮤ ﮊ [البقــرة ،]33:يعنــي :مــا َ َّ

وهــذا الطريــق أغلــب مــا يــروي بــه أقــوال الضحــاك وتفســراته وليــس موصــوالً إىل ابــن

عبــاس ،إال يف هــذا املوضــع فيــا وقفــت عليــه مــن الكتــاب ،وفيــه إشــارة إىل عــدم الســاع منــه.
الثالــث :عــن عبــد الــرزاق ،ثنــا الثــوري ،عــن أيب عامــر اهلمــداين ،عــن الضحــاك بــن مزاحــم،

ور ِو َي عــن عكرمــة ،وجماهــد ،وســعيد بــن
عــن ابــن عبــاس قــال« :مــا بغــت امــرأة نبــي قــط» قــالُ :
جبــر ،والضحــاك ذلــك (.)2

يف روايــة واحــدة هــي هــذه ،وقــد ســبقت عنــد الثــوري والصنعــاين بعــده ثــم الطــري ثــم

هاهنــا ،وذكــر أن هــذا هــو قــول ســعيد بــن جبــر ممــا يزيــد تقويــة أنــه واســطته التــي يــروي مــن

طريقهــا.

الرابع :عن أيب سنان ،عن الضحاك ،عن ابن عباس (. )3
اخلامس :عن جويرب ،عن الضحاك ،عن ابن عباس (. )4
السادس :عن حييى بن أيب روق ،عن أبيه ،عن الضحاك ،عن ابن عباس (. )5
السابع :عن العوام بن حوشب ،عن الضحاك ،عن ابن عباس (. )6
(((1تفسريه.)82/1( ،
(((2تفسريه)2034 /6( ،؛ ويف رواية أخرى بنحو هذا املعنى من نفس الطريق )2039 /6( ،ومل أقف عىل غريها.
(((3تفسريه ،)1476 /5( ،عن يعىل عنه؛ وعن هشام بن حوشب عنه ،)2601/8()2599/8( ،ثالثة مواضع فقط.
(((4تفســره ،)2232/7()156 /1( ،عــن مــروان الفــزاري عنــه؛ وعــن معاويــة عنــه)863 /3( ،؛ وعــن ابــن املبــارك عنــه/5( ،
)1488؛ وعــن أبــو مالــك عمــرو بــن هاشــم عنــه)1968/6( ،؛ وعــن هــارون املــرادي عنــه)2230/7( ،؛ وعــن عبــدة عنــه
( )3437/10()2758/8( )2230/7فيــا وقفــت عليــه مــن هــذا الطريــق يف كتابــه.
(((5تفسريه ،)1256/4()1254 /4( ،يف هذين املوضعني املتقاربني فقط.
(((6تفسريه ،)2029 /6( ،يف موضع واحد فيام 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 ألمتــي مــن الغــرق إذا ركبــوا يف الســفن ،بســم اهلل امللــك  :ﮋ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﮊ [الزمــر ،]67:ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ [هــود»]41:

وقد ذكر هذا األثر عند تفسري قول اهلل :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﮊ [املؤمنون. )1( ]116:
وقد ذكرت املتن ألنه يرفعه إىل النبي  ،وهو ضعيف جد ًا لضعف هنشل(.)2
فهذه الطرق الثامنية السابقة التي ذكرها اإلمام الطربي بأسانيده ،وكذلك اإلمام ابن أيب حاتم.
التاسع :عن عبد الكريم اجلزري( ،)3عن الضحاك ،عن ابن عباس (. )4
العارش :عن عيل بن احلكم( ،)5عن الضحاك ،عن ابن عباس (. )6
وقــد أكثــر مــن إيــراد هــذا الطريــق يف أقــوال الضحــاك وتفســراته ،أمــا مــا يصلــه إىل ابــن

عبــاس فــكان قليــل جــد ًا يف أربعــة مواضــع فقــط مــن كتابــه فيــا وقفــت عليــه.
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(((1تفسريه)2513 /8( ،؛ وقد روى من هذا الطريق يف موضع آخر ،)2680 /8( ،ومل أقف عىل غريمها.
(((2هــذا احلديــث رواه الطــراين أيض ـ ًا يف املعجــم األوســط)184/6( ،؛ والكبــر ،)124/12( ،وقــال« :مل يــرو هــذا احلديــث عــن
الضحــاك بــن مزاحــم إال هنشــل بــن ســعيد»؛ وقــال عنــه اهليثمــي يف جممــع الزوائــد (« :)132/10وفيــه هنشــل بــن ســعيد ،وهــو
مــروك» ،انظــر :املطالــب العاليــة ،)901/13( ،فقــد حكــم عليــه ابــن حجــر بأنــه موضــوع.
(((3هــو عبــد الكريــم بــن مالــك اجلــزري ،أبــو ســعيد احلــراين ،مــن صغــار التابعــن ،ثقــة ،روى لــه األئمــة كالبخــاري وغــره ،تــويف
ســنة (127هـــ) ،انظــر :ســر أعــام النبــاء)80/6( ،؛ ميــزان االعتــدال)645/2( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)361:
(((4تفسريه.)1725 /5( ،
(((5هــو عــى بــن احلكــم البنــاين ،أبــو احلكــم البــري ،مــن صغــار التابعــن ،ثقــة ،روى لــه األئمــة كالبخــاري وغــره ،تــويف ســنة
(131هـــ) ،انظــر :هتذيــب الكــال)413/20( ،؛ ميــزان االعتــدال)125/3( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)400:
(((6تفسريه ،)2081/6()1820/6()1590/5()121/1( ،يف أربعة مواضع من الكتاب فيام وقفت عليه.

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

احلادي عرش :عن أفلح بن محيد( ،)1عن املغرية بن اجلعد( ،)2عن الضحاك ،عن ابن عباس(.)3
الثاين عرش :عن عبيد بن طفيل( ،)4عن 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.

(((1هــو أفلــح بــن محيــد بــن نافــع األنصــاري النجــاري ،أبــو عبدالرمحــن املــدين ،ثقــة ،روى لــه األئمــة كالبخــاري وغــره ،تــويف ســنة
(158هـــ) ،انظــر :هتذيــب الكــال)321/3( ،؛ ميــزان االعتــدال)274/1( ،؛ تقريــب التهذيــب( ،ص.)114:
(((2مل أقف له عىل ترمجة.
(((3تفسريه ،)1464 /5( ،يف موضع واحد فقط من كتابه.
ِ
(((4هــو عبيــد بــن طفيــل العبــي الغطفــاين الكــويف أيب ســيدان ،ال بــأس بــه ،وثقــه ابــن ح َّبــان وقــال ابــن حجــر :صــدوق ،تــويف ســنة
(151هـــ) ،انظــر :اجلــرح والتعديــل)410/5( ،؛ الثقــات)157/7( ،؛ تقريب التهذيــب( ،ص.)377:
(((5تفسريه ()124 /1؛ ويف ( )735/3بنفس السند يف املوضعني.
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املبحث الثاين :

احلكم عىل 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 تالمذتــه :عــارة بــن أيب حفصــة ،وجويــر بــن ســعيد ،ومقاتــل ،وعــي بــن احلكــم ،وأبــو

روق عطيــة ،وأبــو جنــاب الكلبــي حييــى بــن أيب حيــة ،وهنشــل بــن ســعيد ،وعمــر بــن الرمــاح ،وعبــد

العزيــز بــن أيب رواد ،وقــرة بــن خالــد ،وآخــرون.

قــال عنــه الذهبــي :صاحــب (التفســر) ،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 التفســر عــن أربعــة :عــن ســعيد بــن جبــر ،وجماهــد ،وعكرمــة،

والضحــاك(.)2

قــال اإلمــام أمحــد :الضحــاك بــن مزاحــم ثقــة مأمــون( ،)3وكــذا وثقــه حييــى بــن معــن( ،)4وأبــو

زرعــة( ،)5والعجــي ( ، )6وابــن حبــان ( ،)7وغريهــم.
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(((1سري أعالم النبالء.)599/4( ،
(((2تفسري الثوري( ،ص)14:؛ الكامل البن عدي)150/5( ،؛ هتذيب الكامل.)293/13( ،
(((3اجلرح والتعديل)458/4( ،؛ سري أعالم النبالء)599/4( ،؛ تاريخ اإلسالم.)63/3( ،
(((4اجلرح والتعديل)458/4( ،؛ تاريخ اإلسالم)63/3( ،؛ سري أعالم النبالء.)599/4( ،
(((5اجلرح والتعديل)458/4( ،؛ ميزان االعتدال.)326/2( ،
(((6الثقات.)472/1( ،
(((7الثقات)480/6( ،؛ ومشاهري علامء األمصار( ،ص.)380:

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

فاألكثرون عىل توثيقه وتقويته ،والذين ضعفوه فقليل ،منهم شعبة ( ،)1وحييى بن سعيد القطان

()2

ولذا قال عنه ابن حجر :صدوق كثري اإلرسال (.)3
وعــن ُع َبيــد بــن ُس ـ َل ْيامن :أن تفســر مقاتــل عــرض عــى الضحــاك بــن مزاحــم ،فلــم يعجبــه،

ـر كل حــرف(. )4
وقــالَ :فـ َّ َ

قال ابن اجلزري :وردت عنه الراوية يف حروف القرآن (. )5
مما ورد يف 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.
وكان يقــول :حــق عــى كل مــن تعلــم القــرآن أن يكــون فقيهــ ًا ،وتــا قــول اهلل :ﮋ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮊ

[آل عمــران.]79 :

ــــزاء. )6( .
جهاده :وقال عن نفسه :كنت ابن ثامنني سنة جلد ًاَ ،غ َّ

وقد ُذ ِك َر فيمن غزا القسطنطينية مع مسلمة بن عبد امللك ملا خرج إليها من دمشق(.)7

تعليمــه :كان فقيــه (أي رئيــس) مكتــب كبــر إىل الغايــة ،فيــه ثالثــة آالف صبــي ،فــكان يركــب
(((1الكامل البن عدي)150/5( ،؛ الضعفاء البن اجلوزي)60/2( ،؛ سري أعالم النبالء)599/4( ،؛ تاريخ اإلسالم.)63/3( ،
(((2اجلرح والتعديل)458/4( ،؛ الكامل البن عدي)150/5( ،؛ تاريخ اإلسالم)63/3( ،؛ سري أعالم النبالء.)599/4( ،
(((3تقريب التهذيب( ،ص.)280:
(((4الكامل البن عدي.)150/5( ،
(((5غاية النهاية.)338/1( ،
(((6التاريخ الكبري)332/4( ،؛ الكامل البن عدي)150/5( ،؛ هتذيب الكامل)293/13( ،؛ سري أعالم النبالء.)599/4( ،
(((7تاريخ دمشق البن عساكر.)368 /24( ،
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()1
ـم وال يأخــذ أجــر ًا (. )2
محــار ًا ،ويــدور عــى الصبيــان  ،قــال ســفيان الثــوري :كان الضحــاك ُي َع ِّلـ ُ

وصيتــه :ذكــر أخــوه :أنــه ملــا حــرت الضحــاك الوفــاة أرســل إ ّيل فقــال :ال أحســبني إال ميتـ ًا

فيــا بينــي وبــن الصبــح ،فــا ألفينــك إذا مــت تنــادي :مــات الضحــاك ،مــات الضحــاك ،مــن يســمع

النــداء جــاء ،ارضب يــدك يف غســي ،وأكثــر يف مســاجدي مــن الطيــب ،وك ِّفنــي يف األكفــان مــن هــذه

البيــاض وســط ًا مــن هــذه األكفــان ،وإ َّيــاك ومــا أحــدث النــاس مــن هــذا الرضيــح ،ادفنــي يف حلــد،

فــإذا محلتنــي الرجــال عــى عواتقهــا فــا ألفينــك متــي يب مــي العــروس ،مشــي ًا بــن املشــيني ،دون
اخلَ َبــب وفــوق اخلطــى فــإن وجــدت َلبِنَـ ًا ف َلبِــن ،وإال فمــن خشــاش األرض ،فــإذا وضعتنــي يف حلدي

فســويت عــي ال َّلبِــن فارفــع َلبِنــة مــن عنــد رأس أخيــك ،ثــم انظــر إىل مضجعــه ،ثــم شــن شــأنك،

فــإذا دفنتنــي ونفضــت الرجــال أيدهيــا عنــي ،فقــم عنــد رأس قــري ،واســتقبل القبلــة ،ثــم نــاد ثالثــة
الضحــاك يف قــره ،تُسـ ِ
ِ
ـائله عــن ربــه ،وعــن
أصــوات :تُســم ُع أصحابــك :اللهــم إنــك قــد أجلســت َّ َّ
َ

دينــه ،وعــن نبيــه  ، فــــ َث ِّبته 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 فام أسـتطيع (.)4
مشكلة االنقطاع:

عــن ابــن املدينــي قــال :ســمعت حييــى بــن ســعيد القطــان يقــول :كان شــعبة ينكــر أن يكــون

الضحــاك بــن مزاحــم لقــي ابــن عبــاس(.)5
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(((1الكامل البن عدي)149/5( ،؛ هتذيب الكامل)295/13( ،؛ سري أعالم النبالء)599/4( ،؛ تاريخ اإلسالم.)63/3( ،
(((2الطبقات الكربى)301/6( ،؛ سري أعالم النبالء)599/4( ،؛ تاريخ اإلسالم.)63/3( ،
(((3الطبقات الكربى.)301/6( ،
(((4الطبقات الكربى.)302/6( ،
(((5اجلرح والتعديل)458/4( ،؛ الكامل البن عدي)150/5( ،؛ هتذيب الكامل)293/13( ،؛ سري أعالم النبالء.)599/4( ،

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

وعــن شــعبة عــن عبــد امللــك بــن ميــرة قــال :قلــت للضحــاك ســمعت مــن ابــن عبــاس؟ قال

ال ،قلــت :فهــذا الــذي تــروى عمــن أخذتــه؟ قــال :عنــك وعــن ذا وعــن ذا  ،وقــال أيضـ ًا :الضحــاك
بــن مزاحــم مل يلــق ابــن عبــاس ،إنــا لقــي سـ ِ
ـعيد بــن جبــر بالــري وأخــذ عنــه التفســر (.)1
َ
وعــن شــعبة عــن ُم َشــاش قــال :قلــت للضحــاك ســمعت مــن ابــن عبــاس شــيئ ًا؟ قــال :ال،

قلــت :رأيتــه؟ قــال :ال (.)2

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 ســنني ،ثــم علــق عليــه فقــال :أبــو جنــاب ليــس بقــوي ،واألول أصــح (. )4

وقــال األثــرم :ســمعت أمحــد بــن حنبــل ُيسـ َـأل :الضحــاك لقــي ابــن عبــاس؟ قــال :مــا علمت،

قيــل :فممــن ســمع التفســر؟ قــال :يقولــون ســمعه مــن ســعيد بــن جبــر ،قيــل لــه :فلقــي ابــن عمر؟
فقــال :ليــس بيشء.

وقــال أبــو زرعــة :الضحــاك عــن عــي ريض اهلل عنــه مرســل ،ومل يســمع مــن ابــن عمــر شــيئ ًا،

وال مــن ابــن عبــاس ،وقــال أبــو حاتــم :مل يــدرك أبــا هريــرة وال أبــا ســعيد . )5( 

وقــال ابــن حبــان :أمــا رواياتــه عــن أيب هريــرة وابــن عبــاس ومجيــع مــن روى عنــه ففــي ذلــك

كلــه نظــر ،وإنــا اشــتهر بالتفســر ( ، )6وذكــره يف كتــاب الثقــات يف طبقــة أتبــاع التابعــن.

(((1الطبقــات الكــرى)301/6( ،؛ تفســر الطــري)91/1( ،؛ اجلــرح والتعديــل)458/4( ،؛ الثقــات)481/6( ،؛ الكامــل البــن
عــدي)150/5( ،؛ هتذيــب الكــال)293/13( ،؛ ســر أعــام النبــاء)599/4( ،؛ تاريــخ اإلســام.)63/3( ،
(((2الطبقــات الكــرى)301/6( ،؛ تفســر الطــري)91/1( ،؛ اجلــرح والتعديــل)458/4( ،؛ الكامــل البــن عــدي ()150/5؛
هتذيــب الكــال)293/13( ،؛ ســر أعــام النبــاء)599/4( ،؛ تاريــخ اإلســام.)63/3( ،
(((3اجلرح والتعديل)458/4( ،؛ األباطيل للجورقاين.)15/2( ،
(((4سري أعالم النبالء)599/4( ،؛ وكذا ذكره املزي يف هتذيب الكامل.)293/13( ،
(((5هذه األقوال يف جامع التحصيل يف أحكام املراسيل( ،ص.)199 :
(((6الكامل 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 ،مفــر مشــتهر بــه ،واألكثــرون

عــى ذلــك ،فهــذا عــن نفســه وعــن صــاح حالــه واحلمــد هلل.

أما االنقطاع بينه وبني ابن عباس فللعلامء فيها كالم ،وكذا لقاؤه بكبار الصحابة أيض ًا.
وهــو عــاش يف زمــن كبــار التابعــن ،ولقــي الصغــار مــن الصحابة ،أمــا الكبــار فــا ،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 جبــر تلميــذ ابــن عبــاس.
ولذا قال الذهبي :وبعضهم يقول :مل يلق ابن عباس ،فاهلل أعلم(. )1
وقال املزي :وقيل :مل يثبت له سامع من أحد من الصحابة (. )2
فكأهنام مل جيزما بذلك ،ويف نفسهام شك من ذلك ،واهلل أعلم.
وســعيد بــن جبــر إمــام ثقــة مــن األعــام ومــن كبــار علــاء التابعــن ،فبعــد التتبــع ال أجــد

أن كل مــا قالــه الضحــاك يوافــق قــول ســعيد وحتــى روايتــه عــن ابــن عبــاس أحيانـ ًا تتفــق وأحيانـ ًا

ختتلــف ،وال إشــكال فابــن عبــاس  يكــون لــه قولــن أو ثالثــة يف اآليــة وكذلــك تلميــذه،
وكذلــك كل العلــاء.

وممــا الحظتــه أن رواياتــه وكذلــك تفســراته وهــي األكثــر تتوافــق بشــكل كبــر مــع روايــات

عــي 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 جبــر وهــو ثقــة ،فأشــبهت صحيفتــه
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(((1سري أعالم النبالء.)599/4( ،
(((2هتذيب الكامل.)292/13( ،

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

صحيفــة ابــن أيب طلحــة واهلل أعلــم ،وهــذا التشــابه بــن الصحيفتــن ال شــك أن لــه أثــر ،وحيتــاج إىل

نظــر(.)1

ويف أحــد املواضــع قــال اإلمــام الطــري «وبنحــو مــا ذكرنــاه عــن ابــن عبــاس مــن القــول يف

ذلــك ،كان ســعيد بــن جبــر والضحــاك بــن مزاحــم ومجاعــة أخــر غريهــم يقولــون» (.)2

وممــا الحظتــه أن كثــر ًا ممــن يــروي عــن الضحــاك مــن التابعــن أيضـ ًا كــا ســبق بيانــه يف إيــراد

الطــرق ،فاألكثــرون عــى أنــه تابعــي ومفــر وأنــه اشــتهر بالتفســر واالهتــام بالقــرآن وكفــاه رشفـ ًا

وفخــر ًا.

وأمــا التفســر فقــد اشــتهر عنــه جــد ًا ،وكان عاملـ ًا بــه ،بــل رصح كثــرون أن لــه كتاب ًا يف التفســر

( ،)3ولعلهــا صحيفــة يــروي فيهــا عــن ابــن عبــاس ،وصحيفــة أخــرى مــن أقوالــه ،وقــد تكــون عــدة
صحف .

وقــد اســتدل البخــاري يف صحيحــه بأقوالــه وتفســراته ،ومل يصلهــا إىل ابــن عبــاس إشــارة منــه

 إىل أن احتــال االنقطــاع يعتــر ضعفـ ًا ،وكذلــك إشــارة إىل أنــه إمــام معتــر يف التفســر وتؤخــذ

أقوالــه إن صــح الطريــق إليــه ،وقــد روى لــه تفســر كلمــة (طــه) ،وكلمــة (ذو العصــف) ،وكلمــة (إال

رمــز ًا) (. )4

قــال ابــن حجــر «أمــا قــول الضحــاك ،فوصلــه الطــري مــن طريــق قــرة بــن خالــد عــن الضحــاك بــن
مزاحــم يف قولــه( :طــه) قــال :يــا رجــل بالنبطيــة» ( ، )5ويف الطــري رواه عــن ابــن عبــاس مــن طــرق أخــرى.
(((1انظر :يف تفسري الطربي.)18/10( ،)509/9( ،)562/7( ،)229/5( ،)115/4( ،)261/2( ،)128/2( ،)310/1( :
(((2جامع البيان.)451 /4( ،
(((3كشــف الظنــون)452/1( ،؛ األعــام)215/3( ،؛ هديــة العارفــن)428/1( ،؛ تاريــخ الــراث العــريب)71/1( ،؛ معجــم
املؤلفــن)27/5( ،؛ معجــم املفرسيــن)237/1( ،؛ فهرســت مصنفــات تفســر القــرآن)438/1( ،؛ وذكــروا فيــه جمموعــة ممــن
عــد كتابــه.
(((4صحيح البخاري ،)52/7(،)144/6(،)95/6( ،بنفس ترتيب الكلامت ،يف كتاب التفسري وكتاب اللعان.
ً
موصوال البن عباس وصححه الذهبي.
(((5فتح الباري)432/8( ،؛ وهو يف الطربي)268/18( ،؛ وعند احلاكم،)409/2( ،
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وقــال« :قولــه :وقــال الضحــاك( :العصــف) :التبــن ،وصلــه ابــن املنــذر مــن طريــق الضحــاك

بــن مزاحــم وأخــرج ابــن أيب حاتــم مــن طريــق عــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس مثلــه»

()1

وقــال« :قولــه :وقــال الضحــاك :أي :ابــن مزاحــم( :إال رمــز ًا) :إشــارة ،وصلــه عبــد بــن محيــد

وأبــو حذيفــة يف تفســر ســفيان الثــوري ولفظهــا عنــه»

()2

وليس فقط اإلمام البخاري هو الذي اعتمد أقواله بل املفرسون واملحدثون والعلامء.
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 كثــر ،بــل

هــو خطــأ ،فإنــه مــات ســنة (102هـــ) وقيــل ســنة (105هـــ) وقــد بلــغ الثامنــن أو جاوزهــا ،كــا يف
التاريــخ الصغــر للبخــاري ،وكــا روى عنــه أبــو جنــاب الكلبــي أنــه قــال« :جــاورت ابــن عبــاس

ســبع ســنني» (. )3

وهــذا ليــس بدليــل فكثــر 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 ســليامن فقــد روى عنــه كثــر ًا ،وكذلــك

الطــري وقــد تقــدم ذكــر الروايــات عنــه ،وكــذا ابــن أيب حاتــم ،واملفــرون بعــد ذلــك ينقلــون أقواله

كالثعلبــي والبغــوي وابــن عطيــة وابــن اجلــوزي وابــن كثــر وأبــو حيــان وغريهــم ،وال خيلــو كتــاب
تفســر مــن أقوالــه ومــن رواياتــه عــن ابــن عبــاس ،وحتتــاج إىل تأمــل وتتبــع ومقارنتهــا بروايــات ابــن
عبــاس األخــرى وروايــات تالميــذه.
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(((1فتــح البــاري)621/8( ،؛ والطــري ،)18/22( ،وأمــا ابــن أيب حاتــم فهــذه الســورة مــن املفقــود؛ وانظــر :الــدر املنثــور،
(.)693/7
(((2فتــح البــاري)440/9( ،؛ وتفســر الثــوري( ،ص ،)77:والــذي بــن أيدينــا مــن روايــة أيب حذيفــة النهــدي كــا ذكــر ابــن حجــر
وكــا أثبــت املحقــق؛ وتفســر عبــد بــن محيــد مفقــود منــه هــذه الســورة وهــي يف الطــري )389/6( ،عــن الضحــاك مــن طريقــن
عنــه.
(((3مسند اإلمام أمحد بتحقيقه)39/3( ،؛ وكذلك يف تفسري الطربي.)113/1( ،

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

والحظــت أثنــاء النظــر يف الروايــات أن هنــاك تشــابه كبــر بــن روايــات الضحــاك عــن ابــن

عبــاس وتفســراته وهــي األكثــر وبــن طريــق العــويف املتسلســل بالعوفيــن عــن ابــن عبــاس ،بطريقــة
ملفتــة للنظــر ،وكذلــك بــن أقوالــه وأقــوال ســعيد بــن جبــر أحيانـ ًا ،وأيضـ ًا بينــه وبــن جماهــد ،فهــذا

كلــه حيتــاج إىل تتبــع.

ولعل هذه من تشابه الكتب املروية عنه ،واهلل أعلم.
وقــد ســمى حاجــي خليفــة كتــاب التفســر للضحــاك بــن مزاحــم ،ثــم ذكــر الطــرق التــي روت

عنــه فقــال« :طريــق جويــر ،وهــو :كتــاب كبــر مبســوط ،وطريــق عــي بــن احلكــم ،وطريــق عبيــد

بــن ســليامن الباهــي ،وطريــق أيب روق :عطيــة بــن احلــارث» (. )1

وذكر ابن النديم :كتاب تفسري هنشل عن الضحاك بن مزاحم (. )2
وصنيــع الطــري 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
عــن تالمــذة ابــن عبــاس اآلخريــن ،كمجاهــد وســعيد بــن جبــر ،فعنئـ ٍ
ـذ يتقــوى املتــن ،ويصبــح
القــول معتــر ًا ،أمــا إن كان الطريــق ضعيف ـ ًا ،فيكــون حمتم ـ ً
ا لعــدم ثبــات القــول إال إن صــح مــن

طــرق أخــرى ،فينبغــي علينــا النظــر دائـ ًا يف الطــرق املتعــددة فقــد يتقــوى املتــن هبــا أكثــر ،وكذلــك

يمكــن تقويــة أقــوال الضحــاك فيــا خيــص تفســره للغريــب مــن اللغــة العربيــة كدواويــن العــرب
وأشــعارهم ومــن قواميــس اللغــة ونحــو ذلــك.

وأمــا مــا يــروى عنــه موقوف ـ ًا عليــه مــن كالمــه فإنــه تفســر مــن أحــد التابعــن ،املشــهورين

بالتفســر والعلــم ،وهــو مــن قبيــل الــرأي واالجتهــاد ،يقبــل منــه ويــرد ،أمــا الروايــة فلهــا حكــم
(((1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.)452 /1( ،
(((2الفهرست( ،ص.)53 :

161

خمتلــف ،خاصــة يف نســبة القــول التفســري إىل الصحــايب اجلليــل عبــداهلل بــن عبــاس  ،واهلل

أعلــم.

الضحــاك ومجيــع العلــاء الســابق ذكرهــم ،وغفــر لنــا وهلــم ،ومجعنــا وإياهــم
رحــم اهلل إمامنــا َّ

يف اجلنــة.

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا وحبيبنا وسيدنا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
واحلمد هلل رب العاملني ،اللهم لك احلمد كام ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

A
وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات:

أوالً :النتائج:
1 .كل املحققني عىل ثبوت االنقطاع بني الضحاك وابن عباس ما عدا أمحد شاكر.
2 .أن الضحــاك صــدوق يف نفســه ،وثقــه كثــرون ،ولــه اهتــام بالتفســر ،وأقوالــه معتــرة ،واعتمــد
عليهــا األئمــة ،ورووهــا كثــر ًا يف كتبهــم.

3 .مــا كان مــن روايــة الضحــاك عــن ابــن عبــاس فتحتــاج إىل تأمــل ومقارنــة بالروايــات األخــرى
عــن ابــن عبــاس ،ومقارنــة بأقــوال التابعــن خاصــة تالمــذة ابــن عبــاس.

4 .الســند املشــتهر يف كتــب التفســر هــو مــن روايــة بــر عــن أيب روق عــن الضحــاك عــن ابــن
عبــاس وقــد أكثــر منــه املفــرون ،وهنــاك أســانيد أخــرى غــره كثــرة.

5 .النظــر يف أي روايــة عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس ،ثــم البحــث عــن آثــار أخــرى تشــهد هلــا
فيتقــوى هبــا بالشــواهد واملتابعــات ،وهــذا األكثــر.

6 .حماولة تقوية روايات الضحاك باللغة العربية من دواوين وقواميس.
7 .أن أقوال الضحاك من كالمه مقبولة وهي من قبيل االجتهاد والرأي.
8 .أن الضحــاك لــه كتــاب يف التفســر ،بــا شــك ،وقــد تكــون عــدة كتــب ،روي كل واحــد منهــا
بطريــق ،فتكــون عــدة صحــف عنــه بعضهــا مــن أقوالــه وبعضهــا عــن ابــن عبــاس وقــد تكــون
خمتلطــة.

9 .التشــابه الكبــر بــن روايــة الضحــاك وروايــة عــي بــن أيب طلحــة فيــا يــرووه عــن ابــن عبــاس،
وبــن أقوالــه وطريــق العوفيــن ،ويبــن أقوالــه وأقــوال جماهــد ثــم ســعيد بــن جبــر.
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ثاني ًا :التوصيات:
1 .مجــع نصــوص تفســر الضحــاك مــن كالمــه ،ومقارنتهــا بالروايــات عــن ابــن عبــاس مــن غــر
طريقــه ،ومقارنتهــا بأقــوال تالمــذة ابــن عبــاس كمجاهــد وســعيد بــن جبــر.

2 .حماولــة الوصــول إىل العالقــة الغريبــة بــن روايــات الضحــاك وباألخــص أقوالــه التفســرية مــع
الطــرق األخــرى عــن ابــن عبــاس كطريــق عــي ابــن أيب طلحــة أو طريــق العوفيــن.

3 .مقارنــة أقــوال الضحــاك مــن طريــق عبيــد بــن ســليامن مــع روايــات ابــن عبــاس مــن طريــق عــي
بــن أيب طلحــة الصحيــح وطــرق جماهــد الصحيحــة فهــذا ســيقوي أقوالــه كثــر ًا.

4 .مقارنة روايات الضحاك عن ابن عباس مع أقواله وتفسرياته هو نفسه.
5 .مجع تفسري الضحاك ،كل طريق لوحده ،ومقارنته باألقرب إليه.
6 .عمل مقارنة بني تفسري الضحاك وتالمذة ابن عباس اآلخرين.
7 .دراسة بقية الطرق الضعيفة عن ابن عباس وسأحاول بإذن اهلل.
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1.األباطيــل واملناكــر والصحــاح واملشــاهري ،أليب عبــداهلل احلســن بــن إبراهيــم اهلمــذاين اجلورقــاين
(ت543:هـــ) ،حتقيــق :عبدالرمحــن بــن عبداجلبــار الفريوائــي ،دار الصميعــي ،الريــاض ،الطبعــة

الرابعــة1422( ،هـ).

2.اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،للســيوطي أيب الفضــل جــال الديــن عبدالرمحــن (ت911::هـــ)،

حتقيــق :مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع امللــك فهــد ،طبعــة جممــع امللــك فهــد ،املدينــة
املنــورة ،الطبعــة :األوىل1426( ،هـــ).

3.أســد الغابــة ،البــن األثــر أيب احلســن عــي بــن حممــد بــن عبــد الكريــم اجلــزري الشــيباين
(ت630::هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود ،دار الكتــب العلميــة،

بــروت ،الطبعــة :األوىل1415( ،هـــ).

4.اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،لشــهاب الديــن أيب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين
(ت852:ﻫ) ،حتقيــق :عــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت ،الطبعــة :األوىل1415( ،هـــ).

5.األعــام ،خلــر الديــن بــن حممــود الــزركيل الدمشــقي (ت1396:هـــ) ،دار العلــم للماليــن،
بــروت ،الطبعــة :اخلامســة عــر2002( ،م).

6.البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع ،ملحمد بــن عــي الشــوكاين (ت1250:هـــ) ،دار
الكتــاب اإلســامي ،القاهــرة.

7.تاريــخ اإلســام ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي (ت748 :هـــ) ،حتقيــق :بشــار
ـواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة :األوىل2003( ،م).
عـ ّ

165

8.تاريــخ الــراث العــريب ،للدكتــور فــؤاد ســزكني ،نقلــه إىل العربيــة :د حممــود فهمــي حجــازي،
نــر جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،الريــاض ،الطبعــة :األوىل1411( ،هـــ).

9.تاريخ دمشق ،أليب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر (ت571هـ)
	10.حتقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر ،الطبعة :األوىل1415( ،هـ).
	11.التاريــخ الكبــر للبخــاري ،ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري( ،ت256:هـــ) ،حتقيــق:
حممــد عبــد املعيــد خــان ،دائــرة املعــارف العثامنيــة ،حيــدر آبــاد ،اهلنــد.

	12.تفســر الثــوري ،أليب عبــد اهلل ســفيان بن ســعيد بــن مــروق الثــوري (ت161:هـــ) ،دار الكتب
العلميــة ،بريوت ،لبنــان ،الطبعــة :األوىل (1403هـ).

	13.تفســر ســعيد بــن منصــور ،أليب عثــان ســعيد بــن منصــور بــن شــعبة اخلراســاين (ت227 :هـــ)،
حتقيــق :ســعد عبــداهلل احلميــد ،دار الصميعــي ،الريــاض ،الطبعــة :األوىل (1417هـ).

	14.التفســر الصحيــح ،لألســتاذ الدكتــور حكمــت بــن بشــر ياســن ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمــام،
الطبعــة :األوىل1433( ،هـــ).

	15.تفســر عبدالــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــري اليــاين الصنعــاين (ت211هـــ) ،حتقيــق :حممــود
حممــد عبــده ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1419( ،هـــ).

ـي (ت249 :هـــ)،
	16.تفســر عبــد بــن محيــد ،أليب حممــد عبــد احلميــد بــن محيــد بــن نــر ال َكـ ّ
حتقيــق :خملــف بنيــه العــرف ،دار ابــن حــزم ،الطبعــة :األوىل1425( ،هـــ).

	17.تفســر القــرآن ،أليب بكــر حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر النيســابوري (ت319 :هـــ) ،حتقيــق:
ســعد بــن حممــد الســعد ،دار املآثــر ،املدينــة النبويــة ،الطبعــة :األوىل1423( ،هـــ).

	18.تفســر القــرآن العظيــم ،أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم الــرازي( ،ت327 :هـــ) ،حتقيــق:
أســعد حممــد الطيــب ،مكتبــة نــزار البــاز ،مكــة ،الطبعــة :الثالثــة1419( ،هـــ).
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	19.تفســر القــرآن العظيــم ،أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر (ت774 :هـــ) ،حتقيق :ســامي
بــن حممــد ســامة ،دار طيبــة ،الريــاض ،الطبعــة :الثانيــة1420( ،هـ).

	20.تفســر حييــى بــن ســام ،التيمــي البــري ثــم اإلفريقــي القــرواين (ت200 :هـــ) ،حتقيــق :هنــد
شــلبي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1425( ،هـ).

	21.التفســر واملفــرون ،للدكتــور حممــد حســن الذهبــي (ت1398 :هـــ) ،مكتبــة وهبــة ،القاهــرة،
الطبعــة :الثامنــة1424( ،هـ).

	22.تقريــب التهذيــب ،أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852:هـــ) ،حتقيــق:
حممــد عوامــة ،دار الرشــيد ،ســوريا ،الطبعــة :األوىل1406( ،هـــ).

	23.هتذيــب التهذيــب ،أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،مطبعــة
دائــرة املعــارف النظاميــة ،اهلنــد ،الطبعــة :األوىل1326( ،هـــ).

	24.هتذيــب الكــال ،أليب احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن املــزي (ت742:هـــ) ،حتقيــق :بشــار
عــواد معــروف ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1400( ،هـــ).

	25.الثقــات ،ملحمــد بــن حبــان التميمــي الدارمــي ال ُبســتي (ت354:هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد املعيد
خــان ،دائــرة املعــارف العثامنيــة ،حيــدر آبــاد ،اهلنــد ،الطبعــة :األوىل1393( ،هـ).

	26.جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري (ت310:هـــ) ،حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل 1420( ،هـــ).

	27.جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل ،لصــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل الدمشــقي العالئــي
(ت761:هـــ) ،حتقيــق :محــدي عبــد املجيــد الســلفي ،دار عــامل الكتــب ،بــروت ،الطبعــة :الثانية،

(1407هـ).

	28.اجلــرح والتعديــل ،أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد ابــن أيب حاتــم الــرازي( ،ت327 :هـــ)،
دائــرة املعــارف العثامنيــة ،حيــدر آبــاد ،اهلنــد ،الطبعــة :األوىل1371( ،هـــ).

167

	29.حليــة األوليــاء ،أليب نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل األصبهــاين (ت430:هـــ) ،دار الفكــر ،بــروت،
الطبعــة :األوىل1416( ،هـــ).

	30.الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور ،للســيوطي أيب الفضل جــال الديــن عبدالرمحــن (ت911:هـ)،
دار الفكــر ،بريوت ،الطبعــة :األوىل.

	31.ديــوان الضعفــاء واملرتوكــن ،لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي (ت748 :ﻫ)،
حتقيــق :محــاد األنصــاري ،مكتبــة النهضــة احلديثــة ،مكــة ،الطبعــة :الثانيــة1387( ،هـــ).

	32.ســنن أبــو داوود ،أليب داود ســليامن بــن األشــعث األزدي السجســتاين (ت202 :هـــ) ،حتقيــق:
شــعيب األرنــاؤوط وحممــد بلــي ،دار الرســالة العامليــة ،الطبعــة :األوىل1430( ،هـــ).

	33.ســنن الرتمــذي ،ملحمــد بــن عيســى بــن ســورة الرتمــذي (ت279 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد شــاكر
وآخــرون ،مطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي ،مــر ،الطبعــة :الثانيــة1395( ،هـــ).

	34.ســنن النســائي ،أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي (ت303 :هـــ) ،حتقيــق :عبدالفتــاح
أبــو غــدة ،مكتــب املطبوعــات اإلســامية ،حلــب ،الطبعــة :الثانيــة1406( ،هـ).

	35.ســنن النســائي الكــرى ،أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي (ت303 :هـــ) ،حتقيــق:
حســن عبــد املنعــم شــلبي ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1421( ،هـــ).

	36.ســر أعــام النبــاء ،لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي (ت748 :ﻫ) ،حتقيــق:
جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة:

الثالثــة1405( ،هـ).

	37.شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب ،لعبــد احلــي بن أمحــد بــن العــاد احلنبــي (ت1089 :هـ)،
حتقيــق :حممــود األرنــاؤوط ،دار ابــن كثري ،دمشــق ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1406( ،هـ).

	38.شــعب اإليــان ،أليب بكــر أمحــد بــن احلســن البيهقــي (ت458 :هـــ) ،حتقيــق :عبدالعــي حامــد،
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مكتبــة الرشــد ،الريــاض ،الطبعــة :األوىل1423( ،هـــ).

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

	39.صحيــح البخــاري ،أليب عبــداهلل حممــد بــن إســاعيل البخــاري اجلعفــي (ت256 :هـــ) ،حتقيــق:
حممــد زهــر بــن نــارص النــارص( ،برتقيــم حممــد فــؤاد عبــد الباقــي) ،دار طــوق النجــاة ،بــروت،

الطبعــة :األوىل1422( ،هـ).

	40.صحيــح مســلم ،أليب احلســن مســلم بــن احلجــاج القشــري النيســابوري (ت261 :هـــ) ،حتقيق:
حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.

	41.الضعفــاء الصغــر ،ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري( ،ت256 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد
بــن إبراهيــم بــن أيب العينــن ،طبــع مكتبــة ابــن عبــاس ،الطبعــة :األوىل (1426هـــ).

	42.الضعفــاء الكبــر ،أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو العقيــي (ت322 :هـــ) ،حتقيــق :عبداملعطي أمني
قلعجــي ،دار املكتبــة العلمية ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1404( ،هـ).

	43.الضعفــاء واملرتوكــون ،أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن اجلــوزي (ت597 :هـــ) ،حتقيــق:
عبــد اهلل القــايض ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1406( ،هـــ).

	44.الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع ،أليب اخلــر حممــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي (ت:
902هـــ) ،دار اجليــل ،بــروت.

	45.الطبقــات الكــرى ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن ســعد (ت230 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار
صــادر ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1968( ،م).

	46.طبقــات املفرسيــن ،ملحمــد بــن عــي بــن أمحــد الــداوودي (ت945 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت ،الطبعــة :األوىل1403( ،هـ).

	47.العجــاب يف بيــان األســباب ،أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ)،
حتقيــق :عبــد احلكيــم حممــد األنيــس ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمــام1418( ،هـــ).

	48.العلــل ومعرفــة الرجــال ،أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت241 :هـــ)،
حتقيــق :ويص اهلل بــن حممــد عبــاس ،دار اخلــاين ,الريــاض ،الطبعــة :الثانيــة1422( ،هـــ).
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	49.غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء ،أليب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري (ت833 :هـــ) ،حتقيق:
ج برجســرارس ،دار الكتــب العلمية ،بــروت1427( ،هـ).

	50.فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري ،أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين
(ت852:هـــ) ،حتقيــق :حمــب الديــن اخلطيــب ،وتعليــق :الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز ،دار املعرفة،

بــروت ،الطبعــة :األوىل1379( ،هـــ).

	51.الفهرســت ،أليب الفــرج حممــد بــن إســحاق الــوراق املعتــزيل املعــروف بابــن النديــم (438هـــ)،
حتقيــق :إبراهيــم رمضــان ،دار املعرفــة ،بــروت ،الطبعــة :الثانيــة1417( ،هـــ).

	52.فهرســت مصنفــات تفســر القــرآن الكريــم ،إعــداد مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع امللــك
فهــد ،طبعــة جممــع امللــك فهــد ،املدينــة املنــورة ،الطبعــة :األوىل1424( ،هـــ).

	53.فــوات الوفيــات ،ملحمــد بــن شــاكر امللقــب بصــاح الديــن (ت764:هـــ) ،حتقيــق :إحســان
عبــاس ،دار صــادر ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1973( ،م).

	54.الكامــل يف ضعفــاء الرجــال ،أليب أمحــد بــن عــدي اجلرجــاين (ت365:هـــ) ،حتقيــق :عــادل أمحــد

عبــد املوجــود ،وعــي حممــد معــوض ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1418( ،هـ).

	55.الكشــف والبيــان عــن تفســر آي القــرآن ،أليب إســحاق أمحــد بــن حممــد الثعلبــي (ت427:هـــ)،

حتقيــق :أبــو حممــد بــن عاشــور ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1422( ،هـــ).

	56.كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ،ملصطفــى بــن عبــداهلل املعــروف بحاجــي خليفــة

(ت1067:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل ،مصــورة عــن األصــل (1941م).

	57.لســان العــرب ،أليب الفضــل حممــد بــن مكــرم بــن منظــور اإلفريقــي (ت711:هـــ) ،دار صــادر،
بــروت ،الطبعــة :الثالثــة1414( ،هـ).

	58.مســند اإلمــام أمحــد ،أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت241::هـــ) ،حتقيــق:
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أمحــد حممــد شــاكر ،دار احلديــث ،القاهــرة ،الطبعــة :األوىل1416( ،هـــ).

ِ
الضح ِ
ِ
اك َع ْن ِ
ُ
ض اللَُّ َعنْ ٌه ّم ِف ُ
كت ُِب ال َّت ْف ِسري ا ُمل ْسنَدَ ة.
ط ُر ُق ِر َوا َية َّ َّ
ابن ع َّباس َر َ

	59.مشــاهري علــاء األمصــار وأعــام فقهــاء األقطــار ،أليب حاتم حممــد بن حبــان البســتي (354هـ)،
حتقيــق :مرزوق عــي إبراهيــم ،دار الوفاء ،مــر ،الطبعــة :األوىل1411( ،هـ).

	60.مصنــف عبدالــرزاق ،أليب بكــر عبدالــرزاق بــن مهــام الصنعــاين (211هـــ) ،حتقيــق :حبيــب
الرمحــن األعظمــي ،املكتــب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة :الثانيــة1403( ،هـــ).

	61.املطالــب العاليــة بزوائــد املســانيد الثامنيــة ،أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين
(852هـــ) ،عــدة رســائل علميــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،بتنســيق :د.ســعد
الشــثري ،دار العاصمــة ودار الغيــث ،الريــاض ،الطبعــة :األوىل1419( ،هـــ).

	62.املعجــم األوســط ،أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين (ت360:هـــ) ،حتقيــق :طــارق بــن
عــوض اهلل وعبداملحســن احلســيني ،دار احلرمــن ،القاهــرة ،الطبعــة :األوىل1415( ،هـــ).

	63.املعجــم الكبــر ،أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين (ت360:هـــ) ،حتقيــق :محــدي بــن عبد
املجيــد الســلفي ،مكتبــة ابــن تيميــة ،القاهــرة ،الطبعــة :الثانيــة.

	64.معجــم املؤلفــن ،لعمــر رضــا كحالــة (ت1408:هـــ) ،مكتبــة املثنــى ودار إحيــاء الــراث العريب،
بــروت ،الطبعــة :األوىل1376( ،هـ)

	65.معجــم املفرسيــن ،لعــادل نوهيــض ،طبــع مؤسســة نوهيــض الثقافيــة ،بــروت ،الطبعــة :الثالثــة،
(1409هـ).

	66.املفــرون مــن الصحابــة ،لعبدالرمحــن عــادل املشــد ،مــن إصــدارات مركــز تفســر للدراســات
القرآنيــة ،الريــاض ،الطبعــة :األوىل1437( ،هـــ).

	67.مقدمــة يف أصــول التفســر ،لشــيخ اإلســام ابــن تيميــة تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد
احلليــم (ت728:هـــ) ،دار مكتبة احليــاة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1400( ،هـ).

	68.موســوعة مدرســة مكــة يف التفســر ،للدكتــور أمحــد العمــراين ،دار الســام ،القاهــرة ،الطبعــة:
األوىل1432( ،هـ).
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	69.ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت748:هـــ) ،حتقيــق:
عــي حممــد البجــاوي ،دار املعرفــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1382( ،هـــ).

	70.هديــة العارفــن أســاء املؤلفــن وآثــار املصنفــن ،إلســاعيل بــن حممــد أمــن البابــاين البغــدادي
(1399هـــ) ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،الطبعــة :الثانيــة 1995( ،م).

	71.الــوايف بالوفيــات ،لصــاح الديــن خليــل بــن أيبك بــن عبــد اهلل الصفــدي (ت764:هـــ) ،حتقيق:
أمحــد األرنــاؤوط وتركــي مصطفــى ،دار إحياء الــراث ،بــروت1420( ،هـ).

	72.وفيــات األعيــان ،أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن خلــكان الربمكــي (ت681:هـــ) ،حتقيــق:
إحســان عبــاس ،دار صــادر ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1398( ،هـــ).
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نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

ْ َ َ ْ َ
َ َ ْ ُ
َ َّ
ُ ُ
ام أحمد
من الن ِ
نصوص ِ
اسخ واملنسوخ ِل ِلم ِ
(مج ًعا ودراس ًة)

(من خالل كتاب نواسخ القرآن ،يف سورة البقرة)

د .حامد بن رايض مصلح الرويق

أستاذ مساعد بكليه القرآن الكريم ،قسم التفسري وعلوم القرآن الكريم،
باجلامعة اإلسالمية  -املدينة املنورة -اململكة العربية السعودية .
hamad_alroga@hotmail.com
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نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

موضوع البحث:

يتنــاول هــذا البحــث نصــوص الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد  ، من خــال 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:

علم بأن كتابه يف الناسخ واملنسوخ مفقود.
النصوص الواردة يف الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد؟ ً

نتائج البحث:

بعــض شــيوخ اإلمــام أمحــد مفــرون ،ومنهــم مــن لــه كتــاب يف الناســخ واملنســوخ ،وقــد
ترمجــت لســبعة ِمــن أبــرز َمــن روى عنهــم يف هــذا اجلــزء.
نصا من نصوص اإلمام أمحد يف الناسخ واملنسوخ ،منها:
	-بلغ عدد النصوص يف سورة البقرة إىلً 37 :

ثالثــة مــن األحاديــث املرفوعــة؛ وكلهــا مراســيل ضعيفــة ،وتســعة مــن آثــار الصحابة ؛

أثــر واحــد منهــا إســناده صحيــح ،واثنــان حســن ،وبقيــة الســتة أســانيدها ضعيفــة .وبقيــة النصــوص
نصــا ،ويشــمل املراســيل-؛ منهــا 11 :صحيــح ،و 12حســن ،و 5ضعيــف إســنادها.
-وهــيً 28 :

الدالة املفتاح َّية:
الكلامت َّ

اإلمام أمحد -الناسخ  -املنسوخ  -نصوص.
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نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

F
احلمــد هلل الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب ومل جيعــل لــه عوجــا .والصالة والســام عىل رســوله،

ومنهاجا.
املبـ ِّـن للنــاس مــا نـ ِّـزل إليهــم ،وعــى آلــه وصحبــه الذيــن اختــذوا ســبيله رشعـ ًة
ً
أما بعد..

فــإن القــرآن الكريــم هــو أعظــم رســالة ســاوية ،وأكملهــا نظامــا ومنهجــا ،وقــد ّ
تــول اهلل

 حف َظــه بقولــه :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [احلجــر.]٩ :

وكان هــذا الوعــد اإلهلــي مزيــة للقــرآن الكريــم ،مــن بــن الكتــب الســاوية حيــث ُبدَّ لــت

وح ِّرفــت .وقــد ق َّيــض اهلل عــر القــرون ُث ّلــة مــن خيــار العلــاء؛ لدراســته وتفســره ،واســتنباط
تلــك ُ

أحكامــه ،ومعرفــة ناســخه ومنســوخه وحمكمــه ومتشــاهبه ،واالعتبــار بدعوتــه وقصصــه ووعظــه

وإرشــاداته.

وكان منهم اإلمام أمحد يف كتابه الناسخ واملنسوخ الذي هو مفقود -لألسف.-
قــال ابــن النديــم« :الكتــب املؤ َّلفــة يف ناســخ القــرآن ومنســوخه»- :و َعــدَّ ُكتُبـ ًا ،-ثــم قــال..،« :

()1
ـر اهلل مــن حيفــظ تــراث اإلمــام .ومنهــم اإلمــام ابن اجلــوزي يف
كتــاب أمحــد بــن حنبــل»  ،ولكــن يـ َّ

ضمــن روايــات اإلمــام أمحــد يف الناســخ واملنســوخ مــن القــرآن الكريم.
كتابــه نواســخ القــرآن ،الــذي ّ
وهــذا مــن فضــل اهلل؛ إذ يمكننــا مــن معرفــة مــا كان يف كتــايب الناســخ واملنســوخ والتفســر

لإلمــام أمحــد ،و مهــا مفقــودان  ،وقــد ُضمنــا علــم الناســخ واملنســوخ -والشــك  -وممــن حفــظ تـ َ
ـراث
اإلمــام أمحــد يف التفســر اإلمــام أبــو إســحاق الزجــاج ،وقــد قــال يف كتابــه معــاين القــرآن« :وكذلــك أكثــر مــا

ـت يف هــذا الكتــاب مــن التفســر؛ فهــو مــن كتــاب التفســر عــن أمحــد بــن حنبــل»(.)2
َر َو ْيـ ُ
(((1الفهرست( ،ص)57:
(( (2معاين القرآن وإعرابه للزجاج.)166 /4( ،
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«روينــا َعــن أمحــدَ بـ ِ
ـن َحنْبــل  يف كتابــه« :كتــاب التفســر»،
قــال أبــو إســحاق ً
أيضــاُ :
ِ
ــر َد ْو ِ
َّ
سَ ،لبِنــ ًة مــن
عــز
وهــو مــا أجــازه يل عبــد اهلل -ابنــه -عنــه« :أن اللَّ َّ
وجــل بنــى َجنَّــ َة الف ْ
ِ ٍ
وج َعـ َـل ِج َباهلــا املِ ْسـ َ
ـك األ ْذ َفــر»(.)1
ذهــب ،و َلبِن ـ ًة مــن فضــةَ ،
وهبذا يتضح أنه أحد الرواة لتفسري اإلمام أمحد  ،واهلل أعلم.
وبعــض شــيوخ اإلمــام أمحــد مفــرون ،فلــه عالقــة بالتفســر كبــرة -وهلل احلمــد ،-وكان قــد

أشــار عــي الشــيخ األســتاذ الدكتــور حكمــت بشــر ياســن -حفظــه اهلل -ببحــث الناســخ واملنســوخ

لإلمــام أمحــد ،وإخراجــه يف كتــاب مســتقل ،فجــزاه اهلل عنــي وعــن طلبــة العلــم خــر اجلــزاء؛ وحيــث
أن البحــث ال يتســع إال لذكــر جزئيــة منــه؛ فقــد اقتــرت عــى الدراســة ،وســورة البقــرة؛ إذ ال يتســع

البحــث ألكثــر مــن ذلــك ،فعســى اهلل أن ينفــع بــه ،ويوفــق زمالئــي الباحثــن للعمــل عــى مــا تب ّقــى
وإمتامــه ،إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.

أمهية البحث:
تتجىل أمهية هذا املوضوع يف النقاط التالية:
	-إخراج كتاب مفقود ،لطاملا تاق الباحثون لينهلوا من معينه ،السيام أنه عمدة يف هذا الفن.
	-النصــوص الــواردة يف هذا الكتاب مجيعها مســندة ،مما يدل عىل أمهيته.
	 -إثراء املكتبة القرآنية بعلم الناســخ واملنســوخ؛ إذ هو من أبرز علوم القرآن الكريم.
	 -فتــح جمــال للتنبيــه عــى طريقــة إخــراج الكتــب املفقــودة ،ففــي الغالــب أن الكتــب

املفقــودة قــد ضمنهــا العلــاء يف ثنايــا كتبهــم.
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(( (1معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج .)8 /4( ،واحلديــث أخــرج نحــوه عــن أبــى هريــرة :الرتمــذي يف ســننه،]2526[ )672/4( ،
وأمحــد يف مســنده ،]9744[ )464 /15( ،وابــن حبــان يف صحيحــه .]7387[ )396/16( ،وصححــه األلبــاين يف تعليقــه عــى
ســنن الرتمــذي ،)672/4( ،وأمحــد شــاكر يف حتقيقــه للمســند.)464 /15( ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

حدود البحث:

لقــد اقتــرت عــى تتبــع الناســخ واملنســوخ عــن اإلمــام أمحــد  ،وليــس املقصــود ببحثــي

هــذا تتبــع الروايــات التفســرية لإلمــام أمحــد؛ واكتفيــت بكتــاب ابــن اجلــوزي (نواســخ القــرآن)؛ إذ
أيضــا عــى مــا جــاء
روى عنــه بســنده ،واعتنيــت باجلمــع والتخريــج ملــا ذكــره  ،وقــد اقتــرت ً

يف ســورة البقــرة مــن الناســخ واملنســوخ.

الدراسات السابقة التي هلا صلة هبذا املوضوع:
مل أقــف -بعــد البحــث والتحـ ّـري والســؤال -عــى بحــث يفــرد نصــوص الناســخ واملنســوخ

عنــد اإلمــام أمحــد.

بــل ّ
كل مــا جــاء عنــه فهــو مضمــن للكتــب؛ ككتــاب ابــن اجلــوزي ،وجمموعــة رســائل:

(مرويــات اإلمــام أمحــد يف التفســر) ،وكتــب التفاســر وغريهــا؛ كتفســر الزجــاج ،قــال يف كتابــه
ـت يف هــذا الكتــاب مــن التفســر فهــو مــن كتــاب التفســر
معــاين القــرآن« :وكذلــك أكثــر مــا َر َو ْيـ ُ

عــن أمحــد بــن حنبــل»( .)1وقــال ابــن النديــم« :ولــه مــن الكتــب كتــاب التفســر»( .)2وقــال« :الكتــب
املؤلفــة يف ناســخ القــرآن ومنســوخه»- :و َعــدَّ ُكتُب ـ ًا ،-ثــم قــال ..،« :كتــاب أمحــد بــن حنبــل»(.)3

وممــا متيــز بــه هــذا البحــث هــو مجــع مــا جــاء عــن اإلمــام أمحــد يف الناســخ واملنســوخ يف كتــاب

واحــد ،وأعتنــي بدراســة مســائله ،حيــث يســهل الرجــوع إليــه ،كعلــم مســتقل عــن بقيــة الروايــات

التفســرية .واهلل املوفــق.

(( (1معاين القرآن وإعرابه للزجاج.)166 /4( ،
(( (2الفهرست( ،ص.)281 :
(( (3الفهرست( ،ص.)57 :
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خطة البحث:
سيتكونالبحثمن:مقدمة،ومتهيد،وفيه:ثالثةمطالب،والدراسة،وفيها:ثالثةمطالب.
ثم نصوص الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد ،وخامتة ،وفهارس.
1.املقدمــة ،وحتتــوي عــى :أمهيــة البحــث ،وحــدود البحــث ،والدراســات الســابقة ،وخطــة البحث،
ومنهــج البحث.

2.ثم التمهيد ،وفيه ثالثة مطالب.
املطلب األول :النسخ لغة ورشع ًا.املطلب الثاين :الفرق بني النسخ عند املتقدمني واملتأخرين ،وأمثلة عىل ذلك.	-املطلب الثالث :ذكر كتاب الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد ،وبعض مؤلفاته.
3.ثم املبحث األول :الدراسة وفيها ثالثة مطالب.
	-املطلب األول :شيوخ اإلمام أمحد يف التفسري.
	-املطلب الثاين :االئمة الذين حازوا عىل إجازة بالسند املتصل إىل اإلمام أمحد.
	-املطلب الثالث :منهج اإلمام أمحد يف النسخ.
4.ثم املبحث الثاين :نصوص اإلمام أمحد يف الناسخ واملنسوخ يف سورة البقرة.
5.اخلامتة :وفيها أهم النتائج و التوصيات التي توصلت إليها يف هذا البحث.
منهجي يف هذا البحث:
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نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

أوالً :منهج مجع األحاديث ،واآلثار ،وخترجيها ،واحلكم عليها:
	-أو ّثــق النصــوص العلميــة بعزوهــا إىل مواضعهــا مــن كتــب الســنة والتفســر بذكــر اجلــزء،

ــا ومبو ًبــا.
والصفحــة ،والرقــم والبــاب إذا كان مر ّق ً

	-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 مسرتشــدً ا بأقــوال أئمــة اجلــرح
والتعديــل باختصار.

	-أذكــر إســناد ابــن اجلــوزي إىل اإلمــام أمحــد بــن حنبــل مــرة واحــدة فقــط ،وذلــك يف حاشــية

النــص األول ،ثــم أحيــل إليــه يف النــص الثــاين؛ ليتن َّبــه ،ولــن أحيــل إليــه يف النصــوص األخــرى؛

ألن الســند نفســه قــد تكــرر ،أو ذكــرت النصــوص تب ًعــا هلــذا الســند نفســه.
أخرج األحاديث واآلثار من كتب السنة ،وذلك عىل النحو التايل:
	ّ -

	-إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها؛ فإين أكتفي بالعزو إىل من أخرجه.
صحـ ًة وضع ًفــا
أخرجــه مــن كتــب السـنّة األخــرى ،مــع بيــان حالــه ّ
	 -وإذا كان يف غريمهــا؛ فــإين ّ

أحيانــا ،وأكتفــي باحلكــم عــى الســند فقــط دون املتن ،مسرتشــدً ا بأقــوال النقــاد باختصار.

ثان ًيا :منهج الرتتيب وخدمة املادة العلمية للبحث:
ترقيم تسلسل ًيا.
	-أر ِّقم األحاديث واآلثار يف البحث ً

	-أكتــب اآليــات الكريمــة الــواردة يف الرســالة وفــق (الرســم العثــاين) ،مــع بيــان اســم الســورة،

مزهريــن.
ورقــم اآليــة يف احلاشــية ،وأجعــل اآليــة بــن قوســن ّ
	-أترجم لألعالم والرواة غري املشهورين برتمجة موجزة.
	َ -أضبط الكلامت واألسامء املشكلة.
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ثالثا :الرموز املستخدمة يف البحث:
قديم وحدي ًثا.
ثنا :رمز حلدثنا مقبول متبع لدى املحدثني ً
أبنا،وبنا:رمز ألخربنا ،بحذف اخلاء والراء(.)1
رب العاملني.
وصىل اهلل وس ّلم وبارك عىل نبينا حممد ،وعىل آله ،وصحبه أمجعني .واحلمد هلل ّ
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(( (1انظر :فتح املغيث رشح ألفية احلديث ،)213 /2( ،ومقدمة د .حممد أرشف املليباري لنواسخ القرآن.)76/1( ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ


وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :النسخ لغة ورش ًعا
النسخ يف اللغة:

ال َزا َلـ ِ
َيـ ِ
ـخ بِ َم ْعنَــى ْ ِ
ـر ُد الن َّْسـ ُ
ـة؛ َو ِمنْ ـ ُه َق ْو ُل ـ ُه تعــاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠ ﮊ [احلــج.]٥٢ :

َوبِ َم ْعنَى ال َّت ْب ِد ِ
يل؛ َو ِمنْ ُه :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﮊ [النحل.]١٠١ :

اح ٍد إِ َل و ِ
اث ِمن و ِ
يل ا ْلِري ِ
ِ ِ
ِ
َوبِ َم ْعنَى الت َّْح ِو ِ
اح ٍد.
َ
ْ َ
يل؛ َك َتن ُ
َاس ِخ ا َْل َواريث ،بِ َم ْعنَىْ َ :تو ِ َ
وبمعنــى النقــل مــن موضــع إىل موضــع؛ ومنــه :نســخت الكتــاب ،إذا نقلــت مــا فيــه حاك ًيــا

للفظــه وخطــه؛ لقولــه تعــاىل :ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﮊ [اجلاثيــة.)1(]٢٩ :

ورش ًعا:
ذكــر األصوليــون عــدة تعريفــات للنســخ أمجعهــا -والعلــم عنــد اهلل « :-رفــع احلكــم الرشعــي

بخطــاب رشعــي مــراخ عنــه»

(.)2

(( (1اإلتقان يف علوم القرآن ،)67 -66 /3( ،ومناهل العرفان يف علوم القرآن.)175 /2( ،
(( (2املوافقات ،)108 /3( ،ومجال القراء وكامل اإلقراء.)586 /2( ،
وعرفــه ابــن جــزي الكلبــي بقولــه :ومعنــى النســخ يف الرشيعــة« :رفــع احلكــم الرشعــي بعــد مــا نــزل» .كتــاب التســهيل لعلــوم
التنزيــل )10 /1( ،البــاب الســابع مــن املقدمــة األوىل.
وعرفــه ابــن اجلــوزي فقــال« :رفــع احلكــم الــذي ثبــت تكليفــه للعبــاد ،إمــا بإســقاطه إىل غــر 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:
ختصيــص العــام ،وتقييــد املطلــق ،وتبيــن املجمــل ،وتــرك العمــل بالنــص مؤقتــا ،وأيضــ ًا

يطلقــون النســخ بمعنــاه املعــروف عنــد األصوليــن.

قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة« :إن لفــظ النســخ جممــل ،فالســلف كانــوا يســتعملونه فيــا

يظــن داللــة اآليــة عليــه؛ مــن عمــوم ،وإطــاق ،أو غــر ذلــك»(.)1

ومــراد عامــة الســلف بالناســخ واملنســوخ« :رفــع احلكــم بجملتــه تــارة » ،وهــو اصطــاح

املتأخريــن ،ورفــع داللــة العــام واملطلــق والظاهــر وغريهــا تــارة ،إمــا بتخصيــص أو تقييــد أو محــل

مطلــق عــى مقيــد وتفســره وتبيينــه ،حتى إهنــم يســمون االســتثناء والــرط والصفــة نسـ ً
ـخا؛ لتضمن

ذلــك رفــع داللــة الظاهــر وبيــان املــراد ،فالنســخ عندهــم ويف لســاهنم :هــو «بيــان املــراد بغــر ذلــك

اللفــظ ،بــل بأمــر خــارج عنــه » ،ومــن تأمــل كالمهــم رأى مــن ذلــك فيــه مــا ال حيــى ،وزال عنــه بــه
إشــكاالت أوجبهــا محــل كالمهــم عــى االصطــاح احلــادث املتأخــر(.)2

ومــن أمثلتــه مــا انتهجــه اإلمــام أبــو عبيــد -الــذي عــارص اإلمــام الشــافعي وأخــذ عنــه-

 ،وقــد التــزم يف كتابــه (الناســخ واملنســوخ) مفهــو َم الســلف ملصطلــح الناســخ واملنســوخ ،فاعتــر
رفــع احلكــم الرشعــي الثابــت بدليــل متقــدم بحكــم مــراخ عنــه ثابــت بدليــل متأخــر ،واالســتثناء،
وختصيــص العــام ،وتقييــد املطلــق ،وتبيــن املجمــل ،وإبطــال مفهــوم علــق باألذهــان وهــو غــر مــراد

مــن النــص؛ اعتــر ذلــك كلــه داخــا يف مصطلــح النســخ.

وهذه أمثلة من الكتاب نفسه ،من خالهلا يتضح مفهوم أيب عبيد ملصطلح الناسخ واملنسوخ:
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(( (1جمموع الفتاوى.)272/13( ،
(( (2انظر :إعالم املوقعني عن رب العاملني.)29 /1( ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

 - 1ذكــر أبــو عبيــد يف بــاب الصيــام حديـ َ
ـث عــدي بــن حاتــم ،الــذي قــال فيــه« :ملــا نزلــت هــذه

اآليــة :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [البقــرة ،]١٨٧ :عمــدت إىل عقالــن

أحدمهــا أســود واآلخــر أبيــض»( ...)1احلديــث.

وبعــد أن ذكــر أحاديــث غــره 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 ً
نسخا.
 - 2يف بــاب النــكاح قــال أبــو عبيــد :وأمــا احلــرام الــذي نســخه احلــال؛ فنــكاح نســاء أهــل الكتاب.
ـرا عــن عــي بــن أيب طلحــة ،عــن ابــن عبــاس يف قولــه :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ثــم أورد أثـ ً

ﮊ[البقــرة ،]٢٢١ :قــال :ثــم اســتثنى أهــل الكتــاب ،فقــال :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ـبيها بــاألول ،ثــم عقــب
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [املائــدة ،]5 :وذكــر بعــده أثـ ًـرا عــن األوزاعــي شـ ً
أبــو عبيــد عــى ذلــك بقولــه :فــرأي ابــن عبــاس واألوزاعــي أن الناســخ مــن اآليتــن هــي هــذه
التــي يف املائــدة.

فأبــو عبيــد عــد االســتثناء املــرح بــه يف قــول ابــن عبــاس نسـ ً
ـخا ،ويف ذلــك داللــة عــى اعتامده

مفهوم الســلف للنســخ(.)3

ِ
كر كتاب الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد وبعض مؤلفاته
املطلب الثالث :ذ ُ

لقــد ذكــر كتــاب الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد يف كتــب الرتاجــم ،يف ترمجتهــم لإلمــام ،وابنــه

عبــد اهلل -أكثــر الــرواة لعلــم أبيــه-؛ مثــل تاريــخ بغــداد ،وســر أعــام النبــاء ،وطبقــات احلنابلــة،
والتقييــد ملعرفــة رواة الســنن واملســانيد ،كلهــا اشــارت للكتــاب وغريهــا؛ غــر أين اكتفيــت هبــذا

(( (1أخرجه أمحد يف مسنده ،وصححه حمققوا املسند.]19370[ )113 /32( .
(( (2الناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم( ،املقدمة.)56 /
(( (3الناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم( ،املقدمة.)57 /
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القــدر مــن الكتــب؛ إذ فيــه كفايــة.
قال ابن النديم« :وله من الكتب كتاب التفسري»( ،)1وقال« :الكتب املؤلفة يف ناسخ القرآن

ومنسوخه :وعد كتب ًا ثم قال« ......كتاب أمحد بن حنبل»(.)2

وقــال أبــو احلســن أمحــد بــن جعفــر بــن املنــادي :مل يكــن يف الدنيــا أحــد أروى عــن أبيــه مــن

عبــد اهلل بــن أمحــد ،ألنــه ســمع منــه (املســند) وهــو ثالثــون ألفــا ،و(التفســر) وهــو مائــة ألــف
وعــرون ألفــا ،ســمع منــه ثامنــن ألفــا ،والباقــي وجــادة  ،وســمع (الناســخ واملنســوخ) ،و(التاريخ)،
و(حديــث شــعبة) ،و(جوابــات القــرآن) ،و(املناســك الكبــر) ،و(الصغــر) ،وغــر ذلــك مــن

التصانيــف ،وحديــث الشــيوخ.

وقــال ابــن اجلــوزي :كان اإلمــام (يعنــي :أمحــد بــن حنبــل) ال يــرى وضــع الكتــب ،وينهــى عــن

كتبــة كالمــه ومســائله ،ولــو رأى ذلــك ،لكانــت لــه تصانيــف كثــرة ،وصنــف (املســند)؛ وهــو ثالثون

ألــف حديــث ،وكان يقــول البنــه عبــد اهلل :احتفــظ هبــذا (املســند) ،فإنــه ســيكون للنــاس إمامــا،
و(التفســر) وهــو مائــة وعــرون ألفــا ،و(الناســخ واملنســوخ) ،و(التاريــخ) ،و(حديــث شــعبة)،

و(املقــدم واملؤخــر يف القــرآن) ،و(جوابــات القــرآن) ،و(املناســك) الكبــر والصغــر ،وأشــياء أخــر(.)3

نصــا تقري ًبــا،
وقــد أحصيــت النصــوص يف كتــاب نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي وبلغــت ً 96

وذلــك مــن ســورة البقــرة إىل ســورة املزمــل .ابتــدأت بســورة البقــرة وانتهــت بســورة املزمــل ،أخذهــا

ابــن اجلــوزي مــن أكثــر مــن ٍ
راو إىل اإلمــام أمحــد؛ إذ أنــه أحــد املصنفــن الذيــن اتصــل ســندهم لإلمام
أمحــد .واهلل املوفــق.
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(( (1الفهرست( ،ص.)281 :
(( (2الفهرست( ،ص.)57 :
(( (3تاريــخ بغــداد ،)12 /11( ،وســر أعــام النبــاء ،)328 -327 /11( ،وطبقــات احلنابلــة ،)183 /1( ،والتقييــد ملعرفــة رواة
الســنن واملســانيد( ،ص.)311 :

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

املبحث األول :
الدراسة.
وفيها ثالثة مطالب.

املطلب األول :أبرز من روى عنهم اإلمام أمحد يف هذا اجلزء.
بعــض شــيوخ اإلمــام أمحــد مفــرون هلــم عنايــة وعالقــة بالتفســر كبــرة ،وقــد روى عــن

بعضهــم يف هــذا اجلــزء؛ فمــن أبرزهــم:

	-عبدالرزاق بن مهام بن نافع ،أبو بكر ،الصنعاين ،احلمريي ،اليمني ،حافظ ،فقيه.
روى عــن :وهــب ومعمــر ومالــك وغريهــم ،وعنــه :ابــن عيينــة ووكيــع وأمحــد والبخــاري

وغريهــم .قــال أمحــد بــن صالــح املــري :قلــت ألمحــد بــن حنبــل :رأيــت أحــدا أحســن حديثــا

مــن عبدالــرزاق؟ قــال :ال .مــن تصانيفــه « :تفســر القــرآن» و «املصنــف» ،وغريمهــا .تــويف سنـــة:
 211هـ(.)1

	-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 ،وحييــى بــن معــن ،وإســحاق ،وخلــق كثــر.

قال الداوودي( :له كتاب «ناسخ القرآن ومنسوخه» .مات ببغداد ،سنة ست ومائتني)(.)2
	-عبد الوهاب بن عطاء العجيل اخلفاف نزيل بغداد ويكنى أبا نرص.
(( (1انظــر :ســر أعــام النبــاء ،)113-112 /10( ،وهتذيــب التهذيــب ،)310/6( ،وشــذرات الذهــب ،)27/2( ،ومعجــم
املؤلفــن ،)219/5( ،واألعــام للــزركيل.)126/4( ،
(( (2سري أعالم النبالء ،)452-449 /9( ،وطبقات املفرسين للداوودي.)132-131 /1( ،
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ســمع ِمــن :ســعيد بــن أيب عروبــة ،ومحيــد ،والتيمــي .وعنــه :أمحــد ،وإســحاق الكوســج،

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
	 -وكيــع بن اجلراح بن مليح الرؤايس .أبو ســفيان :حافــظ للحديث ،حمدث العراق يف عرصه.
روى عــن :أبيــه ،واســاعيل بــن أيب خالــد ،وعكرمــة بــن عــار وغريهــم .روى عنــه :شــيخه

ســفيان الثــوري ،وعبــد الرمحــن بــن مهــدي ،وأمحــد وغريهــم .لــه كتــب؛ منهــا« :تفســر القــرآن»،
و«الســنن» ،و«املعرفــة والتاريــخ» وغريهــا .قــال اإلمــام ابــن حنبــل :مــا رأيــت أحــدا أوعــى منــه وال

أحفــظ ،وكيــع إمــام املســلمني .والــرؤايس نســبة إىل رؤاس ،وهــو بطــن مــن قيــس عيــان .مــات يف
آخــر ســنة ســبع وتســعني ومئــة ولــه ســبعون ســنة(.)2

	-هشــيم بــن بشــر بــن أيب خــازم ،واســم أيب خــازم قاســم بــن دينــار ،اإلمــام ،حمــدث بغــداد،
وحافظهــا ،أبــو معاويــة الســلمي موالهــم ،الواســطي .ولــد ســنة .104 :ومــات ســنة:

183هـ.

حــدث عنــه :ابــن إســحاق ،وطائفــة مــن أقرانــه ،واإلمــام أمحــد( .)3وقــد ذكــر تفســره الردينــي،

فقــال« :التفســر عــن هشــيم بــن بشــر بــا قبلــه إيل العبــدي»(.)4

	-عفــان بــن مســلم بــن عبــد اهلل مــوىل عــزرة بــن ثابــت األنصــاري ،اإلمــام احلافــظ ،حمــدث

أيضــا :أمحــد ،وابــن املدينــي ،وابن معــن.
العــراق أبــو عثــان البــري الصفــار .وحــدث عنــه ً

ولد سنة أربع وثالثني ومائة حتديدا أو تقري ًبا .مات عفان يف ربيع اآلخر سنة عرشين ومائتني(.)5
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(( (1سري أعالم النبالء ،)452 -451 /9( ،وطبقات املفرسين للداوودي.)370 -369 /1( ،
(((2انظر :هتذيب التهذيب ،)109 /11( ،والتقريب( ،ص ،]7414[ )1037 :واألعالم للزركيل.)117 /8( ،
(((3انظر :سري أعالم النبالء )287 /8( ،وما بعدها.
(((4صلة اخللف بموصول السلف( ،ص.)171 :
(((5انظر :سري أعالم النبالء .)254 -253 /10( ،مل أجد له مؤل ًفا يف التفسري ،ومل يذكر يف طبقات املفرسين.

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

	-أسود بن عامر شاذان الشامي ثم البغدادي .أبو عبد الرمحن اإلمام احلافظ الصدوق.
ولــد ســنة بضــع وعرشيــن ومائــة .ســمع :هشــام بــن حســان ،وشــعبة ،وســفيان الثــوري

وعــدة .حــدث عنــه :أمحــد بــن حنبــل ،وابــن املدينــي ،وخلــق كثــر .وثقــه ابــن املدينــي وغــره ،تــويف

ســنة208 :هـ ،ببغــداد(.)1

وهــؤالء العلــاء ال ختفــى مكانتهــم يف التفســر ،مــع أن علــم الناســخ واملنســوخ يف حــد ذاتــه

هــو مــن أجــل علــوم القــرآن ،واهلل املســتعان.

املطلب الثاين :االئمة الذين حازوا عىل إجازة بالسند املتصل إىل اإلمام أمحد
الذيــن حــازوا عــى إجــازة يف التفســر والناســخ واملنســوخ بالســند املتصــل إىل اإلمــام أمحــد

 ســبعة.

حــدَ  ،وشــيخ إِ ْسـ َـا ِع ُيل وهــو َأ ُبــو ا ْل َف ْضـ ِ
ـل ا ْل َب َّق ُال،
وهــم :ابــن اجلــوزي ،وشــيخه إِ ْسـ َـا ِع ُيل ْبـ ُن َأ ْ َ
ِ
وشــيخ َأ ُبــو ا ْل َف ْضـ ِ
ـح ُ
ـح ُ
ـر َ
ـر َ
اق
اق ا ْلـكَاذ ُّي ،وشــيخ إِ ْسـ َ
ان وهــو إِ ْسـ َ
ان ،وشــيخ ا ْبـ ُن بِـ ْ َ
ـل وهــو ا ْبـ ُن بِـ ْ َ
حــدَ  ،وقــد أدرجتهــم يف إســناد ابــن اجلــوزي . 
وهــو َع ْبــدُ اللَِّ ْبـ ُن َأ ْ َ
وابن اجلوزي هو:
عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد القــريش البغــدادي ،أبــو الفــرج ابــن اجلــوزي عالمــة عــره،

لــه نحــو ثــاث مئــة مصنــف .مولــده ووفاتــه ببغــداد ســنة ( 597 - 508هـــ) .ســمع مــن :أيب الفتــح ابــن
حــدَ ومجاعــة(.)2
البطــي ،وأيب زرعــة ،وإِ ْسـ َـا ِع ُيل ْبـ ُن َأ ْ َ

(( (1انظر :طبقات احلنابلة ،)118 /1( ،وسري أعالم النبالء .)287 /8( ،مل أجد له مؤلفا يف التفسري.
(( (2انظر :سري أعالم النبالء ،)352 /22( ،واألعالم للزركيل.)316 /3( ،
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ب َنــا َأ ُبــو ا ْل َف ْضـ ِ
ـال(َ ،)2قـ َ
ـل ا ْل َب َّقـ ُ
حــدَ (َ ،)1قـ َ
ـال:
ب َنــا إِ ْسـ َـا ِع ُيل ْبـ ُن َأ ْ َ
إســناد ابــن اجلــوزيَ :أ ْخ َ َ
ـالَ :أ ْخ َ َ
اق ا ْلـك ِ
ان(َ ،)3قـ َ
حــدَ َ ،قـ َ
َاذ ُّي(َ ،)4قـ َ
ـح ُ
ـر َ
ـالَ :حدَّ َثنِــي
ـالَ :حدَّ َثنَــا َع ْبــدُ اللَِّ ْبـ ُن َأ ْ َ
ب َنــا إِ ْسـ َ
ـالَ :أ ْخ َ َ
َأ ْبنَــا ا ْبـ ُن بِـ ْ َ
َأ ِب (أي :اإلمــام أمحــد بــن حنبــل -رمحهــم اهلل مجيعــا ... )-وهــذا اإلســناد يتكــرر عنــد ابــن اجلــوزي
عندمــا يــروي عــن اإلمــام أمحــد.

شجرة اإلسناد إىل اإلمام أمحد:
اإلمام أمحد بن حنبل
عبد اهلل بن اإلمام أمحد
ابن برشان

ِ
ي
إسحاق ا ْلكَاذ ُّ
أبو الفضل البقال
إسامعيل بن أمحد
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(( (1أبــو 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 :ســر أعــام النبــاء ،)28 /20( ،وطبقــات الشــافعية
الكــرى.]735[ )46 /7( ،
(( (2عمــر بــن عبيــد اهلل بــن عمــر ،أبــو الفضــل ابــن البقــال البغــدادي األزجــي املقــرئ .قــرأ القــرآن عــى أيب احلســن احلاممــي ،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 وتســعني وثالثامئــة ،وتــويف 471 :هــــ .انظــر :تاريــخ
اإلســام للذهبــي .]25[ )334 /10( ،وذيــل تاريــخ بغــداد.]1212[ )76 /5( ،
(( (3عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن بــران بــن حممــد بــن بــر أبــو احلســن األمــوي البغــدادي .الشــيخ ،العــامل ،املعــدل ،املســند.
ســمع :أبــا جعفــر بــن البخــري  ،وعــي بــن حممــد املــري  ،وإســاعيل الصفــار ومجاعــة .روى عنــه :البيهقــي ،واحلســن بــن
أمحــد بــن البنــاء ،ومجاعــة .ولــد ســنة 328هـــ  ،وتــويف ســنة 415هـــ .انظــر :ســر أعــام النبــاء ،)311 /17( ،وشــيوخ البيهقــي
يف الســنن الكــرى( ،ص.)47 :
(( (4إســحاق 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( ،
 ،)399وتوضيــح املشــتبه.)263 /7( ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

املطلب الثالث :منهج اإلمام أمحد يف النسخ
الــذي ظهــر مــن خــال دراســتي ملســائل النســخ عنــد اإلمــام أمحــد مــن اآليــات املنســوخة يف

ســورة البقــرة.

أنــه أوســع داللــة منــه عنــد أيب عبيــد ،كــا تقــدم( ،)1فجميــع مــا نقلتــه عنــه يعتمــد فيــه عــى

معنــى النســخ عنــد املتأخريــن ،وهــذه بعــض األمثلــة:

قال أمحد :حدثنا عبد الصمد ،عن مهام بن حييى ،عن قتادة قال:
«أمــر اهلل نبيــه أن يعفــو عنهــم ويصفــح ،حتــى يــأيت اهلل بأمــره ،فأنزل يف بــراءة :فـــ ﭐ ﮋﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [التوبــة ]٢٩ :اآليــة؛ فنســخها هبــذه اآليــة ،وأمــره فيهــا بقتــال أهــل
الكتــاب حتــى يســلموا ،أو يقــروا باجلزيــة»(.)2

وقــال :حدثنــي حجاج بــن حممــد ،قــال :أنبا بــن جريــج ،عــن عطــاء اخلراســاين ،عــن ابــن

عبــاس  قــال:

«أول مــا نســخ مــن القــرآن  -فيــا ذكــر لنــا واهلل أعلــم  -شــأن القبلــة ،قــال :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ّ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [البقــرة .]115 :فاســتقبل رســول اهلل  فصــى نحــو بيــت املقــدس،

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.)3( » ]150 :

(( (1انظر :ص ( )10-9من هذا البحث يف :الفرق بني النسخ عند املتقدمني واملتأخرين.
(( (2انظر :النص رقم ،)1( :قوله تعاىل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ.
(( (3انظر :النص رقم ،)3( :قوله تعاىل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ.

191

املبحث الثاين:
نصوص اإلمام أمحد يف الناسخ واملنسوخ يف سورة البقرة
لقــد أحصيــت النصــوص مــن ســورة البقــرة إىل ســورة املزمــل مــن خــال كتــاب نواســخ

نصــا .أخذهــا ابــن
نصــا تقري ًبــا .منهــا يف ســورة البقــرةً 37 :
القــرآن البــن اجلــوزي وبلغــت ً 96

اجلــوزي مــن أكثــر مــن ٍ
راو إىل اإلمــام أمحــد؛ إذ أنــه أحــد الــرواة الذيــن اتصــل ســندهم لإلمــام

أمحــد.

قولــه تعاىل :ﮋﮣ ﮤ ﮥﮊ [البقرة. ]109 :
روى ابــن اجلــوزي بســنده املتصــل( )1إىل اإلمــام أمحــد أنــه قــال :حدثنــا عبد الصمــد(،)2

عــن مهــام بــن حييــى( ،)3عــن قتــادة( )4قــال :أمــر اهلل نبيــه أن يعفــو عنهــم ويصفــح ،حتــى يــأيت

اهلل بأمــره ،فأنــزل يف بــراءة :فـــ ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [التوبــة ]٢٩ :اآليــة؛
فنســخها هبــذه اآليــة ،وأمــره فيهــا بقتــال أهــل الكتــاب حتــى يســلموا ،أو يقــروا باجلزيــة(.)5

وبــه( )6قــال :وحدّ ثنــا عبــد الــرزاق ( ،)7قــال :حدّ ثنــا معمــر ( ،)8عــن قتـــادة  :ﮋ ﮤ
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اق ا ْل ـك ِ
ـالَ :أ ْخ َب َنــا َأ ُبــو ا ْل َف ْضـ ِ
انَ ،قـ َ
ـالَ ،قـ َ
ـل ا ْل َب َّقـ ُ
(( (1قــالَ :أ ْخ َب َنــا إِ ْسـ َـا ِع ُيل ْب ـ ُن َأ َْحــدَ َ ،قـ َ
ـح ُ
ـر َ
َاذ ُّي،
ـالَ :أ ْبنَــا ا ْب ـ ُن بِـ َْ
ـالَ :أ ْخ َب َنــا إِ ْسـ َ
حــدَ َ ،قـ َ
َقـ َ
ـالَ :حدَّ َثنِــي َأ ِب ...وســبقت ترمجتهــم يف( ص.)14 :
ـالَ :حدَّ َثنَــا َع ْبــدُ اللَِّ ْب ـ ُن َأ ْ َ
(( (2هو ابن عبد الوارث بن سعيد البرصي« :ثقة» ،تقريب التهذيب( ،ص.]4080[ )610 :
(( (3هو ابن دينار ال َع ْو ِذي« :ثقة ربام وهم» ،التقريب( ،ص.]7319[ )1024 :
(( (4قتــادة بــن دعامــة الســدويس ،البــري« :ثقــة ثبــت» ،التقريــب( ،ص .]5518[ )798 :واإلســناد صحيــح إىل قتــادة- ،واهلل
أعلــم.-
(( (5نواسخ القرآن البن اجلوزي بتحقيق حممد أرشف املليباري.)193 -192 /1( ،
وأخرج الطربي عن قتادة نحوه .تفسري الطربي.]11594[ )134 /10( ،
(( (6أي :اإلمام أمحد بن حنبل؛ بالسند الذي سبق ذكره يف حاشية النص األول.
(( (7عبد الرزاق بن مهام بن نافع الصنعاين« :ثقة حافظ» ،التقريب( ،ص.]4064[ )607 :
(( (8معمر بن راشد األزدي موالهم ،البرصي« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص.]6809[ )961 :
وقــد ٌت ُك ِّلــم يف روايــة معمــر حــال تفــرده عــن قتــادة؛ ولكنــه قــد توبــع بروايــة مهــام بــن حييى-كــا ســبق ،-وبروايــة ســعيد بــن أيب
عروبــة -كــا ســيأيت يف التخريــج-؛ فــا يــر .وانظــر :هتذيــب التهذيــب.)219 /10( ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ
ﮥ ﮊ [البقــرة]109 :

نســختها:

ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [التوبــة. )1( ]5 :

قوله تعاىل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮊ.

وبــه قــال :حدثنــي حجاج بــن حممــد( ،)2قــال «:أنبا ابــن جريــج( ،)3عــن عطــاء اخلراســاين(،)4

عــن ابــن عبــاس  قــالّ :أول مــا نســخ مــن القــرآن  -فيــا ذكــر لنــا واهلل أعلــم  -شــأن القبلــة،

قــال :ﮋﮔ 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

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﮊ [البقــرة ]142 :يعنــون بيــت املقــدس ،فنســخها ورصف إىل البيــت
العتيــق فقــال :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [البقــرة:

.)5(» ]150

(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)193 /1( ،
واألثــر أخرجــه أمحــد مــن طريــق عبــد الــرزاق الصنعــاين عــن معمــر ،بــه .وابــن جريــر الطــري 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.]1797[ )503 /2( ،
وإســناد عبــد الــرزاق صحيــح؛ كــا قالــه الدكتــور حكمــت بشــر ياســن ،ورجالــه ثقــات .وإســناد ابــن جريــر حســن .وبــر بــن معــاذ
العقــدي البــري «صــدوق» ،انظــر :التقريــب( ،ص ،]702[ )171 :والصحيــح املســبور .)167 /2( ،وبقيــة رجــال الطــري ثقــات.
ويزيد هو ابن زريع البرصي .انظر :هتذيب التهذيب.]527[ )284 /11( ،
وسعيد هو ابن أيب عروبة .انظر :هتذيب التهذيب .]110[ )56 /4( ،وانظر :الصحيح املسبور.)215 /1( ،
(( (2حجاج بن حممد املصييص« :ثقة ثبت لكنه اختلط» ،التقريب( ،ص.]1135[ )224 :
(( (3عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي« :ثقة يدلس» ،التقريب( ،ص.]4193[ )624 :
وقــال احلافــظ أبــو مســعود الدمشــقي :وابــن جريــج مل يســمع التفســر مــن عطــاء اخلراســاين إنــا هــو كتــاب .انطــر :تذهيــب
هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال.]4633[ )365 /6( ،
(( (4عطاء بن أيب مسلم اخلراساين «صدوق ،هيم كثريا ويرسل ويدلس» ،التقريب( ،ص.]4600[ )679:
وعطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــا قــال ذلــك ابــن معــن وأمحــد .انظــر :بحــر الــدم( ،ص ،]698[ )109 :ومعرفــة
الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز.)129 /1( ،
(( (5نواسخ القرآن البن اجلوزي.)203 /1( ،
وأخرجــه الطــراين يف مســند الشــاميني ،]2412[ )326 /3( ،واخلطيــب البغــدادي يف الفقيــه واملتفقــه،]242[ )273 /1( ،
كالمهــا مــن طريــق يونــس بــن راشــد ،عــن عطــاء اخلراســاين ،عــن عكرمــة ،عــن ابــن عبــاس.
ورواه احلاكــم يف املســتدرك ،]3060[ )268 /2( ،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 :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ [البقرة.]١١٥ :

قــال :وحدثنــا عبــد الوهاب بن عطــاء( ،)1أخربنا ســعيد ابــن أيب عروبة( ،)2عــن 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 عرش 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(:)4ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﮝ ﮊ  ،قــال :وكانــوا يصلــون نحــو بيــت املقــدس ،ثــم وجهــه اهلل نحــو الكعبــة ،وقــال عزوجــل:

ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [البقــرة ]١٤٤ :فنســخت هــذه اآليــة مــا
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يف كتاب «الناسخ واملنسوخ» أليب عبيد ،والبن أيب داود وغريمها» ،انظر :فتح الباري البن رجب.)170 /1( ،
وكذا رواه البيهقي يف معرفة السنن ،]728[ )313 /2( ،والسنن الكربى.]2245[ )19 /2( ،
ورواه أبــو عبيــد القاســم بــن ســام يف الناســخ واملنســوخ( ،ص ،]17[ )20 :وابــن أبــى حاتــم يف تفســره]1123[ )212 /1( ،
مــن طريــق حجــاج بــن حممــد ،عــن ابــن جريــج وعثــان بــن عطــاء ،عــن عطــاء اخلراســاين ،عــن ابــن عبــاس.
وعثامن بن عطاء اخلراساين« :ضعيف» ،التقريب( ،ص.]4502[ )666 :
قال د .حكمت بشري -بعد أن ذكر تصحيح احلاكم وموافقة الذهبي:-
«وهو كام قاال ،وعثامن هو ابن عطاء .ضعيف وال يرض؛ 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 التفســر :-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 منقط ًعــا؛ 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 عــي بــن أيب طلحــة» ،انظــر:
الصحيــح املســبور.)220 /1( ،
(( (1عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف البرصي« :صدوق ربام أخطأ» ،التقريب( ،ص.]4262[ )633 :
(((2سعيد ابن أيب عروبة اليشكري البرصي« :ثقة حافظ ،وكان من أثبت الناس يف قتادة» ،التقريب( ،ص.]2365[ )384 :
(( (3نواسخ القرآن البن اجلوزي.)203 /1( ،
وإسناد هذا األثر حسن إىل قتادة .انظر :الصحيح املسبور.)85 /1( ،
وأخرجــه الطــري يف تفســره )532 /2( ،عــن قتــادة بلفــظ« :أن النبــي  قــال :إن أخاكــم النجــايش قــد مــات فصلــوا
عليــه» ،قالــوا :نصــي عــى رجــل ليــس بمســلم ،قــال :فنزلــت :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﮊ [آل عمــران .]١٩٩ :قــال قتــادة« :فقالــوا :إنــه كان ال يصــي إىل القبلــة ،فأنــزل اهلل عزوجــل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ » .وانظــر :الصحيــح املســبور.)221 /1( ،
وذكــر نحــوه أيضــا الواحــدي عــن ابــن عبــاس مــن طريــق عطــاء ،يف أســباب النــزول( ،ص .)24 :كــا ذكــره الســيوطي نقــا عــن
ابــن جريــر ،ثــم قــال« :هــذا احلديــث غريــب جــدً ا ،مرســل أو معضــل» ،انظــر :لبــاب النقــول يف أســباب النــزول( ،ص.)23 :
(( (4سبقت ترمجة رواة هذا األثر .انظر الرقم .]1[ :واإلسناد صحيح إىل قتادة- ،واهلل تعاىل أعلم.-

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

كان قبلهــا مــن قبلــة»(.)1
قوله تعاىل:

ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ [البقرة.]١٨٠ :

قــال ابــن اجلــوزي :وقــد نــص أمحــد يف روايــة الفضــل بــن زيــاد( ،)2عــى نســخ هــذه اآليــة،

فقــال« :الوصيــة للوالديــن منســوخة»(.)3

وبــه قــال :بنــا حجــاج( ،)4قــال :بنــا ابــن جريــج( ،)5عــن عطــاء اخلراســاين( ،)6عــن ابن عبـــاس
(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)204-203 /1( ،
وهــذه األقــوال الــواردة عــن قتــادة أخــرج نحوهــا الرتمــذي يف ســننه ]2965[ )206 /5( ،أبــواب تفســر القــرآن ،بــاب :ومــن
ســورة البقــرة، مــن طريــق :يزيــد بــن زريــع ،عــن ســعيد ،عــن قتــادة .وابــن جريــر يف تفســره )529 /2( ،عــن قتــادة ،كــا أخــرج
نحوهــا عــن الســدي ،مــن طريــق أســباط .تفســر الطــري .]2204[ )157 /3( ،وانظــر :الناســخ واملنســوخ للقاســم بــن ســام،
(.)19 /1
ورواه بلفــظ مقــارب الطــري يف تفســره جامــع البيــان عنــد تفســره آليــات القبلــة مــن ســورة البقــرة ،أورده مفرقــا حســب
اآليــات مــن روايــة عــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس ،وهــي روايــة صحيحــة ثابتــة .انظــر :تفســر الطــري)527 /2( ،
[ ]1833واملجلــد الثالــث منــه اآلثــار ذات األرقــام اآلتيــة ،]2208[ )160 /3( :و( ،]2210[ )164 /3و(.]2218[ )166 /3
وروى نحــوا مــن صــدره احلاكــم يف املســتدرك ،وقــال :صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل خيرجــاه هبــذه الســياقة ،ووافقــه الذهبــي،
وقــال أمحــد شــاكر :وهــو كــا قــاال .املســتدرك مــع التلخيــص ،)268 /2( ،تفســر الطــري )527 /2( ،و(،164 ،160 /3
.)166
(( (2الفضــل بــن زيــاد القطــان :قــال أبــو بكــر اخلــال :مــن املتقدمــن عنــد أيب عبــد اهلل ،وكان يعــرف قــدره ويكرمــه ،ويصــي بــأيب عبد
اهلل .انظــر :تاريــخ بغــداد ،]6750[ )330 /14( ،وطبقات احلنابلة ،)248 /1( ،وموســوعة أقــوال اإلمام أمحــد.]2127[ )155 /3( ،
(( (3نواسخ القرآن البن اجلوزي.)220 /1( ،
وأورد احلافــظ ابــن كثــر يف تفســره )167 /2( ،دعــوى النســخ هنــا عــن اإلمــام أمحــد ،فقــال« :وقــال اإلمــام أمحــد :حدثنــا
إســاعيل بــن إبراهيــم بــن عليــة ،عــن يونــس بــن عبيــد ،عــن حممــد بــن ســرين ،قــال :جلــس ابــن عبــاس ،فقــرأ ســورة البقــرة،
حتــى أتــى هــذه اآليــة« :إن تــرك خــرا الوصيــة للوالديــن واألقربــن» ،فقــال :نســخت هــذه اآليــة» ،وروى نحــوه الطــري يف
تفســره .]2652[ )391/3( ،وروى نحــوه البيهقــي يف الســنن الكــرى ،)265/6( ،كتــاب الوصايــا ،بــاب مــن قــال بنســخ
الوصيــة لألقربــن الذيــن ال يرثــون .ورواه احلاكــم وقــال :هــذا حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخني ،ووافقــه الذهبــي يف
املســتدرك ،)273 /2( ،كتــاب التفســر.
(( (4حجاج بن حممد املصييص« :ثقة ثبت لكنه اختلط» ،التقريب( ،ص.]1135[ )224 :
(( (5عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي« :ثقة يدلس» ،التقريب( ،ص.]4193[ )624 :
(( (6عطاء بن أيب مسلم اخلراساين «صدوق هيم كثريا ويرسل ويدلس» ،التقريب( ،ص.]4600[ )679:
وعطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــا قــال ذلــك ابــن معــن وأمحــد .انظــر :بحــر الــدم( ،ص ،]698[ )109 :معرفــة
الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز.)129 /1( ،
وقــال احلافــظ أبــو مســعود الدمشــقي« :وابــن جريــج مل يســمع التفســر مــن عطــاء اخلراســاين؛ إنــا هــو كتــاب» ،انطــر :تذهيــب
هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال.]4633[ )365 /6( ،
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 : ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ [البقــرة ،] ١٨٠ :نســختها:ﮋ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ [النســاء ]٧ :اآليــة(.)1

وبــه قــال :بنــا أســود بــن عامــر( ،)2قــال :بنــا إرسائيــل( ،)3عــن مغــرة( ،)4عــن إبراهيــم( ،)5قــال:

«كانــت الوصيــة للوالديــن ،فنســختها آيــة املــراث ،وصــارت الوصيــة لألقربــن»(.)6

قــال :وحدثنــا أبــو داود( ،)7عــن زمعــة( ،)8عــن ابــن طــاؤس( ،)9عــن أبيــه( )10قــال« :نســخت

الوصيــة عــن الوالديــن ،وجعلــت لألقربــن»(.)11
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(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)223 /1( ،
واألثر أخرجه النحاس يف ناسخه( ،ص )89 :عن ابن عباس من طريق عثامن بن عطاء ،عن أبيه.
وروى نحوه الطربي يف تفسريه.]2652[ )191-190 /3( ،
وروى نحوه البيهقي يف السنن الكربى )265 /6( ،كتاب الوصايا «باب من قال بنسخ الوصية لألقربني الذين ال يرثون»،
ورواه احلاكم وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ووافقه الذهبي يف املستدرك ،)273/2( ،كتاب التفسري.
وإسناد األثر منقطع إىل ابن عباس؛ ولكن معناه يتقوى بطرقه املتعددة ،وصححه احلاكم وغريه-واهلل أعلم.-
(( (2األسود بن عامر الشامي نزيل بغداد «ثقة» ،التقريب( ،ص.]503[ )146 :
(( (3إرسائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين «ثقة ،تكلم فيه بال حجة» ،التقريب( ،ص.]401[ )134 :
(( (4املغــرة بــن ِم ْقســم الضبــي موالهــم الكــويف «ثقــة متقــن؛ إال أنــه كان يدلــس ،وال ســيام عــن إبراهيــم» ،التقريــب( ،ص)966 :
[.]6851
كثريا» ،التقريب( ،ص.]270[ )118:
(( (5إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف« :ثقة إال أنه يرسل ً
وإسناد األثر ضعيف إىل إبراهيم-واهلل أعلم.-
(( (6نواسخ القرآن البن اجلوزي.)226 /1( ،
وقال البيهقي يف الكربى« :)434 /6( ،وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال :نسختها آية املرياث»،
(((7سليامنبنداودبناجلارودأبوداودالطياليس«ثقةحافظ»(،ت204:هـ).التقريب(،ص.]2550[)406:
(( (8زمعة بن صالح َ
اجلنَدي اليامين نزيل مكة «ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون» ،التقريب( ،ص.]2035[ )340 :
(( (9عبد اهلل بن طاوس بن كيسان اليامين« :ثقة فاضل عابد» ،التقريب( ،ص.]3397[ )516 :
( (1(1طاوس بن كيسان اليامين «ثقة فقيه فاضل» ،التقريب( ،ص.]3009[ )462 :
وإسناد األثر ضعيف إىل طاوس؛ لضعف زمعة بن صالح.
( (1(1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)226 /1( ،
وأخرجــه الطــري يف تفســره ،)389 /3( ،والبيهقــي يف ســننه ،)265 /6( ،عــن طــاؤس؛ وقــد تعارضــت روايتهــا عنــه يف ذي
القرابــة ،ففــي روايــة الطــري« :فمــن أوىص لــذي قرابتــه مل جتــز وصيتــه» ،ويف روايــة البيهقــي« :فمــن أوىص لغــر ذي قرابتــه مل
جتــز»،
وحديــث ((ال وصيــة لــوارث)) رواه الرتمــذي يف (الوصايــا) ،بــاب (مــا جــاء ال وصيــة لــوارث) ،2120[ ،و ،]2121والنســائي
يف (الوصايــا) ،بــاب (إبطــال الوصيــة للــوارث) ،]3641[ ،وأبــو داود يف (الوصايــا) ،بــاب (مــا جــاء يف الوصيــة للــوارث)،
[ ،]2870وابــن ماجــه يف (الوصايــا) ،بــاب (ال وصيــة لــوارث).]2713[ ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

وبــه قــال :حدثنــا هشــيم( ،)1قــال :أبنــا يونــس( ،)2عــن احلســن( ،)3قــال« :كانــت الوصيــة

للوالديــن واألقربــن فنســخ ذلــك ،وأثبتــت هلــا نصيبهــا( )4يف ســورة النســاء وصارت الوصيــة لألقربني
الذيــن ال يرثــون ،ونســخ مــن األقربــن كل وارث»(.)5

قــال «:وحدثنــا عبــد الوهــاب ،عــن ســعيد ،عــن قتــادة(:)6ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ

ـق هلــم
لـ َ
[البقــرة ،]180 :قــال :أمــر اهلل أن يــويص لوالديــه وأقربائــه ،ثــم نســخ ذلــك يف ســورة النســاء َف َأ ْ َ

ـق لــكل ذي مــراث نصيبــه منــه وليســت هلــم وصيــة ،فصــارت الوصيــة ملــن ال
حلـ َ
نصيب ـ ًا معلوم ـ ًا ،وأ َ
يــرث مــن قريــب أو بعيــد»(.)7

قوله تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ.
وبــه قــال :بنــا حجــاج( ،)8عــن ابــن جريــج( ،)9عــن عطــاء( ،)10عــن ابــن عبــاس - ،ومل
((ُ (1هشيم بن َبشري بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي« :ثقة ثبت كثري التدليس» ،التقريب (ص.]7312[ )1023 :
(( (2يونس بن عبيد بن دينار العبدي البرصي «ثقة ثبت» (ت .)139:التقريب( ،ص.]7909[ )1099:
(( (3احلسن بن أيب احلسن البرصي واسم أبيه َيسار «ثقة فقيه» ،التقريب( ،ص.]1227[ )236 :
وإسناد األثر صحيح إىل احلسن؛ ألن رواته ثقات- ،واهلل أعلم.-
(( (4أخــرج نحــوه ابــن أيب حاتــم يف تفســره ]1605[ )300 /1( ،عــن أيب العاليــة ،وليــس فيــه( :مــن قريــب أو غــر قريــب) ،وذكــر نحــوه
الســيوطي يف الــدر املنثــور ،)175 /1( ،وعــزاه إىل عبــد بــن محيــد عــن قتــادة.
(( (5نواسخ القرآن البن اجلوزي.)228-227 /1( ،
أخرج الطربي يف تفسريه ]2644[ )389 /3( ،نحوه عن قتادة واحلسن.
واختار الطربي رأهيام ،عىل أن الوصية للوالدين منسوخة بآية املواريث ،وبقي فرض الوصية لألقربني ممن ال يرث.
(( (6عبد 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 ربام أخطأ» ،واهلل أعلم.
(( (7نواسخ القرآن البن اجلوزي.)228 /1( ،
روى نحــوه الدارمــي يف ســننه يف كتــاب الوصايــا قــال :أخربنــا يزيــد بــن هــارون ،أنبأنــا مهــام ،عــن قتــادة ،قــال « :ﮋﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ [البقــرة ،]180 :أمــر أن يــويص لوالديــه
وأقاربــه ،ثــم نســخ بعــد ذلــك يف ســورة النســاء ،فجعــل للوالديــن نصيبــا معلومــا ،وأحلــق لــكل ذي مــراث نصيبــه منــه ،وليســت
هلــم وصيــة ،فصــارت الوصيــة ملــن ال يــرث مــن قريــب وغــره» ،وإســناد الدارمــي صحيــح إىل قتــادة ،كــا قالــه املحقــق حســن
ســليم أســد الــداراين .ســنن الدارمــي.]3304[ )2063 /4( ،
(( (8حجاج بن حممد املصييص« :ثقة ثبت لكنه اختلط» ،التقريب( ،ص.]1135[ )224 :
(( (9عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي« :ثقة يدلس» ،التقريب( ،ص.]4193[ )624 :
( (1(1عطاء بن أيب مسلم اخلراساين «صدوق هيم كثريا ويرسل ويدلس» ،التقريب( ،ص.]4600[ )679:
واإلسناد حسن إىل ابن عباس؛ ويتقوى بطرقه املتعددة ،وصحح مثله احلاكم وغريه-واهلل أعلم.-

197

يذكــر عكرمــة ،-قــال :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﮊ [البقــرة ،]١٨٣ :يعنــي بذلــك أهــل الكتــاب ،وكان كتابــه عــى أصحــاب حممــد  ،أن الرجل

كان يــأكل ويــرب ،وينكــح ،مــا بينــه وبــن أن يصــي العتمــة ،أو يرقــد وإذا صــى العتمــة أو رقــد
منــع ذلــك إىل مثلهــا ،فنســختها هــذه اآليــة :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﮊ [البقــرة.)1( ]١٨٧ :
قوله تعاىل :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [البقرة.]١٨٤ :
وبــه قــال :بنــا عبــد الــرازق ،قــال :بنــا معمــر( ،)2عــن أيــوب( ،)3عــن ابــن ســرين( ،)4عــن

ابن عبــاس :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ  ،قــال :نســـختها :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ [البقــرة.)5( ]١٨٥ :
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(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)231 /1( ،
واألثــر ذكــره الســيوطي يف الــدر املنثــور ،)177 /1( ،وعــزاه إىل ســعيد ،وابــن عســاكر عــن ابــن عبــاس .وروى نحــوه أبــو داود،
كتــاب الصــوم «بــاب مبــدأ فــرض الصــوم» .)295 /1( ،قــال األلبــاين« :إســناده حســن صحيــح» ،صحيــح أيب داود.)81 /7( ،
ورواه الطــري بمعنــاه يف تفســره.]2940[ )496 /3( ،
(( (2عبد الرزاق الصنعاين ،ومعمر بن راشد األزدي؛ كالمها ثقة ،سبقت ترمجتهام.
الس ْختِ َياين ،البرصي« :ثقة ثبت حجة» ،التقريب( ،ص.]605[ )158:
(( (3أيوب بن أيب متيمة كيسان َّ
(( (4حممد بن سريين األنصاري أبو بكر البرصي« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص.]5947[ )853 :
وإســناد هــذا األثــر منقطــع؛ ألن حممــد بــن ســرين مل يســمع مــن ابــن عبــاس  كــا قالــه ابــن معــن ،وابــن املدينــي،
وأمحــد بــن حنبــل ،والعالئــي .انظــر :معرفــة الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز ،)132 /1( ،والعلــل البــن املدينــي،
(ص ،]76[ )60 :وموســوعة أقــوال اإلمــام أمحــد يف رجــال احلديــث وعللــه ،)271 /3( ،و«العلــل» [ 1127و ،]3526وجامــع
التحصيــل يف أحــكام املراســيل( ،ص.]683[ )264 :
قــال الشــيخ الدكتــور حكمــت بشــر« :وثبــت عــن ابــن عبــاس أنــه يــرى عــدم النســخ ففــد أخــرج البخــاري بســنده عــن عطــاء
ســمع ابــن عبــاس يقــرأ ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ [البقــرة ،]٤٨١ :قــال ابــن عبــاس« :ليســت بمنســوخة»،
الصحيــح املســبور .)287 /1( ،وانظــر :صحيــح البخــاري ،بــاب قولــه :أيامــا معــدودات .]4505[ )25 /6( ،كــا ســيأيت برقــم:
[.]17
(( (5نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي .)228 /1( ،واألثــر ذكــره الســيوطي يف الــدر املنثــور ،)177 /1( ،وعــزاه إىل عبــد بــن محيــد عــن
ابــن ســرين عــن ابــن عبــاس .وروى نحــوه مســلم يف صحيحــه كتــاب الصيــام «بــاب بيــان نســخ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮁ ﮂ
ﮃﮊ » اآليــة .)802 /2( ،وروى نحــوه الطــري يف تفســره .]2747[ )423 /3( ،ورواه بلفظــه البيهقــي يف الكــرى/4( ،
.)200

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

قــال :وحدثنــا حجــاج( ،)1عــن ابــن جريــج( ،)2عــن عطــاء اخلراســاين( ،)3عــن ابن عبــاس :

ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [البقــرة ،]١٨4 :وكانــت اإلطاقــة أن الرجــل واملــرأة يصبــح صائـ ًـا ،ثــم إن شــاء أفطر
،

وأطعــم لذلك مســكين ًا فنســختها :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ [البقــرة.)4( ]١٨٥ :

قــال :وحدثنــا عبــد اهلل بــن إدريــس( ،)5قــال :بنــا األعمــش( ،)6عــن إبراهيــم( ،)7عــن علقمــة(:)8

ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [البقــرة ،]١٨4 :قــال :نســختها :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ [البقــرة.)9( ]١٨٥ :

(( (1حجاج بن حممد املصييص« :ثقة ثبت لكنه اختلط» ،التقريب( ،ص.]1135[ )224 :
(( (2عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي« :ثقة يدلس» ،التقريب( ،ص.]4193[ )624 :
وقــال احلافــظ أبــو مســعود الدمشــقي« :وابــن جريــج مل يســمع التفســر مــن عطــاء اخلراســاين إنــا هــو كتــاب» ،انطــر :تذهيــب
هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال.]4633[ )365 /6( ،
(( (3عطاء بن أيب مسلم اخلراساين «صدوق ،هيم كثريا ويرسل ويدلس» ،التقريب( ،ص.]4600[ )679:
وإســناد هــذا األثــر منقطــع؛ ألن عطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــا قالــه ابــن معــن وأمحــد .انظــر :بحــر الــدم( ،ص)109 :
[ ،]698ومعرفــة الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز.)129 /1( ،
(( (4نواسخ القرآن البن اجلوزي.)238 /1( ،
أخرجــه النحــاس يف الناســخ واملنســوخ( ،ص )95 :مــن طريــق حجــاج ،عــن ابــن جريــج وعثــان بــن عطــاء ،عــن عطــاء ،عــن ابــن
عبــاس.
وإسناده فيه متابعة عثامن بن عطاء البن جريج؛ ولكنه ضعيف.
قال د .حكمت بشري« :وال يرض (أي :ضعف عثامن بن عطاء)؛ إذ هو مقرون بابن جريج» ،الصحيح املسبور.)220 /1( ،
وأخرج نحوه الطربي بإسنادين من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس.
انظر :تفسري الطربي ]2752[ )425 /3( ،و[.]2753
األودي أبو حممد الكويف« :ثقة فقيه عابد» ،التقريب( ،ص.]3207[ )491 :
(( (5عبد اهلل بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن ْ
(( (6ســليامن بــن مهــران األســدي الكاهــي أبــو حممــد الكــويف األعمــش« :ثقــة حافــظ ،لكنــه يدلــس» ،التقريــب( ،ص)414 :
[.]2615
(( (7إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف« :ثقة إال أنه يرسل كثريا» ،التقريب( ،ص.]270[ )118:
(( (8علقمــة بــن قيــس بــن عبــد اهلل بــن مالــك بــن علقمــة الكــويف« :ثقــة فقيــه عابــد» ،ولــد يف حيــاة رســول اهلل  مــن
الثانيــة .مــات بعــد الســتني .التقريــب( ،ص.]4681[ )689 :
وإسناد األثر صحيح إىل علقمة ،واألعمش تابعه منصور يف روايته عن إبراهيم ،واهلل أعلم.
(( (9نواسخ القرآن البن اجلوزي.)238 /1( ،
أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ،]9101[ )19 /3( ،والطربي يف تفسريه ]2739[ )420 /3( ،عن علقمة به.
وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ]7578[ )222 /4( ،عن الثوري ،عن منصور ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،نحوه.
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قــال :وحدثنــا وكيــع ،قــال «:بنــا حممد بــن ســليم( ،)1عــن ابــن ســرين( ،)2عــن عبيــدة(:)3ﮋ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮊ[البقــرة ،]١٨4 :قــال :نســختها التــي بعدهــا والتــي تليها»(.)4

وبــه قــال :بنــا روح( ،)5قــال :بنــا زكريــا بــن إســحق( ،)6قــال :بنــا عمــرو ابــن دينــار(،)7

عــن عطــاء( ،)8أنــه ســمع ابــن عبــاس يقــرأ :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ  ،قــال« :ليســت

بمنســوخة ،وهــو الشــيخ الكبــر ،واملــرأة الكبــرة؛ ال يســتطيعان أن يصومــا؛ فيطعــا مــكان ّ
كل

يــو ٍم مســكينا»(.)9

قوله تعاىل:ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﮊ [البقرة.]191 :
وبــه قــال :بنــا عبــد الوهــاب ،عــن مهــام ،عــن قتــادة( «:)10ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﮊ  ،فأمــر أن ال يبــدؤوا بقتــال ،ثــم قــال :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﮊ [البقــرة ،]217 :ثــم نســخت اآليتــان يف براءة
،

فقــال :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ» [التوبــة.)11( ]٥ :

200

(( (1حممد بن سليم أبو هالل الراسبي« :صدوق فيه لني» ،التقريب( ،ص.]5923[ )849 :
(( (2حممد بن سريين األنصاري أبو بكر البرصي« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص.]5947[ )853 :
السـ ْلامين ،أبــو عمــرو الكــويف ،تابعــي كبــر خمــرم« :ثقــة ثبــت» ،كان رشيــح إذا أشــكل عليــه يشء ســأله .مــات
((َ (3عبيــدة بــن عـمــــرو َّ
ســنة ســبعني عــى الصحيــح .انظــر :التقريــب( ،ص.]4412[ )654 :
وإسناد هذا األثر حسن؛ ألن حممد بن سليم« :صدوق فيه لني» ،ويتقوى بطريق هناد اآليت.
(( (4نواسخ القرآن البن اجلوزي.)239 /1( ،
رواه الطربي يف تفسريه ]2750[ )424 /3( ،من طريق هناد ،عن وكيع ،عن عبيدة به.
(( (5روح بن عبادة بن العالء القييس البرصي« :ثقة فاضل» ،التقريب( ،ص.]1962[ )329 :
(( (6زكريا بن إسحاق املكي« :ثقة» ،التقريب( ،ص.]2020[ )338 :
(( (7عمرو بن دينار املكي« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص.]5024[ )734 :
(( (8عطاء بن أيب َر َباح القريش موالهم املكي« :ثقة كثري اإلرسال» ،التقريب( ،ص.]4591[ )677 :
وإسناد هذا األثر حسن؛ وعطاء بن أيب رباح قد رصح بالسامع ،واهلل أعلم.
(( (9نواسخ القرآن البن اجلوزي.)242 /1( ،
رواه البخــاري عــن عطــاء يف بــاب قولــه تعــاىل( :أيامــا معــدودات الــخ) وفيــه (يطوقونــه) .انظــر :صحيــح البخــاري ،بــاب قولــه:
أيامــا معــدودات.]4505[ )25 /6( ،
( (1(1عبد الوهاب هو ابن عطاء ،ومهام بن حييى َاأل ْودي ،وقتادة بن دعامة السدويس ،سبقت ترمجتهم.
( (1(1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)251 /1( ،
وإســناد األثــر إىل قتــادة حســن؛ ألجــل عبــد الوهــاب بــن عطــاء فهــو صــدوق ربــا أخطــأ .لكــن تابعــه عبــد الرحيــم بــن ســليامن،
عــن ســعيد ،عــن قتــادة مثلــه .أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه.]37807[ )353 /14( ،

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

قــال :وحدثنــا حســن( ،)1عــن شــيبان( ،)2عــن قتــادة :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [البقــرة،]191 :

قــال« :كانــوا ال يقاتلــون فيــه حتــى يقاتلوهــم ،ثــم نســخ ذلــك» ،فقــال « :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮊ [التوبــة]٥ :؛ فأمــر اهلل بقتاهلــم يف احلــل واحلــرم ،وعــى كل حــال»(.)3
قوله تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﮊ

وبــه قــال :بنــا حجــاج( ،)4عــن ابــن جريــج( ،)5قــال :قلــت لعطــاء( « :)6ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﮊ [البقــرة ،]٢١٧ :مــا هلــم إذ ذاك ال حيــل هلــم أن يغــزو أهــل الــرك يف الشــهر احلــرام ،ثــم
غزوهــم فيــه بعــد؟ فحلــف يل بــاهلل ،مــا حيــل للنــاس اآلن أن يغــزو يف احلــرم ،وال يف الشــهر احلــرام؛

إال أن يقاتلــوا فيــه (أو يغــزو) ،ومــا نســخت»(.)7

وعبد الرحيم بن سليامن «ثقة» ،التقريب( ،ص.]4056[ )607 :
وقــد تابــع عبــدَ الوهــاب بـ َن عطــاء يف روايتــه عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن قتــادة ،فارتقــى هــذا اإلســناد ،وقــد تابــع ســعيدً ا:
مهــام وشــيبان ،فثالثتهــم( :ســعيد ومهــام وشــيبان-كام ســيأيت )-عــن قتــادة بــه .فإســناد األثــر صحيــح إىل قتــادة .واهلل تعــاىل
أعلــم.
وأخرجــه الطــري يف تفســره ،]3106[ )567 /3( ،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.
(( (1احلســن بــن حممــد بــن هبــرام التميمــي املـ ّـروذي ،نزيــل بغــداد« :ثقــة» ،مــات ســنة ثــاث عــرة (ومئتــن) ع .التقريــب( ،ص)250 :
[.]1345
(( (2شــيبان بــن عبــد الرمحــن التميمــي موالهــم النحــوي ،أبــو معاويــة البــري ،نزيــل الكوفــة« :ثقــة صاحــب كتــاب» ،مــات ســنة
أربــع وســتني (ومئــة) ع .التقريــب( ،ص.]2833[ )441 :
(( (3نواسخ القرآن البن اجلوزي.)252 /1( ،
واإلســناد صحيــح كــا تقــدم ،وأخرجــه الطــري يف تفســره ،]3106[ )567 /3( ،قــال« :حدثنــي املثنــى ،قــال :حدثنــا احلجــاج
بــن املنهــال ،قــال :حدثنــا مهــام ،عــن قتــادة» ،وفيــه« :فأمــر اهلل نبيــه  أن ال يقاتلهــم عنــد املســجد احلــرام إال أن
يبــدؤوا فيــه بقتــال ،ثــم نســخ اهلل ذلــك ...فأمــر اهلل نبيــه إذا انقــى األجــل أن يقاتلهــم يف احلــل واحلــرم وعنــد البيــت ،حتــى
يشــهدوا أن ال إلــه إال اهلل ،وأن حممــدا رســول اهلل»،
(( (4حجاج بن حممد املصييص« :ثقة ثبت لكنه اختلط» ،التقريب( ،ص.]1135[ )224 :
(( (5عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي« :ثقة يدلس» ،التقريب( ،ص.]4193[ )624 :
(( (6عطاء بن أيب َر َباح القريش موالهم املكي« :ثقة كثري اإلرسال» ،التقريب( ،ص.]4591[ )677 :
واإلسناد صحيح إىل عطاء؛ وابن جريج قد رصح بالسامع بقوله « :قلت لعطاء » .واهلل أعلم.
(( (7نواسخ القرآن البن اجلوزي.)270 /1( ،
واألثر أخرج الطربي نحوه عن ابن جريج عن جماهد.
ويقــول املحقــق أمحــد شــاكر يف اهلامــش (:أن قولــه« :عــن جماهــد» خطــأ وزيــادة ،فحذفتهــا) .تفســر الطــري)314 /4( ،
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وبــه قــال :بنــا عبــد الــرازق ،عــن معمــر( ،)1قــال :قــال الزهــري(«:)2كان النبــي  فيــا

بلغنــا حيــرم القتــال يف الشــهر احلــرام ،ثــم أحــل لــه بعــد»(.)3

قولــه تعــاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ .أن هــذا القــدر مــن اآليــة نســخ بقولــه تعــاىل:
ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [املائــدة.]٥ :

وبــه قــال :أبنــا إبراهيــم بــن إســحق الطالقــاين( ،)4قــال« :بنــا ابــن مبــارك( ،)5عــن يونــس(،)6

عــن الزهــري :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ [البقــرة .]٢٢١ :ثــم أحــل نــكاح املحصنــات مــن أهــل
الكتــاب ،فلــم ينســخ مــن هــذه اآليــة غــر ذلــك؛ فنــكاح كل مــرك ســوى نســاء أهــل الكتــاب

حــرام»(.)7

قولــه تعــاىل :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮊ
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وبــه قــال :بنــا عبــد الوهــاب ،عــن ســعيد،

[ .]4099وانظر حاشية املليباري رقم )3( :نواسخ القرآن.)270 /1( ،
(( (1عبد الرزاق الصنعاين ،ومعمر بن راشد األزدي؛ كالمها ثقة ،سبقت ترمجتهام.
(( (2حممد بن مسلم ابن شهاب القريش الزهري« :الفقيه احلافظ ،متفق عىل جاللته وإتقانه» ،التقريب( ،ص.]6296[ )896 :
(( (3نواسخ القرآن البن اجلوزي.)271 /1( ،
أخرجــه الطــري يف تفســره ،]4098[ )313 /4( ،وابــن أبــى حاتــم يف تفســره ،]2023[ )384 /2( ،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 يف املغــازيِ .)188 /1( ،
ومقســم يقــال لــه :مــوىل بــن عبــاس؛ للزومــه لــه:
«صــدوق وكان يرســل» ،التقريــب( ،ص.]6873[ )969 :
واختــار النســخ الطــري يف تفســره )314 /4( ،فقــال« :والصــواب مــن القــول يف ذلــك مــا قالــه عطــاء بــن ميــرة :مــن أن النهــي
عــن قتــال املرشكني يف األشــهر احلـ ُـرم منســوخ»،
(( (4إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الطالقاين« :صدوق يغرب» ،التقريب( ،ص.]145[ )104 :
(( (5عبد اهلل بن املبارك املروزي موىل بني حنظلة« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص.]3570[ )540 :
(( (6يونس بن يزيد بن أيب النجاد َاأل ْييل« :ثقة» ،التقريب( ،ص.]7919[ )1100 :
وإسناد األثر حسن إىل الزهري؛ من أجل الطالقاين ،فهو« :صدوق يغرب» ،واهلل أعلم.
(( (7نواسخ القرآن البن اجلوزي.)279 /1( ،
واألثــر أخــرج نحــوه الطــري يف تفســره )363 /4( ،عــن عكرمــة واحلســن البــري قــاال :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ ،
فنُســخ مــن ذلــك نســاء أهــل الكتــاب ،أح ّل ُهــن للمســلمني» ،كــا أخــرج نحــوه البيهقــي يف الكــرى )171 /7( ،يف كتــاب النــكاح
عــن ابــن عبــاس بســند ضعيــف.

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

عــن قتــادة(:)1ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮊ [البقــرة .]٢٢٨ :قــال« :فجعــل عــدة املطلقــة ثــاث

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 ،]٤٩ :فهــذه ليــس هلــا عــدة ،وقــد نســخ مــن الثالثــة قــروء ،امرأتان،
فـــ ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ [الطــاق ،]٤ :قــال :فهــذه العجــوز التــي ال حتيــض عدهتا ثالثة

أشــهر ،ونســخ من الثالثــة قــروء احلامــل فقــال :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﮊ» [الطــاق.)2( ]٤ :

قولــه تعــاىل :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﮊ [البقــرة.]٢٢٩ :

وبــه قــال :بنــا محــاد بــن خالــد اخليــاط( ،)3قــال :بنــا عقبــة بــن أيب الصهبــاء( ،)4قــال :ســألت بكــر بــن

عبــد اهلل( ،)5عــن رجــل ســألته امرأتــه اخللــع؟ فقــال« :ال حيــل لــه أن يأخــذ منهــا شــيئا».

قلت له :يقول اهلل عزوجل :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﮊ ،اآلية؟ قال« :نسخت».
قلــت :فأيــن جعلــت؟ قــال« :يف ســورة النســاء :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﮊ [النســاء»]20:

(.)6

(( (1عبد 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 ربام أخطأ» ،واهلل أعلم.
(( (2نواسخ القرآن البن اجلوزي.)283 /1( ،
واألثــر أخــرج نحــوه الطــري يف تفســره )264 /2( ،باالختصــار ،عــن قتــادة ،وذكــر الســيوطي نحــوه مطــوال يف الــدر املنثور(/1
 ،)274وعــزاه إىل عبــد بــن محيــد عــن قتــادة ،ويف روايتهــا (نســخ) .
(( (3محاد بن خالد اخلياط القريش ،البرصي ،نزيل بغداد« :ثقة» ،التقريب( ،ص.]1496[ )268 :
(( (4عقبــة بــن أيب الصهبــاء الباهــي :وثقــه ابــن معــن ،وقــال أمحــد« :صالــح احلديــث» ،وقــال أبــو حاتــم الــرازي« :حملــه الصــدق»،
وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات .انظــر :اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم ،]1738[ )312 /6( ،والثقــات البــن حبــان)246 /7( ،
[.]9905
(( (5بكر بن عبد اهلل املزين أبو عبد اهلل البرصي« :ثقة ثبت» ،التقريب( ،ص.]743[ )175 :
واإلسناد إىل بكر بن عبد اهلل حسن -عىل أقل أحواله-؛ ألجل عقبة بن أيب الصهباء فهو صدوق.
(( (6نواسخ القرآن البن اجلوزي.)288 /1( ،
واألثــر أخرجــه الطــري يف تفســره )229 /4( ،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.
ورد عليــه ابــن جريــر ،فقــال« :فأمــا مــا قالــه بكــر بــن عبــد اهلل ،مــن أن هــذا احلكــم يف مجيــع اآليــة منســوخ بقولــه :ﮋ ﭑ ﭒ
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قوله تعاىل :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭷ ﮊ

وبــه قــال :بنــا حجــاج( ،)1عــن ابــن جريــج( ،)2عــن عطــاء اخلراســاين( ،)3عــن ابــن عبــاس

 :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ [البقرة.]٢40 :

فــكان للمتــويف زوجهــا نفقتهــا وســكناها يف الــدار ســنة ،فنســخها آيــة املــراث ،فجعــل هلــن الربــع
والثمــن ممــا تــرك الــزوج(.)4

وقــال :وحدثنــا عبــد الصمــد ،عــن مهــام ،عــن قتــادة ( «:)5ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭷ ﮊ فنســختها :ﮋ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﮊ [البقــرة .]٢٣٤ :فنســخت مــا كان قبلهــا مــن أمــر النفقــة يف احلــول ،ونســخت
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ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﮊ ؛ فقــول ال معنــى لــه ،فنتشــاغل باإلبانــة عــن
خطئــه ملعنيــن :أحدمهــا :إمجــاع اجلميــع مــن الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم مــن املســلمني ،عــى ختطئتــه ،وإجــازة أخــذ الفديــة
مــن املفتديــة نفســها لزوجهــا ،ويف ذلــك الكفايــة عــن االستشــهاد عــى خطئــه بغــره.
واآلخــر :أن اآليــة التــي يف «ســورة النســاء» إنــا حــرم اهلل فيهــا عــى زوج املــرأة أن يأخــذ منهــا شــي ًئا ممــا آتاهــا ،بــأن أراد الرجــل
اســتبدال زوج بــزوج مــن غــر أن يكــون هنالــك خــوف مــن املســلمني 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 شــي ًئا 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» ،غــر اإلطــاق واإلباحــة يف
«ســورة البقرة»،
فإنــا جيــوز يف احلكمــن أن يقــال أحدمهــا ناســخ إذا اتفقــت معــاين املحكــوم فيــه ،ثــم خولــف بــن األحــكام فيــه باختــاف
األوقــات واألزمنــة .وأمــا اختــاف األحــكام باختــاف معــاين املحكــوم فيــه يف حــال واحــدة ووقــت واحــد ،فذلــك هــو احلكمــة البالغــة،
واملفهــوم يف العقــل والفطــرة ،وهــو مــن الناســخ واملنســوخ بمعــزل» ،تفســر الطــري.)230-229/4( ،
(( (1حجاج بن حممد املصييص« :ثقة ثبت لكنه اختلط» ،التقريب( ،ص.]1135[ )224 :
(( (2عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي« :ثقة يدلس» ،التقريب( ،ص.]4193[ )624 :
(( (3عطــاء بــن أيب مســلم اخلراســاين« :صــدوق ،هيــم كثــرا ويرســل ويدلــس» ،التقريــب( ،ص .]4600[ )679:وإســناد هــذا األثــر منقطــع؛
ألن عطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــا قالــه ابــن معــن وأمحــد .انظــر :بحــر الــدم( ،ص ،]698[ )109 :ومعرفــة الرجــال ،
(.)129 /1
(( (4نواسخ القرآن البن اجلوزي.)228 /1( ،
رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه ]2390[ )451 /2( ،عن ابن عباس من طريق عثامن بن عطاء.
وكــذا البيهقــي يف الكــرى ،)427 /7( ،كتــاب العــدد ،بــاب عــدة الوفــاة :مــن طريــق عبــد اهلل بــن صالــح عــن معاويــة بــن صالــح
عــن عيل بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس.
(( (5عبــد الصمــد هــو ابــن عبــد الــوارث ،ومهــام هــو ابــن حييــى األودي ،وقتــادة هــو ابــن دعامــة الســدويس؛ ســبقت ترمجتهــم؛
فهــؤالء الثالثــة كلهــم ثقــات ،واإلســناد صحيــح إىل قتــادة.

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

الفريضــة الثمــن والربــع مــا كان قبلهــا مــن نفقــة (يف احلــول)»(.)1
قــال :وحدثنــا حممــد بــن جعفــر الــوركاين( ،)2قــال :بنــا أبــو األحــوص( ،)3عــن ســاك( ،)4عــن

عكرمــة(« :)5ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [البقــرة .]٢٤٠ :قــال :نـــسختها ﮋ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﮊ»[البقــرة.)6(]٢٣٤ :

قــال :وحدثنــا وكيــع( ،)7عــن ســفيان( ،)8عــن ابــن جريــج ،عــن عطــاء(:)9ﮋ ﭰ ﭱ ﮊ

قــال :كانــت املــرأة يف اجلاهليــة تعطــى ســكنى ســنة مــن يــوم تــويف زوجهــا ،فنســختها :ﮋ ﭘ ﭙ

ﭚﭛ ﮊ (.)10

(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)295 /1( ،
وأخــرج األثــر مطــوال ،ابــن جريــر الطــري عــن قتــادة يف تفســره ،]5572[ )254 /5( ،والقاســم بــن ســام يف الناســخ
واملنســوخ ،)129 /1( ،وروى البيهقــي نحــوه يف الســنن الكــرى.)427 /7( ،
الو َركاين اخلراساين نزيل بغداد «ثقة» ،التقريب( ،ص.]5783[ )832 :
(( (2حممد بن جعفر بن زياد َ
(( (3سالم بن سليم احلنفي ،أبو األحوص الكويف« :ثقة متقن» ،التقريب( ،ص.]2703[ )425 :
((ِ (4سـ َـاك بــن حــرب بــن أوس بــن خالــد الذهــي البكــري الكــويف« :صــدوق ،وروايتــه عــن عكرمــة خاصــة مضطربــة ،وقــد تغــر
بأخــرة ،فــكان ربــا تلقــن» ،التقريــب( ،ص.]2624[ )415 :
(( (5عكرمة أبو عبد اهلل موىل بن عباس «ثقة ثبت عامل بالتفسري» ،التقريب( ،ص.]4673[ )687 :
واإلسناد ضعيف؛ ألنه من رواية سامك عن عكرمة ،وهي مضطربة ،واهلل أعلم.
(( (6نواسخ القرآن البن اجلوزي.)296-295 /1( ،
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)172 /5( ،؛ والتقريــب( ،ص .)415 :وروى البيهقــي نحــوه يف الكــرى.)427 /7( ،
(( (7وكيع بن اجلراح بن مليح الكويف« :ثقة حافظ عابد» ،التقريب( ،ص.]7414[ )1037 :
(( (8سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري الكويف« :ثقة حافظ فقيه» ،التقريب( ،ص.]2445[ )394 :
(( (9وابن جريج وعطاء بن أيب رباح سبقت ترمجتهام .واإلسناد صحيح إىل عطاء ،واهلل أعلم.
( (1(1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)296 /1( ،
أخرجــه الطــري يف تفســره ]5577[ )255 /5( ،عــن ابــن جريــج ،قــال« :ســألت عطــاء عــن قولــه :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ » ،قــال« :كان مــراث املــرأة مــن زوجهــا مــن ربعــه :أن تســكن إن
شــاءت مــن يــوم يمــوت زوجهــا إىل احلــول» ،يقــول :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ اآليــة« ،ثــم نســخها مــا فــرض اهلل مــن
املــراث»،
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وعــن ســفيان ( ،)1عــن حبيــب بــن أيب ثابــت ( ،)2قــال :ســمعت إبراهيــم ( ،)3قــال« :هــي

منـسوخة» ( . )4

قــال :وحدثنــا عبــد الوهــاب ،عــن ســعيد ،عــن قتــادة(«:)5ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ

[البقــرة .]٢٤٠ :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 ﯪﯫ ﮊ [البقرة.]٢٨٢ :

وبه قال :بنا عفان ،قال :بنا عبد الوارث ،عن يونس ،عن احلـسن(:)7
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(( (1وسفيان هو الثوري« :ثقة حافظ فقيه» ،سبقت ترمجته.
(( (2حبيــب بــن أيب ثابــت بــن دينــار األســدي موالهــم الكــويف« :ثقــة فقيــه جليــل وكان كثــر اإلرســال والتدليــس» ،التقريــب،
(ص .]1084[ )218 :ولكــن هنــا قــد رصح بالســاع.
(( (3إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص الزهري املدين« :ثقة» ،من الثالثة ،مات بعد املئة .التقريب( ،ص.]178[ )108 :
وإسناد األثر صحيح إىل إبراهيم .واهلل تعاىل أعلم.
(( (4نواسخ القرآن البن اجلوزي.)296 /1( ،
أخرجــه الطــري بطريقــن :األول :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»،
والثــاين :حدثنــا احلســن بــن الزبرقــان ،قــال :حدثنــا أســامة ،عــن ســفيان ،عــن حبيــب بــن أيب ثابــت قــال :ســمعت إبراهيــم
يقــول« :فذكــر نحــوه» ،تفســر الطــري ]5582[ )257/5( ،و[.]5583
(( (5عبد 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 ربام أخطأ» ،واهلل أعلم.
(( (6نواسخ القرآن البن اجلوزي.)296 /1( ،
ذكره السيوطي يف الدر املنثور ،)309 /1( ،ونسبه إىل ابن األنباري يف املصاحف عن زيد بن أسلم عن قتادة.
وقــد روى البخــاري مــن طريــق عبــد اهلل بــن الزبــر عــن عثــان بــن عفــان أهنــا منســوخة .وقــال احلافــظ بــن حجــر يف الفتــح/9( ،
 :)259هــذا املوضــع ممــا وقــع فيــه الناســخ مقد ًمــا يف ترتيــب التــاوة عــى املنســوخ .وبــه قــال مكــي بــن أيب طالــب يف اإليضــاح،
(ص.)154 :
(( (7سبقت ترمجة عفان ويونس واحلسن ،وكلهم ثقات أثبات .وإسناد األثر صحيح إىل احلسن.

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

ﮋﯨ ﯩ ﯪﯫ ﮊ  .قال :نسخـتها ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ (.)2()1
قولــه تعــاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ [البقــرة .]٢٨٤:منســوخ بقولــه :ﮋ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ [البقــرة.]٢٨٦ :

وبــه قــال :بنــا عبد العزيــز يعنــي :ابــن أبــان( ،)3قــال «:بنــا إرسائيــل( ،)4عــن الســدي( ،)5عمــن

ســمع عليــ ًا  ، قــال :ملــا نزلــت ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)305-304 /1( ،
واألثــر أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه،[19932] ،قــال :حدثنــا هشــيم بــن بشــر ،عــن ســليامن 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 ســام يف الناســخ واملنســوخ [221] ،مــن طريــق هشــيم نحــوه .وابــن أيب حاتــم يف تفســره3065[ ،]،
مــن طريــق عبــد الــوارث بــه .ورواه بمعنــاه الطــري يف تفســره .]6403[ )83 /6( ،وروى نحــوه عبــد الــرزاق يف املصنــف/8( ،
.]15562[ )365
(( (2قــالابــناجلــوزييفهــذااإلســنادبــنعبــدالــوارثويونــس«:وأخربنــا حممــد بــن أيب القاســم ،قــال :ابنــا أمحــد بــن أمحــد ،قــال :بنــا أبــو
نعيــم  ،قــال :ابنــا أمحــد بــن إســحاق ،قــال :بنــا أبــو حييــى ،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
تفســر القــرآن ،و«مفتــاح التنزيــل» وغــر ذلــك ،مــات ســنة .562 :انظــر :طبقــات املفرسيــن للســيوطي( ،ص.)102 :
وأمحد بن أمحد ْبن حممد ْبن َع ِ ّل ،أبو عبد اهلل ال َق ْص ّي تويف 439 :هـ .تاريخ اإلسالم للذهبي.)580 /9( ،
وأمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق ابــن مهــران ،احلافــظ أبــو ُن َع ْيــم األصبهــاين تــويف 430 :هــــ .انظــر :تاريــخ اإلســام،
(.)468 /9
وأمحــد بــن إســحاق بــن هبلــول بــن حســان ،أبــو جعفــر التنوخــي :)318 - 231( ،عــامل بــاألدب والســر ،لــه اشــتغال بالتفســر
واحلديــث ،ولــه شــعر .ومــات ببغــداد .لــه كتــاب يف (النحــو) عــى مذهــب الكوفيــن ،و(الناســخ واملنســوخ) .انظــر :األعــام
للــزركيل.)95 /1( ،
وعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن ســلم أبــو حييــى الــرازي األصبهــاين .حــدث عــن :ســهل بــن عثــان ،وعبــد العزيــز بــن حييــى،
وحممــود بــن غيــان ،وغريهــم .وعنــه :أبــو القاســم الطــراين وأبــو الشــيخ ،وغريهــم .انظــر :إرشــاد القــايص والــداين إىل تراجــم
شــيوخ الطــراين( ،ص.)356 :
وعبد الرمحن بن عمر بن يزيد الزهري األصبهاين لقبه ُرسته «ثقة» ،التقريب( ،ص.]3962[ )592 :
وعبــد الرمحــن بــن مهــدي أبــو ســعيد البــري« :ثقــة ثبــت حافــظ» ،قــال ابــن املدينــي« :مــا رأيــت أعلــم منــه» ،التقريــب( ،ص:
.]4018[ )601
وحممد بن دينار األزدي البرصي« :صدوق يسء احلفظ» ،التقريب( ،ص.]5870[ )843 :
(( (3عبد العزيز بن أبان بن حممد األموي السعيدي أبو خالد الكويف نزيل بغداد «مرتوك» ،التقريب( ،ص.]4083[ )610 :
(( (4إرسائيل هو ابن يونس بن أيب إسحاق السبيعي« :ثقة» ،سبقت ترمجته.
السدي ،أبو حممد الكويف« :صدوق هيم ورمي بالتشيع» ،التقريب( ،ص.]463[ )141 :
(( (5إسامعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة ّ
وإسناد األثر إىل عيل  ضعيف جدًّ ا؛ ألن فيه عبد العزيز بن أبان« :مرتوك» ،وفيه« :عمن سمع عل ًّيا» جمهول.
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ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ [البقــرة .]٢٨٤ :أحزنتنــا ومهتنــا فقلنــا :حيــدث أحدنــا نفســه فيحاســب بــه فلــم نــدر
مــا يغفــر منــه ومــا مل يغفــر ،فنزلــت بعدهــا فنســختها ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ اآليــة كلهــا،
ونســخها اهلل تعــاىل فأنــزل اهلل ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ اآليــة إىل آخرهــا» (.)1

وبــه قــال :بنــا عــي بــن حفــص( ،)2قــال :بنــا ورقــاء( ،)3عــن عطــاء بــن الســائب( ،)4عــن ابــن

جبــر( ،)5عــن ابــن عبــاس  :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ  ،قــال« :نسخـــت هــذه اآليــة:
ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ »(.)6

وبه قال :بنا وكيع ،قال :بنا سفيان :عن عطاء بن السائب ،عن سعيد بن جبري(.)7
وعن إبراهيم بن مهاجر( ،)8عن إبراهيم(.)9
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(( (1نواسخ القرآن البن اجلوزي.)308 /1( ،
واألثــر املذكــور رواه الرتمــذي يف جامعــه )220 /5( ،عــن عــي  مــن طريــق إرسائيــل عــن الســدي .وضعفــه األلبــاين.
ضعيــف ســنن الرتمــذي( ،ص.)361 :
وذكــر دعــوى النســخ يف هــذه اآليــة ابــن أيب حاتــم عــن عــي بــن أيب طالــب ،وابــن عمــر ،وابن عبــاس ريض اهلل عنهــم يف روايــة.
انظــر :تفســر ابــن أبــى حاتــم.]3061[ )574 /2( ،
وروى نحوه الطربي يف تفسريه.]6462[ )108 /6( ،
وروى نحوه النحاس .يف الناسخ واملنسوخ( ،ص ،)276 :ومعاين القرآن للنحاس.)325 /1( ،
وروى نحوه احلاكم وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهبي .املستدرك مع التلخيص.)287 /2( ،
وقــال احلافــظ يف الفتــح« :)206 / 8( ،أخــرج الطــري بإســناد صحيــح عــن الزهــري ،أنــه ســمع ســعيد بــن مرجانــة يقــول:
كنــت عنــد ابــن عمــر»،
وروى نحوه الطربي يف تفسريه.]6462[ ،]6461[ )108 ،107 /6( ،
(( (2عيل بن حفص املدائني نزيل بغداد« :صدوق» من التاسعة .التقريب( ،ص.]4719[ )694 :
(( (3ورقاء بن عمر اليشكري الكويف نزيل املدائن« :صدوق» ،التقريب( ،ص.]7403[ )1036 :
(( (4عطاء بن السائب الثقفي الكويف« :صدوق اختلط» ،التقريب( ،ص.]4592[ )678 :
(( (5سعيد بن جبري األسدي موالهم الكويف« :ثقة ثبت فقيه» ،التقريب( ،ص.]2278[ )374 :
وإسناد األثر حسن إىل ابن عباس .واهلل تعاىل أعلم.
(( (6نواسخ القرآن البن اجلوزي.)310 /1( ،
أخــرج هــذا األثــر والــذي قبلــه الطــري يف تفســره ]6462[ ،]6461[ )108 ،107 /6( ،عــن ابــن عبــاس  مــن طريــق
ســعيد بــن جبــر ،كــا ذكــر دعــوى النســخ عنهــا يف هــذه اآليــة ابــن أيب حاتــم يف تفســره.]3069[ )575 /2( ،
(( (7سبقت ترمجة عطاء بن السائب وابن جبري .وإسناد األثر حسن إىل سعيد بن جبري .واهلل أعلم.
(( (8إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجيل الكويف« :صدوق لني احلفظ» ،التقريب( ،ص.]254[ )116 :
(( (9إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف« :ثقة إال أنه يرسل كثريا» ،التقريب( ،ص.]270[ )118:

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

وعن جابر( ،)1عن جماهد(.)2
قــال« :ونســخت هــذه اآليــة :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ  ،نســخت :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮊ

[البقــرة.)3(»]٢٨٤ :

قــال :وحدثنــا معاويــة بــن عمــرو( ،)4قــال« :بنــا زائــدة( ،)5عــن عطــاء بــن الســائب ،عــن ســعيد بن

جبــر( ،)6قــال :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ» (.)7

وإسناد األثر حسن إىل إبراهيم النخعي .واهلل أعلم.
(( (1جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي الكويف« :ضعيف رافيض» ،التقريب( ،ص.]878[ )192 :
(( (2جماهد بن َج ْب املخزومي موالهم املكي« :ثقة إمام يف التفسري» ،التقريب( ،ص.]6481[ )921:
وإسناد األثر ضعيف إىل جماهد .واهلل أعلم.
(( (3نواسخ القرآن البن اجلوزي.)313 /1( ،
وأخرجه الطربي عن جماهد بإسنادين :األول :عن سفيان ،عن جابر عن جماهد.
والثاين :وعن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد .تفسري الطربي.]6472[ )111 /6( ،
قال املليباري« :وقد ثبت السامع إلبراهيم بن مهاجر من إبراهيم النخعي كام 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
يف جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل( ،ص« :)141 :إبراهيــم هــذا يــروي عــن إبراهيــم النخعــي ،وطــارق بــن شــهاب،
ونحومهــا» ،ولكنــه أقــرب إىل الضعــف مــن جهــة حفظــه ،فهــو« :صــدوق لــن احلفــظ» ،كــا قالــه ابــن حجــر يف التقريــب( ،ص:
.]254[ )116
(( (4معاويــة بــن عمــرو بــن املهلــب بــن عمــرو األزدي ،أبــو عمــرو البغــدادي ،ويعــرف بابــن الكرمــاين« ،ثقــة» ،مــن صغــار التاســعة،
مــات ســنة أربــع عــرة (ومئتــن) .التقريــب( ،ص.]6768[ )956 :
(( (5زائــدة بــن قدامــة الثقفــي أبــو الصلــت الكــويف« :ثقــة ثبــت ،صاحــب ســنة» ،مــن الســابعة ،مــات ســنة ســتني (ومئــة) ،وقيــل:
بعدهــا ،ع .التقريــب( ،ص.]1982[ )333 :
(( (6ســبقت ترمجــة عطــاء بــن الســائب وابــن جبــر .وإســناد األثــر حســن إىل ســعيد؛ ألن ابــن الســائب« :صــدوق اختلــط» ،واهلل تعــاىل
أ علم .
(( (7نواسخ القرآن البن اجلوزي.)314 /1( ،
روى الطــري يف تفســره ،]6463[ )109 /6( ،قــال :حدثنــا حممــد بــن بشــار ،قــال :حدثنــا أبــو أمحــد ،قــال :حدثنــا ســفيان ،عــن
عطــاء بــن الســائب ،عــن ســعيد بــن جبــر قــال« :نســخت هــذه اآليــة - :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ  -ﮋ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ » ،وروى البيهقــي يف شــعب اإليــان ]323[ )508 /1( ،مــن طريــق عطــاء بــن الســائب ،عــن ســعيد بــن
جبــر ،عــن ابــن عبــاس ،نحــوه.
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قــال :وحدثنــا يونــس ( ،)1قــال :بنــا محــاد ،يعنــي :ابــن ســلمة ( ،)2عــن محيــد ( ،)3عــن

احلســن ( :)4ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ  ،قــال :نســختها :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﮊ (.)5

قــال :وحدثنــا عبــد الوهــاب ،عــن ســعيد ،عــن قتــادة ( ،)6قــال« :نزلــت هــذه اآليــة ،فكــرت

عليهــم ،فأنــزل اهلل تعــاىل بعدهــا آيــة فيهــا تيســر وعافيــة وختفيــف :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ» (.)7
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(( (1يونــس بــن حممــد بــن مســلم البغــدادي ،أبــو حممــد املــؤدب« :ثقــة ثبــت» ،مــات ســنة ســبع ومائتــن .التقريــب( ،ص)1099 :
[.]7914
(( (2محاد بن سلمة بن دينار البرصي ،أبو سلمة« :ثقه عابد» ،مات سنة سبع وستني (ومئة) .التقريب( ،ص.]1499[ )268 :
(( (3محيــد بــن أيب محيــد الطويــل ،أبــو عبيــدة البــري« :ثقــة مدلــس» ،مــن اخلامســة ،مــات ســنة اثنتــن ،ويقــال :ثــاث وأربعــن (ومئــة)،
وهــو قائــم يصــي ،ولــه مخــس وســبعون ،ع .التقريــب( ،ص .]1544[ )274 :ذكــره ابــن حجــر مــن الطبقــة الثالثــة للمدلســن ،فهــو
ممــن أكثــر مــن التدليــس؛ فلــم حيتــج االئمــة مــن أحاديثهــم؛ إال بــا رصحــوا فيــه بالســاع ،ومنهــم مــن رد حديثهــم مطل ًقــا،
ومنهــم مــن قبلهــم .انظــر :تعريــف اهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــن بالتدليــس( ،ص.)13 :
(( (4احلســن بــن أيب احلســن البــري ،واســم أبيــه :يســار ،األنصــاري موالهــم« :ثقــة فقيــه فاضــل مشــهور ،وكان يرســل كثــرا
ويدلــس» هــو رأس أهــل الطبقــة الثالثــة ،مــات ســنة عــر ومئــة ،وقــد قــارب التســعني ،ع .التقريــب( ،ص.]1227[ )236 :
وإسناد األثر حسن إىل احلسن البرصي؛ لشبهة تدليس محيد عنه .واهلل تعاىل أعلم.
(( (5نواسخ القرآن البن اجلوزي.)314 /1( ،
وأخرجــه الطــري يف تفســره .]6474[ )111 /6( ،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.
وقــال عبــد الــرزاق :ســمعت هشــاما حيــدث عــن احلســن يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﮊ  ،قــال :قــال رســول اهلل
««:جتــوز اهلل هلــذه األمــة عــن اخلطــأ والنســيان ومــا أكرهــوا عليــه» ،تفســر عبــد الــرزاق الصنعــاين)378 /1( ،
(( (6عبد 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 ربام أخطأ» ،واهلل أعلم.
(( (7نواسخ القرآن البن اجلوزي.)314 /1( ،
ويف تفسري ابن أيب زمنني )271 /1( ،عن قتادة ما يدل عىل معناه:
ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ تفســر قتــادة :قــال :نزلــت هــذه اآليــة ،فكــرت عليهــم ،فأنــزل اهلل
بعدهــا آيــة فيهــا يــر وختفيــف؛ فنســختها ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ  ،أي :مــن خــر ،ﮋ ﯡ ﯢ ﯣﯤﮊ
 ،أي :مــن رش.

نُصوص ِمن النَّ ِ
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َ
ُ ٌ
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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 كبــرة؛ حيــث إن اإلمــام مفــر

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 الرشعيــة.

ـرع« :رفــع احلكــم الرشعــي بخطــاب رشعــي
مــن معــاين النســخ يف اللغــة :اإلزالــة ،ويف الـ ً

مــراخ عنــه» .وإطــاق النســخ أعــم عنــد املتقدمــن منــه عنــد املتأخريــن.

بعــض شــيوخ اإلمــام أمحد مفــرون ؛ مثــل :عبــد الــرزاق الصنعــاين ،ومنهم من لــه كتاب يف الناســخ

واملنســوخ؛ مثــل :حجــاج بــن حممــد املصيــي ،وقــد  ،وقــد ترمجت لســبعة من أبــرز مــن روى عنهــم يف هذا
اجلــزء ،وهلل احلمد.

األئمــة الذيــن حــازوا عــى إجــازة يف التفســر والناســخ واملنســوخ بالســند املتصــل إىل اإلمــام أمحــد
رمحــه اهلل ســبعة؛ وقــد ترجــم هلــؤالء الســبعة ،وألكثــر مــن  70راو ًيــا 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.

نصــا مــن نصــوص اإلمــام أمحــد يف الناســخ
وقــد بلــغ عــدد النصــوص يف ســورة البقــرة إىلً 37 :

واملنســوخ ،منهــا :ثالثــة مــن األحاديــث املرفوعــة؛ وكلهــا مراســيل ضعيفــة ،وتســعة مــن آثــار
الصحابــة  ،أثــر واحــد منهــا إســناده صحيــح ،واثنــان حســن ،وبقيــة الســتة أســانيدها

نصــا ،ويشــمل املراســيل-؛ منهــا 11 :صحيــح ،و 12حســن ،و5
ضعيفــة .وبقيــة النصــوص -وهــيً 28 :
ضعيــف إســنادها.
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أويص طلبــة العلــم والباحثــن باســتكامل اســتخراج الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد مــن خالل

كتــاب نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي مــع البحــث احلثيــث عــن خمطــوط هــذا الســفر العظيــم ،واهلل
املوفق.
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حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

1 .اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،جلــال الديــن الســيوطي (عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر) ت911 :هـــ ،مــن
توزيــع دار الفكــر ببــروت ،لبنــان.

2 .إرشــاد القــايص والــداين إىل تراجــم شــيوخ الطــراين ،أبــو الطيــب نايــف بــن صــاح بــن عــي
املنصــوري ،دار الكيــان  -الريــاض.

3 .إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن ،حممــد بــن أيب بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد اهلل ،دار اجليــل -
بــروت  ،1973 ،حتقيــق  :طــه عبــد الــرءوف ســعد.

4 .اإليضــاح لناســخ القــرآن ومنســوخه ،ملكــي بــن أيب طالــب ،ت437 :هـــ ،طبــع بجامعــة اإلمــام
حممــد بــن ســعود اإلســامية ســنة 1396هـــ1976/م ،بتحقيــق األســتاذ باجلامعــة الدكتــور أمحد

حســن فرحــات.

5 .بحــر الــدم فيمــن تكلــم فيــه اإلمــام أمحــد بمــدح أو ذم ،يوســف بــن املــرد ،دار الكتــب العلميــة
بــروت1413 ،هـ.

6 .تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام .شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن
عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي (ت748 :هـــ) ،دار الكتــاب العــريب .لبنــان /بــروت1407 .هـــ -
1987م .الطبعــة :األوىل.

 7 .تاريــخ بغــداد ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي (ت:
463هـــ) ،املحقــق :الدكتــور بشــار عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي  -بــروت ،الطبعــة:
األوىل1422 ،هـ  2002 -م.
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8 .تذهيــب هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،شــمس الديــن أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان
بــن قيــاز الشــهري بـــ «الذهبــي» ( 748 - 673هـــ) ،حتقيــق :غنيــم عبــاس غنيــم  -جمــدي الســيد

أمــن ،الفــاروق احلديثــة ،الطبعــه 1425 ،1 :هـــ.

9 .التســهيل لعلــوم التنزيــل البــن جــزي حممــد بــن امحــد الكلبــي ،بتحقيــق حممــد ســامل هاشــم،
جملــدان ،دار الكتــب العلميــة1415 ،هـــ.

	10.تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــن بالتدليــس ،ابــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ)،
املحقــق  :د.عاصــم القريــوين ،مكتبــة املنــار -األردن ،الطبعــة  :األوىل.

	 11.تفســر ابــن أبــى حاتــم ،أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن أبــى حاتــم حممــد بــن إدريــس التميمــي
احلنظــي الــرازي (ت327 :هـــ) ،املكتبــة العرصيــة  -صيــدا ،األجــزاء ،10 :حتقيــق  :أســعد

حممــد الطيــب.

	12.تفســر ابــن أيب ز ََمنِــن = تفســر القــرآن العزيــز ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل بــن عيســى بــن
حممــد ،اإللبــري املعــروف بابــن أيب َز َمنِــن (ت399 :هـــ) ،الفــاروق احلديثــة .مــر /القاهــرة،
1423هـــ 2002 -م ،الطبعة :األوىل.

	13.تفســر ابــن كثــر = تفســر القــرآن العظيــم ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش
الدمشــقي (ت774 :هـــ) ،املحقــق :مصطفــى الســيد وزمــاءه ،مؤسســة قرطبــة اجليــزة ،الطبعة:
األوىل1412 ،هـ.

	14.تفسري الدر املنثور للسيوطي ،يف ستة أجزاء ،دار املعرفة للطباعة والنرش بربوت.
	15.تفسير الطبري = جامـع البيـان يف تأويـل القـرآن ،حممـد بـن جريـر بـن يزيـد اآلملي ،أبـو جعفـر

الطبري (ت310 :هــ) ،املحقـق  :أمحـد حممـد شـاكر ،مؤسسـة الرسـالة ،الطبعـة  :األوىل 1420 ،هـ.

	16.تفسري القرآن ،عبد الرزاق الصنعاين ،دار الكتب العلمية بريوت1419 ،هـ .
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	17.تقريــب التهذيــب ،ابــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،املحقــق  :أبــو األشــبال صغــر أمحــد
شــاغف الباكســتاين ،دار العاصمــة.

	18.التقييــد ملعرفــة رواة الســنن واملســانيد ،ملحمــد بــن عبــد الغنــي البغــدادي أبــو بكر ،ســنة الــوالدة،
حتقيــق كــال يوســف احلــوت ،دار الكتب العلميــة1408 ،هـــ  ،بريوت.

	19.هتذيــب التهذيــب ،للحافــظ ابــن حجــر ،بمطبعــة جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة ،حيدرأبــاد،
اهلنــد ،ســنة 1325هـ.

	20.توضيــح املشــتبه يف ضبــط أســاء الــرواة وأنســاهبم وألقاهبــم وكناهــم ،ابــن نــارص الديــن شــمس
الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد القيــي الدمشــقي ،مؤسســة الرســالة  -بــروت 1993 -م،

الطبعــة  :األوىل.

	21.الثقــات ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َم ْعبــدَ  ،التميمــي ،أبــو حاتــم،
الدارمــي ،ال ُبســتي (ت354:هـــ) ،دار الفكــر ،الطبعــة األوىل  ،1395 ،حتقيــق  :الســيد رشف

الديــن أمحــد.

	22.جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل ،أبــو ســعيد بــن خليــل بــن كيكلــدي العالئــي ،املحقــق:
محــدي عبــد املجيــد الســلفي ،عــامل الكتــب ،بــروت ،الطبعــة 1407 ،2 :هـــ.

	23.اجلــرح والتعديــل ،البــن أيب حاتــم ،الطبعــة األوىل بمطبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة
بحيدرأبــاد الدكــن ،اهلنــد ســنة 1371هـــ1952/م.

	24.مجــال القـ َّـراء وكــال اإلقــراء ،عــي بــن حممــد بــن عبــد الصمــد اهلمــداين املــري الشــافعي ،أبــو
احلســن ،علــم الديــن الســخاوي (ت643 :هـــ) ،دراســة وحتقيــق :عبــد احلــق عبــد الدايم ســيف

القــايض( ،أصــل الكتــاب رســالة دكتــوراه) ،مؤسســة الكتــب الثقافيــة – بــروت ،الطبعــة:
األوىل 1419 ،هـ.
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	25.ســنن ابــن ماجــه ،للحافــظ أيب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي (،ت275 :هـــ ) ،بتحقيــق
حممــد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.

	26.ســنن أيب داود ،لإلمــام ســليامن بــن األشــعث السجســتاين ،مــن كبــار العلــاء( ،ت275 :هـــ)،
الطبعــة الثانيــة 1388هـــ1968/م.

	27.ســنن الرتمــذي = جامــع الرتمــذي البــن عيســى حممــد بــن عيســى( ،ت279 :هـــ) ،مطبــوع يف
مطبعــة مصطفــى البابــي احللبــي ،بمــر ســنة 1356هـــ ،بتحقيــق أمحــد شــاكر.

س ْو ِجــردي
	28.الســنن الكــرى ويف ذيلــه اجلوهــر النقــي ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى اخلُ ْ َ
اخلراســاين ،أبــو بكــر البيهقــي (ت458 :هـــ) ،جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة الكائنــة يف اهلنــد

ببلــدة حيــدر آبــاد ،الطبعــة  :الطبعــة  :األوىل ـ  1344هـــ.

	29.ســنن النســائي ،للحافــظ أيب عبــد الرمحــن بــن شــعيب النســائي (ت303 :هـــ ،طبعــة مصطفــى
البــايب احللبــي بمــر ،الطبعــة األوىل 1384هـــ1965/م.

	30.ســر أعــام النبــاء ،شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي
(ت748 :هـــ) ،ط /مؤسســة الرســالة ،الطبعــة  1405 ، 3 :هـ.

	31.صحيــح البخــاري ،لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل (ت256 :هـــ  ،مطبعــة مصطفــى
البــايب احللبــي بمــر ســنة 1378هـــ1959/م.

	32.الصحيــح املســبور مــن التفســر باملأثــور ،أ .د .حكمــت بــن بشــر بــن ياســن ،دار املآثــر للنــر
والتوزيــع والطباعــة -املدينــة النبويــة ،الطبعــة  :األوىل 1420 ،هـــ .

	33.صحيــح مســلم ،لإلمــام أيب احلســن مســلم بــن احلجــاج القشــري النيســابوري( ،ت261 :هـــ،
حتقيــق  :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت.

216

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

	34.صلــة اخللــف بموصــول الســلف ،حممــد بــن ســليامن الــروداين ،شــهرته :الــروداين ،املحقــق
 :حممــد حجــي ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة  :األوىل ،ســنة الطبــع 1408 :هـــ ،

1988م.

	35.طبقــات احلنابلــة ،للقــايض أيب احلســن حممــد ،مطبعــة الســنة املحمديــة ،القاهــرة،
1371هـــ1952 /م.

	36.طبقــات الشــافعية الكــرى ،تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي (ت771 :هـــ)،
هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 1413 -هـــ ،الطبعــة  :الثانيــة ،حتقيــق  :د .حممــود حممــد
الطناحــي ،د.عبــد الفتــاح حممــد احللــو.

	37.طبقــات املفرسيــن ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي ،حتقيــق  :عــي حممــد عمــر ،مكتبــة
وهبــة – القاهــرة ،الطبعــة األوىل 1396 ،هـــ .

	38.طبقــات املفرسيــن ،للــداودي (حممــد بــن عــي بــن أمحــد املالكــي ،ت945:هـــ) ،مطبعــة
االســتقالل الكــرى 1392هـــ.

	39.العلــل ،البــن املدينــي ،عــي بــن عبــد اهلل بــن جعفــر الســعدي املدينــي [ ،]234 - 161املحقــق :
حممــد مصطفــى األعظمــي ،املكتــب اإلســامي – بــروت ،الطبعــة  :الثانيــة 1980 ،هـ .

	40.غنيــة امللتمــس ايضــاح امللتبــس ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت اخلطيــب البغــدادي (ت:
463هـــ) ،حتقيــق د .حييــى بــن عبــد اهلل البكــري الشــهري ،النــارش مكتبــة الرشــد1422 ،هـــ -

2001م ،الســعودية /الريــاض.

	41.فتــح البــاري  ،البــن رجــب ،زيــن الديــن أيب الفــرج عبــد الرمحــن ابــن شــهاب الديــن البغــدادي
ثــم الدمشــقي الشــهري بابــن رجــب ،دار ابــن اجلــوزي  -الســعودية  /الدمــام 1422 -هـــ،

الطبعــة  :الثانيــة  ،حتقيــق  :أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد ،األجــزاء .6 /
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	42.فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،ابــن حجــر العســقالين (ت 852 :هـــ) ،دار املعرفــة -
بــروت ،1379 ،حتقيــق :حممــد عبدالباقــي ،وحمــب الديــن اخلطيــب.

	43.فتــح املغيــث رشح ألفيــة احلديــث ،شــمس الديــن حممــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي ،دار
الكتــب العلميــة ،لبنــان ،الطبعــة األوىل1403 ،هـــ.

	44.الفقيــه واملتفقــه ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي ،املعــروف باخلطيــب
البغدادي(463-392هـــ )  .املحقــق  :عــادل بن يوســف العــزازي  ،دار ابن اجلوزي بالســعودية،

ســنة 1417هـ .

	45.الفهرست ،حممد بن إسحاق أبو الفرج النديم ،دار املعرفة  -بريوت  1398 ،هـ – 1978م.
	46.جممــوع الفتــاوى ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة احلــراين (ت:
728هـــ) ،املحقــق  :أنــور البــاز  -عامــر اجلــزار ،دار الوفــاء ،الطبعــة  1426 ، 3 :هـــ.

	47.املســتدرك عــى الصحيحــن يف احلديــث ،للحافــظ حممــد بــن عبــد اهلل املعــروف باحلاكــم
(ت405:هـــ) ،مكتبــة ومطابــع النــر احلديثــة ،الريــاض.

	48.مســند الشــاميني ،ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم
الطــراين (ت360 :هـــ) ،مؤسســة الرســالة – بــروت ،الطبعــة األوىل  ،1984 – 1405 ،حتقيــق
 :محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي.

	49.املصنــف ،للحافــظ عبــد الــرزاق الصنعــاين( ت211:هـــ ) ،حققــه حبيــب األعظمــي ،مــن
منشــورات املجلــس العلمــي.

	50.معــاين القــرآن وإعرابــه ،إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل ،أبــو إســحاق الزجــاج( ،ت ،)311 :دار
عامل الكتــب – بــروت1408 ،هـ .

	51.معرفــة الرجــال عــن حييــى بــن معــن روايــة أمحــد بــن حممــد بــن القاســم بــن حمــرز ،حييــى بــن
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معــن ،املحقــق  :اجلــزء األول :حممــد كامــل القصــار ،جممــع اللغــة العربيــة ،دمشــق ،الطبعــة :

نُصوص ِمن النَّ ِ
اس ِخ َوا َْلنْ ُسوخ ِمن ُسورة ال َب َقرة لِ ْ ِ
ودر َاس ًة).
حَد َ
ل َما ِم َأ ْ
َ
ُ ٌ
(جْع ًا َ

األوىل1405 ،هـ 1985 ،م.

س ْو ِجــردي اخلراســاين،
	52.معرفــة الســنن واآلثــار ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى اخلُ ْ َ
أبــو بكــر البيهقــي (ت458 :هـــ) ،املحقــق  :عبــد املعطــي أمــن قلعجــي ،جامعــة الدراســات
اإلســامية كراتــي بباكســتان ،الطبعــة :األوىل1412 ،هـــ.

	53.مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن ،ملحمــد عبــد العظيــم الزرقــاين ،طبعــة عيســى البــايب احللبــي
مــر 1392هـ.

	54.املوافقــات للشــاطبي ،أيب إســحاق إبراهيــم بــن موســى (ت790:هـــ) ،دار املعرفــة للطباعــة
والنــر -بــروت.

	55.موســوعة أقــوال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف رجــال احلديــث وعللــه ،مجــع وترتيــب  :الســيد أبــو

املعاطــي النــوري  -أمحــد عبــد الــرزاق عيــد  -حممــود حممــد خليــل ،عــامل الكتــب  -بــروت،

الطبعــة  :األوىل 1417 ،هـ.

	56.ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،للحافظ الذهبي ،مطبعة السعادة بمرص سنة 1325هـ.
	57.الناســخ واملنســوخ يف القــرآن العزيــز ومــا فيــه مــن الفرائــض والســنن ،أبــو ُعبيــد القاســم بــن
سـاّم بــن عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي (ت224 :هـــ) ،دراســة وحتقيــق :حممــد بــن صالــح املديفر
(أصــل التحقيــق رســالة جامعيــة) ،مكتبــه الرشــد /رشكــة الريــاض – الريــاض ،الطبعــة :الثانية،
 1418هـ .

	58.الناسخ واملنسوخ ،أليب جعفر النحاس ت328 :هـ ،طبع بمطبعة السعادة 1323هـ.
	59.نواســخ القــرآن = ناســخ القــرآن ومنســوخه ،مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن

حممــد اجلــوزي (ت597 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد أرشف عــي املليبــاري ،وأصلــه رســالة ماجســتري

1401هـــ ،عــادة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســامية ،املدينــة املنــورة ،الطبعــة :الثانيــة،
423هـ.
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

ِّ َ َ َ
ُّ ْ َ
َ َ
ْ ُ َْ
يب القرآن
اطي ُع َل ْى غ ِر ِ
ِزيادات الدمي ِ
بن عزير
ِال ِ

(مجع ًا ودراس ًة)

د .فيصل بن محود املخيمر الشمري
أستاذ مساعد بقسم الثقافة اإلسالمية – كلية الرتبية
جامعة حائل  -حائل  -اململكة العربية السعودية
fasel04@hotmail.com
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

موضوع البحث :

هــو عبــارة عــن زيــادات عــى مــا كتبــه أحــد أعــام التفســر وهــو ابــن عزيــر السجســتاين يف

كتابــه ( تفســر غريــب القــرآن ) الــذي كتبــه الدمياطــي وأضــاف يف حواشــيه زيــادات ليســت يف

كتــاب ابــن عزيــر .

هدف البحث:

التعريــف هبــذه الزيــادات التــي أضافهــا الدمياطــي عــى تفســر غريــب القــرآن البــن عزيــر

وإبــراز هــذا اجلانــب املهــم مــن علــوم القــرآن وهــو بــاب الغريــب.

مشكلة البحث :

كــون هــذه النســخة فريــدة ،وقــد اعرتاهــا بعــض االشــكاليات مثــل ضيــاع بعــض الكلــات

مــن هوامــش املخطــوط ومل أجــد نســخة أخــرى فيهــا توضيــح مــا أشــكل .

نتائج البحث :

أ ـ مكانــة ابــن عزيــر يف غريــب القــرآن ،ومعرفتــه يف هــذا البــاب واســتفادته مــن شــيخه ابــن
األنبــاري.

ب ـ متكن الدمياطي يف هذا الباب واستطاعته الزيادة عىل ابن عزير بزيادات مهمه ودقيقة .
ج ـ تنوع طريقة الدمياطي يف الزيادة عىل ابن عزير.

الدا َّلة (املفتاح َّية) :
الكلامت َّ

الدمياطي – غريب القرآن  -ابن عزير.
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

F
احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ،ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ،ومــن ســيئات أعاملنــا مــن هيــده

اهلل ،فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــدً ا عبده ورســوله.
وبعد..
فقــد اشــتهرت مكانــة الدمياطــي ،وبــرزت منزلتــه يف العلــم كافــة ،ويف علــوم الروايــة خاصــة،
ـرا مــن الكتــب بخ ّطــه الرائــع؛ لكنــه لغــزارة ِع ْلمــه ،وســعة حمفوظاتــه ومرو ّياتــه،
ََ
وجــع وكتـ َ
ـب كثـ ً

مل يقتــر عــى الروايــة والكتابــة ،وإنــا َع ّلــق وزاد عــى مــا كتبــه ونســخه بيــده زيــادات مفيــدة،
وهوامــش فريــدة ،نســج بعضهــا ِمــن تلقــاء نفســه ،أو ن َق َلهــا عــن غــره ِمــن أهــل العلــم.
ـرت مــن روائــع احلافــظ الدمياطــي مــا ع ّلــق بــه مــن زيــادات عــى مــا كتبــه أحــد
وقــد اخـ ُ

أعــام التفســر ،وهــو الشــيخ العالمــة ابــن عزيــر السجســتاين يف كتابــه «تفســر غريــب القــرآن»،
الــذي كتبــه الدمياطــي بخ ّطــه اجلميــل ،وأضــاف يف حواشــيه زيــادات ليســت يف كتــاب ابــن ُع َز ْيـ ٍ
ـر.

أهداف البحث وأمهيته:
وملــا كان الدمياطــي قــد اشــتهر بــن النــاس برواية احلديــث ،والــكالم عليــه ،ومل يشــتهر بالكالم

ـت أن أمجــع زياداتــه عــى «غريــب القــرآن»
عــى الغريــب ،خاصـ ًة غريــب القــرآن الكريــم؛ فقــد رأيـ ُ
البــن ُع َز ْيـ ٍ
ـر ،وأن ُألقــي عليهــا مزيــدً ا مــن الضــوء ،وذلــك ألمــور ،منهــا:
ً
أول :التعريف هبذه اإلضافات ،ووضعها بني أيدي أهل العلم.
ثان ًيا :بيان علم الدمياطي هبذا الباب ،ومنزلته فيه.
ثال ًثــا :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 ،وجودتــهّ ،إل

أنــه قــد اعــرى النســخة اخلطيــة بعــض اإلشــكاليات ،مثــل ضيــاع بعــض الكلــات مــن هوامــش
املخطــوط ،ومل أجــد نســخ ًة أخــرى فيهــا هــذه الزيــادات؛ ممــا اضطــرين لالعتــاد عــى نســخة فريــدة،

ويف ذلــك مــن الصعوبــات مــا فيــه ،ممــا يعلمــه الباحثــون.

الدراسات السابقة:
وقــد زاد مــن صعوبــة البحــث عــدم وقــويف عــى هــذه الزيــادات منشــورة يف مواضعهــا مــن

هوامــش كتــاب «تفســر غريــب القــرآن» البــن ُع َز ْيــر.

اســتعنت بــاهلل عــى القيــام بأعبــاء اجلمــع والدراســة والبحــث يف ذلــك ،ومــن اهلل
ولذلــك
ُ

أســتمد العــون والتوفيــق.

منهج العمل يف البحث:
ـت لــكل
وقــد اجتهــدت يف مجــع زيــادات الدمياطــي عــى «غريــب القــرآن» البــن ُعزيــر ،وجعلـ ُ

ٍ
خاصــا ،ورتبتهــا عــى ترتيــب ورودهــا يف كتــاب ابــن ُع َز ْيـ ٍ
ـر ا ُمل َر َّتــب يف األصــل عــى
زيــادة منهــا رقـ ًـا ًّ
ـرت قبلهــا املوضــع ا ُمل َع َّلــق عليــه مــن كتــاب «غريــب القــرآن» البــن ُع َز ْيــر؛
حــروف املعجــم ،وذكـ ُ

لبيــان الرابــط بينــه وبــن كالم الدمياطــي ورمــزت البــن عزيــر برمــز ( ع ) ،وللدمياطــي برمــز ( د )،

ـرت يف بيــان مصــدر الدمياطــي يف كالمــه ،بقــويل عقــب كالمــه« :قلــت» فأذكــر مصــدره أو
ثــم اختـ
ُ
ـميت ذلــك كلــه «زيــادات الدمياطــي
بعــض َمــن وافقــه ِمــن أئمــة التفســر والعلــم ،باختصــار ،وأسـ ُ
عــى غريــب القــرآن البــن ع َزيــر» ،ونظم ُتــه يف دراسـ ٍ
ـة ،ونـ ٍ
ـص ،وخامتــة.
ُ ْ
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

فأما الدراسة :فجعلتُها يف مقدمة ،وثالثة مباحث.
1.فأمــا املقدمــة :ففيهــا أهــداف البحــث وأمهيتــه ،وصعوباتــه ،والدراســات الســابقة يف البــاب،
مــع التعريــف بكتــاب ابــن ُع َز ْيــر وطبعاتــه.
واملبحث األول :يف ترمجة ابن عزير.واملبحث الثاين :يف ترمجة الدمياطي.-واملبحــث الثالــث :يف التعريــف بكتــاب ابــن ُع َز ْيــر ،وبيــان طريقــة الدمياطــي يف

الزيــادة عليــه.

2.وأما النص :فهو الدراسة التطبيقية ،وفيه زيادات الدمياطي عىل غريب القرآن.
ويشــمل الزيــادات التــي زادهــا الدمياطــي عــى مــا ذكــره ابـ ُن ُع َز ْيــر يف كتابــه ،فهــي زيــادات مل

َتـ ِ
ـرد يف كتــاب ابــن ُع َز ْيــر ،زادهــا الدمياطــي يف مناســباهتا.
3.واخلامتة :وفيها نتائج البحث وتوصياته.

227

املبحث األول:
ترمجة ابن عزير السجستاين ،صاحب كتاب «تفسري غريب القرآن»
وفيه:

• اسمه ونسبه.
• مشاخيه وتالمذته.
•مؤ َّلفاته وآثاره العلمية.
• صفاته الشخصية والعلمية.
• وفاته.
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

املبحث األول:

ترمجة ابن عزير السجستاين ،صاحب كتاب «تفسري غريب القرآن»

اسمه و َن َسبه:

ٍ
املفــر األديــب الفاضــل املتواضــع ،الشــيخ العالمــة حممــد بــن ُع َز ْي ٍ
بكــر
ــر ،أبــو
وهــو
ِّ

السجســتاين (.)1

وقد اخت ُِلف يف ضبط احلرف األخري يف اسم أبيهُ :ع َز ْير بالراء املهملة ،أو ُع َز ْيز بمعجمتني.
ـاب نفيــس ،قــد
فذكــره الذهبــي بمهملــة يف آخــره ،وقــالُ « :م َصنِّــف (غريــب القــرآن) وهــو كتـ ٌ

ـاري و ُيصلــح لــه فيــه ،ويقــال :إنــه صنفــه يف
أجــاد فيــه .قيــل :إنــه كان يقــرؤه عــى أيب بكــر ابــن األنبـ ّ
حلــا فاضـ ً
مخــس عــرة ســنة ،وكان رجـ ً
ـا ،روى عنــه هــذا الكتــاب :أبــو عبــد اهلل عبيــد اهلل ابــن
ـا صا ً

ـامري املقــرئ،
السـ ّ
ب َّطــة ،وعثــان بــن أمحــد بــن ســمعان الـ ّـر ّزاز ،وأبو أمحــد عبــد اهلل بــن احلُســن ّ
وغريهــم ،وكان ببغــداد .ذكــره ابــن الن ّّجــار ومــا ذكــر لــه وفــاة ،وقــال :ال أدري قــدم مــن ِس ِج ْســتان

أو أصلــه منهــا»(.)2

الذهبي
وقــال الذهبــي« :والصحيــح يف اســم أبيــه ُعز ْيــر» أي :بالــراء املهملــة يف آخــره ،واســتدل
ُّ

ـط ابــن نــارص احلافــظ ،وذ َكـ َـر أ ّنــه شــاهده بخــط يــده ،وبخـ ّ
لذلــك بقولــه« :هكــذا رأيتــه بــراء بخـ ّ
ـط
غــر واحـ ٍ
ـد مــن ا ّلذيــن كتبــوا كتابــه عنــه ،وكانــوا متقنــن .قــال( :)3وذكــر يل شــيخنا أبــو حممــد ابــن
األخــر أ ّنــه رأى نســخ ًة (بغريــب القــرآن) بخـ ّ
ـط مصنفــه ويف آخرهــا :وكتــب حممــد بــن ُعز ْيــر،

بالـ ّـراء املهملــة».

(((1ينظــر ترمجتــه يف :املؤتلــف واملختلــف ،لــأزدي ،الرتمجــة رقــم ()1681؛ اإلكــال ،البــن ماكــوال)5/7( ،؛ تاريــخ اإلســام،
للذهبــي)615/7( ،؛ توضيــح املشــتبه ،ابــن نــارص الديــن)270/6( ،؛ الــوايف بالوفيــات ،للصفــدي)70/4( ،؛ ســلم الوصــول،
حلاجــي خليفــة.)187/3( ،
(((2تاريخ اإلسالم ،للذهبي)615/7( ،؛ سري أعالم النبالء ،للذهبي.)216/15( ،
(((3أي :ابن نارص.
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ـت
ـزي قــال :رأيـ ُ
ـي ،عــن أيب زكريــا التّربيـ ّ
ثــم قــال الذهبــي« :وحكــى أبــو منصــور ابــن اجلواليقـ ّ

بخــط ابــن ُعز ْيــر ،وعليــه عالمــة الـ ّـراء غــر املعجمــة.

ـي يف (املختلــف) :حممــد بــن ُعز ْيــز بمعجمتــن» فتع ّقبــه الذهبــي بقوله:
وقــال احلافــظ عبــد الغنـ ّ

ـمى ُع َز ْيـ ًـرا
ـح ،والثــاين تصحيــف ال يــكاد يعــرف النّـ ُ
«واألول أصـ ّ
ـاس ســواه .وقيــل :كان أبــوه ُيسـ َّ
وعزيـ ًـزا ،فــاهلل أعلــم.

ـت نســخ ًة (بكتــاب املالحــن) ،وقــد كتبهــا عــن ابــن ُد َر ْيــد يف ســنة
وقــال ابــن نــارص :ملكـ ُ

ِ
ٍ
ــتاين.
عــر وثالثامئــة ،وكتــب يف آخرهــا :وكتبــ ُه حممــد بــن ُعز ْيــر  -بالــراء ّ -
السج ْس ّ

ّ
بخــط إبراهيــم بــن حممــد الطــري املعــروف
قــال ابــن نــارص :رأيــت نســخة (بالغريــب)

بتــوزون ،وكان ضابطـ ًا ،وقــد كتــب نســخ ًة عــن املصنــف ،وفيــه الرتمجــة :تأليــف حممــد بــن ُعز ْيــر -
بالــراء غــر معجمـ ٍ
ـة  -وكذلــك رأيــت نســخة بخـ ّ
ـط حممــد بــن ن َْجــدَ ة الطــري.
ُْ َ َ
وقــال أبــو عامــر ،هــو ال َع ْبــدري :قــال شــيخنا عبــد املحســن الشــيحي :رأيــت بخـ ّ
ـط حممــد

ـتاين  -األخــرة راء غــر
بــن ن َْجــدَ ة ،وكان يف غايــة اإلتقــان ،خ ّطــه ُح َّجــة ،حممــد بــن ُعزيــر ِّ
السجسـ ّ

معجمــة .-

ـي ،واخلطيــب،
ـي ،وعبــد الغنـ ِّ
ـر الدَّ ْهــاء عــى النُّطــق بالــزاي تقييــدُ الدَّ َار ُق ْطنـ ِّ
قلــت :إ ّنــا َجـ َّ َ

واألمــر ،لــه بــزاي مكـ َّـررة»( .)1انتهــى مــا ذكــره الذهبــي.
وقد نقلتُه ملا فيه من فوائد النقل عن خطوط العلامء.

ـت «ابـ َن ُع َز ْيـ ٍ
ـر» يف كتابــه «غريــب القــرآن» بخــط الدمياطــي باملهملــة يف آخــره ،يف
وكذلــك رأيـ ُ

مواضــع عديــدة.
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(((1انظر :اإلكامل ،البن ماكوال)7/5( ،؛ تاريخ اإلسالم ،للذهبي.)615/7( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

لكــن ذكــره ابــن اهلائــم يف كتابــه «التبيــان يف تفســر غريــب القــرآن»( )1يف مواضــع كثــرة 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 حييــى بــن عــي اخلطيــب التربيــزي

 :عزيــز  -بالــزاي املعجمــة يف آخــره  -تصحيــف ،وإنــا هــو عزيــر بالــراء املهملــة .انتهــى.
واجلــاري عــى األلســنة األول» .قــال ابــن اهلائــم« :وقــال أبــو عبــد اهلل بــن خالويــه :كان أبــو بكــر

وصالحــا ،وكان ُيــؤ ِّدب أوالد
ـرا
ً
بــن عزيــر هــذا مــن أكابــر تالمــذة ابــن األنبــاري ،علـ ًـا وسـنًّا وسـ ً
العامــة ،ويــأيت جامــع املدينــة ببغــداد كل مجعــة ومعــه زنبيــل صغــر فيــه دفاتــر ،يطيــل الصمــت،

فــإذا تكلــم قــال ح ًّقــا ،وكان ثقــة ،ومل يؤ ِّلــف غــر هــذا الكتــاب ،وقيــل :إنــه صنّفــه يف أربعــن ســنة.
انتهــى .واعـ ُ ِ
ـرض عليــه يف زعمــه أ ّنــه مل يصنــف غــر هــذا الكتــاب بـ ّ
ـأن لــه تصانيــف كثــرة .واهلل
أعلــم»(.)2

وابــن اهلائــم  -يف ضبطــه بمعجمتــن  -مسـ ٌ
ـبوق بــا َذ َكـ َـر ُه اب ـ ُن ماكــوال وغــره مــن األئمــة

الذيــن ذكــروه كذلــك بزايــن معجمتــن ،خال ًفــا ملــا ذكــره الدمياطــي بــزاي واحــدة ،وآخــره راء

مهملــة.

صح َحـ ُه احلافـ ُ
ـظ أبــو الفضــل حممــد بــن نــارص الســامي ،وتبعــه فيــه
ومــا َذ َكـ َـر ُه الدمياطــي قــد َّ

ابــن نقطــة( )3والذهبــي كــا ســبق .وحكــم ابــن نــارص عــى مــا ذكــره ابــن ماكــوال وغــره بمعجمتــن

با لتصحيف .

أيضــا باملهملــة يف آخــره :احلافــظ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن عبــد امللــك
وكــذا ضبطــه ً

األنصــاري األويس(،)4

(((1التبيان يف تفسري غريب القرآن ،البن اهلائم( ،ص.)19 :
(((2املرجع السابق( ،ص.)357 :
(((3تكملة اإلكامل ،البن ماكوال.)162/4( ،
(((4الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،لألويس.)418/1( ،
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والصفدي( )1وقال« :بزاي أوىل وراء ثانية ،وأكثر الناس يقولونه بزايني».
واخلالصــة أ ّنــه قــد ورد ضبطــه بزايــن معجمتــن ،وبــزاي واحــدة وآخــره راء مهملــة ،فاخرتنــا

ضبطــه يف هــذا البحــث بالــراء املهملــة يف آخــره تب ًعــا للدمياطــي.

مشاخيه وتالمذته:

لقــد عــاش ابــ ُن ُع َز ْيــر يف فــرة ِمــن أزهــى عصــور بغــداد العلميــة؛ ورغــم هــذا مل تذكــر

ـت عليهــا لــه شـ ً
ـيخا ســوى ابــن األنبــاري ،وقــد الز َمــه وقــر َأ عليــه كتابــه عــى
املصــادر التــي وقفـ ُ

ســبيل التصحيــح.

وأمــا الــرواة عنــه :فقــد ذكــروا لــه مجلـ ًة ِمــن التالميــذ والــرواة ،خاصــة لكتابــه هــذا ،وهــم :أبو

أمحــد عبــد اهلل بــن احلســن بــن َح ْســنون ،وأبــو عبــد اهلل بــن بطــة ،وعثــان بــن أمحــد بــن ســمعان،
وعبــد اهلل ابــن احلســن الســامري املقــرئ ،كتــاب الغريــب(.)2

مؤ َّلفاته وآثاره العلمية:
مل تذكــر املصــادر البــن ُع َز ْيــر كتا ًبــا ســوى هــذا الكتــاب الــذي أ ّلفــه يف «غريــب القــرآن»،

َّ
وظــل يزيــد وينقــص وحيــرر ،ويقــرؤه عــى شــيخه أيب بكــر
اســتمر يف تأليفــه طــول ُع ُمــره،
وقــد
َّ

ـمع منــه كــا أفــاده صاحبــه اب ـ ُن
ابــن األنبــاري عــى ســبيل التصحيــح ،ومــات اب ـ ُن ُع َز ْيــر ومل ُي ْسـ َ

خالويــه(.)3
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(((1الوايف بالوفيات ،للصفدي.)70/4( ،
(((2تاريخ اإلسالم ،للذهبي)615/7( ،؛ سري أعالم النبالء ،للذهبي.)216/15( ،
(((3فهرسة ابن خري ،البن خري اإلشبييل ،رقم (.)102

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

ـس
ـاب ُمَـ َّـر ٌر ،قــد َ
وهــو كتـ ٌ
ـاب نفيـ ٌ
ـي( )1وأضــاف« :وهــو كتـ ٌ
«حـ َّـر َره» صاحبــه كــا قــال الذهبـ ُّ

قــد أجــا َد فيه»(.)2وقــال اخلطيــب يف ترمجتــه« :صاحــب كتــاب غريــب القــرآن ،املصنَّــف عــى حــروف
اشـ ِ
ان ا ُملج ِ
املعجــم ،وهــو معــروف ،رواه عنــه عثـ ُ
ـع ُّي»(.)3
ـم َع َ َ
ـان بــن أمحــد بــن َسـ ْ

صفاته الشخصية والعلمية:

ٍ
سا أدي ًبا إما ًما.
وقد كان ابن ُع َز ْير صاحب شخصية هادئة متواضعة ،عىل ور ٍع
ودينُ ،م َف ِّ ً
ـث قــال« :كان اب ـ ُن ُع َز ْيــر رجـ ً
وأول مــن أشــار هلــذا هــو زميلــه وقرينــه اب ـ ُن خالويــه ،حيـ ُ
ـا

متواض ًعــا َد ِّينًــا»(.)4

ـا فاضـ ً
ـر» وقــال« :كان رجـ ً
ـرا»( ،)5ويف موض ـ ٍع آخــر:
ـي بـ»اإلمــام املفـ ِّ
ووصف ـ ُه الذهبـ ُّ
ـا َخـ ِّ ً

حلــا فاضـ ً
«وكان رجـ ً
ـا»(.)6
ـا صا ً

ـوده ،رواه
وأمــا حاجــي خليفــة فقــد وصفــه بـ»األديــب» وقــال« :صنَّــف غريــب القــرآن ،فجـ ّ

عنــه ابــن َح ْسـنُون وغــره ،فــكان أدي ًبــا فاضـ ً
ـا متواض ًعــا ،ذكــره الســيوطي وقــال :ال ُعزيــزي -بزاءين
معجمتــن -كــا ذكــره الدارقطنــي وابــن ماكــوال وغريمهــا»(.)7

وفاته:

مات ابن عزير سنة  330هـ(.)8

(((1سري أعالم النبالء ،للذهبي.)216/15( ،
(((2تاريخ اإلسالم ،للذهبي.)615/7( ،
(((3تلخيص املتشابه ،اخلطيب البغدادي.)431/1( ،
(((4فهرسة ابن خري ،البن خري اإلشبييل ،رقم (.)102
(((5سري أعالم النبالء ،للذهبي.)216/15( ،
(((6تاريخ اإلسالم ،للذهبي.)615/7( ،
(((7سلم الوصول ،حلاجي خليفة.)187/3( ،
(((8تاريخ اإلسالم ،للذهبي)615/7( ،؛ سري أعالم النبالء ،للذهبي)216/15( ،؛ الوايف بالوفيات ،للصفدي.)70/4( ،
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املبحث الثاني:
ترمجة الدمياطي صاحب الزيادات عىل «غريب القرآن»
البن ُع َز ْير
•اسمه ون ََسبه.
•مولده ونشأته.
•طلبه للعلم.
•مؤ َّلفاته.
•آثاره وثناء العلامء عليه.
•وفاته.

234

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

املبحث الثاين:

ترمجة الدمياطي(،)1صاحب الزيادات عىل «غريب القرآن» البن ُع َز ْير

اسمه و َن َسبه:

الشــيخ اإلمــام البــارع احلافــظ النســابة املجــود احلجــة ،علــم املحدثــن ،عمــدة النقــاد :عبــد

املؤمــن بــن خلــف بن أيب احلســن بــن رشف ،رشف الديــن الدمياطــي ،الشــافعي ،صاحــب التصانيف.
وكان يلقب رشف الدّ ين ،وله كنيتان :أبو حممد ،وأبو أمحد(.)2

مولده ونشأته:

ُولِد سنة  613هـ بقرية تُونَة( )3من عمل تِن ِِّيس( ،)4ونشأ بدمياط ،يف شامل 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 أرشــدَ ه لطلـ ِ
ـب احلديــث بعــد ْ
ـرا عــى
أن كان مقتـ ً

الفقــه وأصولــه(.)6

وســمع باإلســكندرية يف ســنة  636هـــ مــن أصحــاب أيب طاهــر الســلفي ،ثــم قــدم القاهــرة
(((1مصــادر ترمجتــه :طبقــات الشــافعية الكــرى ،البــن تقــي الديــن الســبكي)102/10( ،؛ تذكــرة احلفــاظ ،للذهبــي)179/4( ،؛
فــوات الوفيــات ،البــن شــاكر )409/2(،؛ الــوايف بالوفيــات ،للصفــدي)159/19( ،؛ حســن املحــارضة ،للســيوطي.)357/1( ،
(((2طبقات الشافعية الكربى ،البن تقي الدين السبكي.)103/10( ،
(((3وهي جزيرة قريبة ِمن جزيرة تِنِّيس .وقد ذكرها يف معجم البلدان ،لياقوت احلموي.)62/2( ،
ـمى باســمها ،بــن الفرمــا ودميــاط ،متصلــة بالنيــل ،وبالبحــر ،ولعلهــا هــي بحــرة املنزلــة
تسـ َّ
(((4وهــي جزيــرة وســط بحــرة كانــت َ
املوجــودة اآلن مــا بــن دميــاط وبورســعيد .ينظــر :معجــم مــا اســتعجم ،للبكــري)623/2( ،؛ معجــم البلــدان ،لياقــوت احلموي،
(.)51/2
(((5معجم البلدان ،لياقوت احلموي.)472/2( ،
(((6تذكرة احلفاظ ،للذهبي.)179/4( ،
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و ُعنِــي هبــذا الشــأن روايــة ودرايــة ،والزم احلافــظ زكــي الديــن املنــذري ،وختـ َّـرج بــه ،وحــج ســنة

 643هـــ فســمع باحلرمــن ،وارحتل إىل الشــام ســنة  ،645وارحتــل إىل اجلزيــرة والعراق مرتــن ،وكتب
العــايل والنــازل ،وصنــف وحــدَّ ث ،وأمــى يف حيــاة كبــار مشــاخيه ،ومتيــز يف املذهــب الشــافعي ،وكان

فصيحــا نحو ًّيــا لغو ًّيــا مقر ًئــا رسيــع القــراءة ،جيــد العبــارة،
بســا ًما،
ً
مليــح اهليئــة ،حســن األخــاق َّ

كثــر التفنُّــن ،جيــد الكتــب ،مكثـ ًـرا مفيــدً ا ،حســن املذاكــرة ،حســن العقيــدة ،كا ًّفــا عــن الدخــول يف
الــكالم(.)1

ســمع مــن ابــن املقــر ،والعلــم ابــن الصابــوين ،وموهــوب ابــن اجلواليقــي ،وشــعيب ابــن

الزعفــراين ،وابــن اجلميــزي ،وســمع مــن ابــن عســاكر ،وخلــق مــن أصحــاب ابــن شــاتيل والقــزاز
وابــن بــري النحــوي وابــن كليــب ،وأصحــاب ابــن طــرزد وحنبــل والبوصــري واخلشــوعي(.)2

وكتــب عنــه طائفــة منهــم الصاحــب كــال الديــن ابــن العديــم ،وأبــو احلســن اليونينــي،

والقــايض علــم الديــن اإلخنائــي ،والشــيخ عــاء الديــن القونــوي ،والشــيخ أثــر الديــن أبــو حيــان،
وفتــح الديــن ابــن ســيد النــاس ،وأبــو احلجــاج املــزي ،واحلافــظ شــمس الديــن الذهبــي ،وقــايض

وأخصهــم بصحبتــه ،وهــو آخــر خلــق اهلل
القضــاة تقــي الديــن الســبكي ،وكان أكثرهــم مالزمـ ًة لــه،
ّ
مــن املحدِّ ثــن بــه عهــدً ا ،وفخــر الديــن النويــري ،وخلــق كثــر مــن الرحالــن(.)3

وطــال عمــره ،وتفــرد بأشــياء ،ومحــل عــن الصنعــاين عرشيــن جملــدً ا مــن تصانيفــه يف احلديــث

ـول إىل مــر ونــر هبــا علمــه ،وكان موسـ ًعا عليــه
واللغــة ،وســكن دمشــق مــدة وأفــاد أهلهــا ،وحتـ ّ
يف الــرزق ،ولــه حرمــة وجاللــة ،وويل مشــيخة الظاهريــة بــن القرصيــن(.)4

مؤ َّلفاته:

كتــاب الصــاة الوســطى ،جملــد لطيــف .كتــاب اخليــل ،جملــد .قبائــل اخلــزرج ،جملــد .العقــد
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(((1الوايف بالوفيات ،للصفدي.)159/19( ،
(((2فوات الوفيات ،البن شاكر)411/2( ،؛ الوايف بالوفيات ،للصفدي.)160/19( ،
(((3الوايف بالوفيات ،للصفدي.)160/19( ،
(((4فوات الوفيات ،البن شاكر)411/2( ،؛ الوايف بالوفيات ،للصفدي.)160/19( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

املثمــن فيمــن اســمه عبــد املؤمــن ،جملــد .األربعــون املتباينــة اإلســناد يف حديــث أهــل بغــداد ،جملــد.

مشــيخة تشــهد لــه باحلفــظ والعلــم .خمتــر الســرة النبويــة(.)1

آثاره وثناء العلامء عليه:

ودر َس بالقاهرة لطائفة ا ُمل َحدِّ ثني باملدرسة املنصورية ،وهو ُ
در َس فيها هلم.
أول من َّ
َّ
َ
أحفظ منه»(.)2
رأيت
قال املزي« :ما ُ
وقــال الســبكي« :كان حافــظ زمانــه ،وأســتاذ األســتاذين يف معرفــة األنســاب وإمــام أهــل

والر َوا َيــة بالســند العــايل للقــدر الكثــر ولــه
احلديــث ،املجمــع عــى جاللتــه ،اجلامــع بــن الدِّ َرا َيــة ِّ

املعرفــة بالفقــه»(.)3

وقــال الســيوطي« :اإلمــام العالمــة احلافــظ احلجــة الفقيه النســابة شــيخ املحدثــن» قــال« :تفقه،

وبــرع وطلــب احلديــث ،فرحــل ومجــع فأوعــى ،وختــرج باملنــذري ،وأ ّلــف ،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  15ذي القعــدة ،ســنة  705هـــ ،ودفــن بمقــرة

وصـ ِّ
ـي عليــه بدمشــق غائ ًبــا  ،تعــاىل(.)6
بــاب النــر خــارج القاهــرةُ ،

(((1تذكرة احلفاظ ،للذهبي .)179/4( ،فوات الوفيات ،البن شاكر .)409/2( ،الوايف بالوفيات ،للصفدي.)160/19( ،
(((2حسن املحارضة ،للسيوطي.)357/1( ،
(((3طبقات الشافعية الكربى ،البن تقي الدين السبكي.)103/10( ،
(((4حسن املحارضة ،للسيوطي.)357/1( ،
(((5ذيل التقييد ،ملحمد بن أمحد الفايس.)165/2( ،
(((6طبقــات الشــافعية الكــرى ،البــن تقــي الديــن الســبكي .)104/10( ،ذيــل التقييــد ،ملحمــد بــن أمحــد الفــايس .)165/2( ،حســن
املحارضة ،للســيوطي.)357/1( ،
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املبحث الثالث:
التعريف بكتاب ابن ُع َز ْير ،وبيان طريقة الدمياطي يف الزيادة عليه،
ووصف النسخة اخلطية.
ً
أول :التعريف بكتاب ابن عزير.
ثان ًيا :منهج الدمياطي يف الزيادات عىل ابن عزير.
ثال ًثا :وصف نسخة زيادات الدمياطي
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

املبحث الثالث:

التعريف بكتاب ابن ُع َز ْير ،وبيان طريقة الدمياطي يف الزيادة عليه
ووصف النسخة اخلطية

 -التعريف بكتاب ابن ُع َز ْي ٍر وطبعاته:

ً
أول :التعريف بكتاب ابن عزير:

املسمى بـ»نزهة القلوب» البن ُع َز ٍير ِمن املصادر القديمة يف باب
يعترب كتاب «تفسري غريب القرآن» ّ

غريب القرآن ،وتزداد قيمته من مراجعة صاحبه املتكررة البن األنباري أثناء تأليفه.
وقد ُطبِع الكتاب عدة طبعات ،منها:

 - 1طبعــة مطبعــة بــوالق بالقاهــرة ،بإجــازة الوزيــر الكبــر حممــد مجــال الديــن ،مديــر مهــام رياســة
مدينــة بوفــال باهلنــد آنــذاك ،عــى هامــش كتــاب «تبصــر الرمحــن وتيســر املنــان بعــض مــا يشــر
إىل إعجــاز القــرآن» لعــي املهايمــي .وذلــك يف عــر اخلديــوي إســاعيل بــن إبراهيــم بــن حممــد

عــي .كــا هــو مزبــور يف آخــر هــذه الطبعــة.

 – 2طبعــة بمطبعــة حممــد عــي صبيــح وأوالده ،القاهــرة1382 ،هـــ1963 -م .عنــي برتقيمــه جلنــة
مــن أفاضــل العلــاء ،كــا كُتِــب عــى طرتــه.
 -3طبعــة بتحقيــق :حممــد أديــب عبــد الواحــد مجــران ،النــارش :دار قتيبــة ،ســوريا ،الطبعــة األوىل،
1416هـ1995 -م.

 – 4طبعــة بتحقيــق :أ.د .يوســف عبــد الرمحــن املرعشــي ،وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية،
قطــر1434 ،هـــ2013 -م .وعليهــا اإلحالــة يف الصفحــات ،وقــد اعتمــدَ املحقــق هلــذه الطبعــة
عــى عــدة نســخ خطيــة ،ليــس منهــا هــذه النســخة اخلاصــة بالدمياطــي.
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ثان ًيا :منهج الدمياطي يف الزيادات عىل ابن عزير:

بــرز علــم احلافــظ الدمياطــي ،فيــا ع ّلقــه عــى «غريــب القــرآن» البــن عزيــر ،حيـ ُ
تنوعــت
ـث ّ
زياداتــه مــا بــن لغـ ٍ
ـة وغريهــا ،رغــم اختصاصهــا بغريــب القــرآن خاصــة ،ومل يقتــر عــى التعليــق

عــى املوجــود يف الكتــاب ،وإنــا زاد مــن عنــده أشــياء مل يذكرهــا ابــن عزيـ ٍ
ـر أصـ ً
ـا ،ممــا يــدل عــى
أيضــا.
مكانتــه يف العلــم ،ومعرفتــه هبــذا الشــأن ،وإمامتــه فيــه ،مثلــا هــي إمامتــه يف احلديــث ً
وأما منهجه يف هذه الزيادات التي زادها ،والتي هي حمل هذا البحث ،فيتم ّثل فيام يأيت:

أول :ربــط الزيــادات التــي أوردهــا بــا أورده ابــن ُع َز ْيـ ٍ
ً
ـر يف كتابــه ،وذلــك بزيــادة تفســرات
ِ
فسهــا اب ـ ُن ُع َز ْيـ ٍ
ـر.
ملــواد ُلغويــة قريبــة مــن تلــك املــواد التــي ّ

ومثـالـــه :مـــا يـأتـي بعـــد قـليـل فـي أول زيــــادة زادهـــا الدمياطي ،حني َذك ََر اب ُن ُع َز ْي ٍر قـولـه

تعالـــى :ﮋ ﯴ ﯵ ﮊ [ اإلرساء ،]16 :فــزاد الدمياطــي يف هامشــه الــكالم عــى قوله تعــاىل :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸ ﮊ [الكهــف ،]82 :برابــط اللغــة ،وزيــادة املــادة ،وإثــراء التفســر ،إحلا ًقــا بــا َذ َكـ َـر ُه ابـ ُن ُع َز ْيـ ٍ
ـر ابتدا ًء.

ثان ًيــا :إضافــة مــا مل يســبق لــه ِذ ْكــر عنــد ابــن ُع َز ْيـ ٍ
ـر أصـ ً
ـا ،وإنــا أضافــه الدمياطــي اســتطرا ًدا،

ـر جــدًّ ا ،وســتأيت أمثلتــه.
وهــذا كثـ ٌ

ثال ًثــا :اعتمــد الدمياطــي يف زياداتــه هــذه عــى أئمــة التفســر أمثــال الطــري وغــره ،وقــد

أرشت بعــد كالمــه ملصــدره ،بإجيــاز.
ُ

ـر ألفا ًظــا واضحــة ،مثلــا
راب ًعــا :يالحــظ أن الدمياطــي مل يقتــر عــى الغريــب فقــط؛ بــل فـ ّ

يــأيت يف تفســره لفظــة (آي ـ ًة) ،وغريهــا مــن األلفــاظ املعروفــة.
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

ثال ًثا :وصف نسخة زيادات الدمياطي
وهــي نســخة مــن كتــاب «تفســر غريــب القــرآن» البــن ُع َز ْيــر ،نســخها الدمياطــي بخ ّطــه

اجلميــل ،بخــط نســخ رائــع ،وأضــاف عــى حواشــيها إضافــات كثــرة.

وهي نسخة خطية فريدة حمفوظة بمكتبة كوبريليل باشا برتكيا برقم حفظ .25
سطرا.
وعدد أوراقها ( )78ورقة ،وعدد مسطراهتا (ً )19
وأرفقت بعده صورة اللوحة األوىل واألخرية من هذه النسخة.
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الورقة األوىل من املخطوط
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

الورقة األخرية من املخطوط:
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نــــص

زيــادات الــدمــيـاطـــي
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

نــــص زيــادات الــدمــيـاطـــي
([ )1آمرنا]:
ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ [ اإلرساء ( ، ]16 :ع ) و(آ َم ْرنَا):
ٍ
()1
ــراء.
بِ َم ْعنًــى واحــدَ ،أيَ :ك َّث ْرنَــا ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﯴ ﯵ ﮊ ﱠ و( َأ َّم ْرنَــا)  :أي :جعلناهــم ُأ َم َ
ِ
َو ُي َقــالَ :أ َم ْر َنــا – ِمــن األَ ْمـ ِ
ـذارا وختوي ًفــا ووعيــدً ا(.)2
ـذارا وإنـ ً
ـر – َأيَ :أ َم ْرنَاهــم بِال َّطا َعــة إعـ ً
( د ) /6ب :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ [ الكهــف ،]82 :أي :مــا فعلتــه عــن نفــي .قلــت :وهــو قــول

الطــري( ،)3والــرازي( .)4وقــال ابــن أيب زمنــن« :أي :إنــا فعل ُتــه عــن أمــر اهلل»(.)5

قلــت :وهــي زيــاد ٌة فرعيــة ،زادهــا الدمياطــي عــى أصــل مــادة (أمــر) لغـ ًة التــي ابتدأهــا ابـ ُن

ُع َز ْيـ ٍ
ـر.

([ )2أعثرنا عليهم]:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [ الكهف( ،]21 :ع) أ ْط َل ْعنا عليهم(.)6

ـع بمعنــى ســلك وســار ،مــن
( د ) بعدهــا /6ب :ﮋ ﭜ ﭝ ﮊ [الكهــف ،]85 :بمعنــىَِ :لـ َ
ـق ،و َأ ْت َبـ َ

ورست ورا َءه ،وقــد ُقــرئ هبــا مجي ًعــا ،والصــواب قــراءة مــن قــرأ بتشــديد
اتَّبعــت َأ َثـ َـره إذا قفو َتــه
َ
ـع)()7؛ ّ
ر مــن اهلل عـ َّـز وجـ َّـل عــن مســر ذي القرنــن يف األرض التــي م َّكـ َن
التــاء( :فا َّت َبـ َ
ألن ذلــك خـ ٌ

(((1قــرأ هبــا عاصــم والســدي وابــن عبــاس وعــي واحلســن وجماهــد .ينظــر :املحتســب ،البــن جنــي)15/2( ،؛ واحلجــة ،البــن
خالويــه( ،ص.)214 :
(((2ابن ُع َز ْي ٍر( ،ص.)83 :
(((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي .)327/15(،
(((4مفاتيح الغيب ،للرازي .)492/21(،
(((5تفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب زمنــن)77/3( ،؛ وهــذه مــن زيــادات الدمياطــي أغفلهــا ابــن عزيــر وفرسهــا الدمياطــي وهــي
داخلــة يف مــادة األمــر املفــر يف اآليــة الســابقة.
(((6ابن عزير( ،ص.)84 :
(((7قرأ هبا ابن كثري ونافع وأيب عمرو .ينظر :احلجة ،البن خالويه( ،ص)23 :؛ السبعة يف القراءات ،البن جماهد( ،ص.)397 :
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ِ ِ
السـ َبب .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)1والبغــوي( .)2و َذ َكـ َـر القــراءات بنحوه:
لــه فيهــا ،ال عــن حلاقــه َّ
()3
ـي الفــاريس(.)4
ابـ ُن جماهــد  ،وأبــو عـ ٍّ

ابــن ُع َز ْي ٍ
قلــت :وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ِ
ــر وهــي توضــح للمعنــى

الغريــب مــن اآليــة.
([ )3األيامى]:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﮊ [ النــور ( ،]32 :ع ) الذيــن ال أزواج هلــم مــن

الرجــال والنســاء(.)5

(د) بعدهــا /6ب :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮊ [ النــور ،]33 :يقــول :ضعــوا عنهــم مــن

مكاتبتهــم[ .وعــن أيب عبــد الرمحــن الســلمي عــن]( )6عــي ابــن أيب طالــب عليــه الســام قــال« :ربــع

الكتابــة حيطهــا عنــه»( .)7وعنــه قــال« :الربــع مــن أول نجومــه»( .)8عــن ابــن عبــاس قــال« :ضعــوا

ـض مــن اهلل جــل وعـ ّـز
عنهــم ممــا كاتبتموهــم عليــه [وقاطعتموهــم] »( .)9وقــال قــو ٌم :بــل ذلــك حـ ٌّ

أهــل األمــوال [عــى أن يعطوهــم]( )10ســهمهم الــذي جعلــه اهلل هلــم مــن الصدقــات املفروضــة هلــم
يف أمواهلــم بقولــه :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [ التوبــة ،]60 :اآليــة .قالــوا :فالرقــاب التــي ُج ِعــل فيهــا أحــدُ
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(((1جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)372/15( ،
(((2معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي.)199/5( ،
(((3السبعة يف القراءات ،البن جماهد( ،ص.)397 :
(((4احلجة للقراء السبعة ،أليب عيل الفاريس.)166/5( ،
(((5ابن عزير( ،ص.)88 :
(((6من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي ،وهو مطموس يف املخطوط.
(((7أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)283/17( ،
(((8أخرجــه يف جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،للطــري .)283/17( ،وتنجيــم الــيء :تقســيمه وتفريقــه عــى أوقــات معلومــة،
ٍ
مفر ًقــا .واملعنــى هنــا أن يســتوفيه يف أول وقــت اســتحقاقه .ينظــر :لســان
والعبــد ُيكاتــب مــواله عــى مــال يؤديــه إليــه منجـ ًـا أي َّ
العــرب ،البــن منظــور.)570/12( ،
(((9أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي)285/17( ،؛ وما بني املعكوفني من الطربي وهو مطموس يف املخطوط.
((1(1من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي)287/17( ،؛ وهو مطموس يف املخطوط.

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

ســهامن الصدقــة الثامنيــة[ ،وهــم املكاتبــون]( )1آتوهــم مــن الــذي آتاكــم ،أي :ســهمهم مــن الصدقــة.
عيل :ربع املكاتبة( .)2قلت :وهو قول الطربي(.)3
وعن أيب عبد الرمحن بن حبيب عن ٍّ
ورجــح ّ
أن األمر فيهــا للنــدب ال الوجوب
وحكــى الطحــاوي هــذه املذاهــب وغريهــا يف اآليــةَّ ،

واحلتم (.)4

ـن ُع َز ْيـ ٍ
قلــت :وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابـ ِ
ـر وهــي مهمــة لبيــان أصــل

الكلمــة وتفســر غريبهــا.
([ )4أنايس]:

ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [ الفرقان ( ،]49 :ع ) مجع إنيس(.)5
( د ) بعدهــا /7أ :ﮋﭚﮊ [ األنبيــاء ،]91 :يف قولــه :ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [ األنبيــاء:

[ ،]٩١ومل يقــل]( :)6آيتــن ،وقــد ُذ ِكــر اثنــان؛ ألن معنــى الــكالم [جعلنامهــا علــا لنــا وحجــة]( )7فــكل
واحــد منهــا يف معنــى الداللــة عــى اهلل جــل وعــز [وعــى عظيــم]( )8قدرتــه يقــوم مقــام اآلخــر إذ كان

أمرمهــا يف [الداللــة عــى اهلل واحــدً ا](.)9

قلت :وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ِ
ابن ُع َز ْي ٍر وهي تفسري لغريب أمهله.

(((1من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي ،وهو مطموس يف املخطوط.
(((2أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)287/17( ،
(((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)287 – 283/17( ،
(((4أحكام القرآن ،للطحاوي.)467 – 465/2( ،
(((5ابن عزير( ،ص.)88 :
(((6من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي )391/16( ،وهو مطموس يف املخطوط.
(((7من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي ،وهو مطموس يف املخطوط.
(((8من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي ،وهو مطموس يف املخطوط.
(((9من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي ،وهو مطموس يف املخطوط.
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([ )5أخذهتم]:
 وقوله :ﮋ ﮭ ﮮﮯ ﮊ [ احلج( ،]44 :ع) أي :أحللت هبم العقاب بعد اإلمالء.قلت :وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ِ
ابن ُع َز ْي ٍر وهي تفسري لغريب أمهله.
([ )6نكري]:
 -وقولــه :ﮋﮱﯓﮊ [ احلــج( ،]44 :ع) أي :تغيــري مــا كان هبــم مــن نعمــة ،وتنكــري [هلــم

ـت عليــه مــن اإلحســان إليهــم ،أمل أبدهلــم بالكثــرة قلــة؟ وباحليــاة موتــا وهــاكا؟ وبالعامرة
عــا]( )1كنـ ُ
بمكذبيــك مــن قريــشْ ،
ِّ
ـت هلــم إىل آجاهلــم ،فــإين منجــزك وعــدي
خرابــا؟ كذلــك فعــي
وإن أمليـ ُ

ـزت غــرك مــن رســي وعــدي يف أممهــم ،فأهلكتُهــم ،وأنجيتُهــم مــن بــن أظهرهــم.
فيهــم ،كــا أنجـ ُ

قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)2والواحــدي( .)3وبنحــوه قــال ابــن أيب زمنــن(.)4

قلت :وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ِ
ابن ُع َز ْي ٍر وهي تفسري لغريب اآلية.
([ )7حرف بل وبيان اإلعراب]:
ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [ األنبياء.)5( ]26 :
ـتدراك ،وقولــه :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ رفــع بمضمـ ٍ
ٌ
ـر تقديـ ُـره :بــل هــم
(د) /14أ :ﮋ ﭨﮊ اسـ

عبــا ٌد ُمك َْر ُمـ َ
ـون .قلــت :وهــو قــول مكــي بــن أيب طالــب( ،)6وابــن اجلــوزي(.)7

قلت :وهي زياد ٌة استطرادية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابن ُع َز ْي ٍر هنا وهي بيان إعراب الكلمة.

248

(((1من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي ،وهو مطموس يف املخطوط.
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)589/16( ،
(((3التفسري الوسيط ،للواحدي.)274/3( ،
(((4تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)184/3( ،
(((5مل يذكر ابن عزير شي ًئا عن هذه اآلية.
(((6تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)4746/7( ،
(((7زاد املسري ،البن اجلوزي.)347/5( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

([ )8باخع نفسك]:
ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ

نفســك(.)1

ٌ
قاتــل
[ الكهــف( ،]6 :ع) أي:

(د) /15أ :ﮋ ﭥ ﭦ ﮊ أي :قاتــل نفســك ومهلكهــا ْ
إن مل يؤمــن قومــك بــك ويصدِّ قــوك

عــى مــا جئتهــم بــه .والبخــع هــو القتــل واإلهــاك يف كالم العــرب .قــال ذو الرمــة(:)2
َأل َأ َذا ا ْلب ِ
اخ ُع ا ْل َو ْجدُ َن ْف َسـ ُه
يُّ َ َ

لِ َش ٍء نَح ْته َعن يدَ ي ِه ا َْل ِ
قاد ُر
ْ َ ُ ْ َ ْ

()3

وعن الضحاك :ﮋ ﭥ ﭦ ﮊٌ :
حرصا(.)4
قاتل نفسك عليهم
ً

و(أن) يف قولــه( :أن ال يكونــوا مؤمنــن) يف موضــع نصــب بـــ ﮋﭥﮊ كــا يقــال :زرت عبــد

أن زارين ،وهــو جــزاء ،ولــو كان الفعــل الــذي بعــد (أن) مسـ ً
اهلل ْ
ـتقبل لــكان وجــه الــكالم يف (أن)

الكــر كــا تقــول :أزور عبــد اهلل إن يــزورين .قلــت :وهــو قــول الطــري( .)5وقــال ابــن أيب زمنــن:

«أي :قاتــل نفســك إن مل يؤمنــوا هبــذا القــرآن؛ أي :فــا تفعــل»(.)6
قلت :وهي زيادة يف معنى اآلية الكريمة عىل ما ذكره اب ُن عزير.

(((1ابن عزير( ،ص.)143 :
(((2البيت من الطويل ،وهو لذي الرمة يف ديوانه( ،ص  .)1037هتذيب اللغة ،لألزهري.)117/1( ،
(( (3الباخع :اهلالك .الوجد :شدّ ة الشوق .نحته :رصفته ،ينظر :لسان العرب ،البن منظور ،مادة (بخع)( .وجد)( .نحت).
(((4جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)544/17( ،
(((5جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي (.)544 – 543/17( ،)149/15
(((6تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني ()270/3؛ وينظر :التفسري الوسيط ،للواحدي.)136/3( ،
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([ )9بغيا]:
ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ [ مريم( ،]20 :ع) يعني :فاجرة(.)1
(د) /15ب :ﮋﮧﮊ [ مريــم ،]20 :زان ًيــا ،ومل يقــل( :بغ ّيـ ًة) ألن ذلــك ممــا ُيوصــف بــه النســاء دون

الرجــال ،فجــرى جمــرى امــرأة [حائــض]( )2وطالــق ،و ُي َش ـ َّبه ذلــك بقوهلــم :ملحفــة جديــدة وامــرأة

قتيــل .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)3وابــن أيب زمنــن( ،)4ومكــي بــن أيب طالــب( ،)5والواحــدي(،)6
والســمعاين( ،)7والقرطبي(.)8

قلــت :وهــي زيــادة يف املعنــى عــى مــا ذكــره ابــن عزيــر ،وفيــه بيــان ســبب ورود اللفــظ ُم َذ َّكـ ًـرا

مــع أنــه غــر مــراد.

(ُ [ )10بدْ ن]( :ع) مجع َبدَ نَة(.)9
(د) /16أ :ﮋﮥﮦﮧﮊ [ احلــج ،]36 :وال ُبــدْ ن :مجــع بدنــة ،وقــد يقــال لواحدهــا:

بــدن ،وإذا قيــل :بــدن احتمــل أن يكــون مج ًعــا وواحــدً ا ،يــدل عــى أنــه قــد يقــال ذلــك للواحــد قــول
الشــاعر:
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ِ
ـورا
ـي ِح َ
ني َتْــــل ُك ْالُ ُمـــ َ
عـَـ َ َّ
َو َحــ ْلق َر ْأ ِس َوافِ ًيا َم ْض ُفـــور ًا

َص ْوم ُش ُه ٍ
ورا
ور َو َج َب ْت ن ُُذ َ
َوبـَــدَ نًا ُمدَ َّر ًعا َم ْو ُفـوراً

(((1ابن عزير( ،ص.)144 :
(((2من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي ،وهو مطموس يف املخطوط.
(((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)525 ،488/15( ،
(((4تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني .)91/3(،
(((5اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4512/7( ،
(((6الوجيز ،للواحدي.)678( ،
(((7تفسري القرآن ،للسمعاين.)284/3( ،
(((8اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)91/11( ،
(((9ابن عزير( ،ص.)148 :
( (1(1األبيات تفرد هبا يف جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)553/16( ،

()10

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

والسدير( :)1ال َبدَ ُن؛
والبدن :الضخم من كل يشء ،وقيل المرئ القيس بن النعامن :صاحب اخلَ َو ْرن َِق َّ
ِ ِ
حلمه يقال :قد بدَّ َن تبدينًا.
لض َخمه ،ويقال للرجل إذا ضخم :قد بدن بدنا وبدان ًة .فإذا أس ّن واسرتخى ُ
يعنيُ :مدَ َّر ًعاُ :م َ َّل ًل .قلت :وهو قول الطربي( ،)2وابن العريب(.)3

قلت :وهي زياد ٌة قصدَ الدمياطي هبا زيادة بيان معنى اآلية الكريمة.
([ )11تفث]:
ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ [ احلج( ،]29 :ع) أي :تنظيفهم(.)4
(د) /18ب :ال َّت َفـ ُ
ـث :املناســك ك ّلهــا ورمــي احلجــار واملوقــف بعرفــة واملزدلفــة .وعــن ابــن

عمــر :مــا عليهــم مــن احلــج مــن الســعي والطــواف وغــر ذلــك .قلــت :وحــكاه اجلصــاص( )5عــن
ابــن عبــاس وغــره.

قلــت :وهــي زيــاد ٌة اســتدرك فيهــا الدمياطــي عــى اقتصــار ابــن عزيــر عــى معنًــى واحــد

يف اللفــظ وهــو التنظيــف ،فبـ َّـن الدمياطــي ّ
أن اللفــظ أشــمل وأعــم مــن هــذا ،وأنــه شــامل لــكل

املناســك.

لكــن الظاهــر مــن كالم الطــري( )6يوافــق مــا ذكــره ابــن عزيــر يف التنظيــف؛ فقــد قــال الطــري:
«ثــم ليقضــوا مــا عليهــم مــن مناســك حجهــم :مــن حلــق شــعر ،وأخــذ شــارب ،ورمــي مجــرة ،وطــواف
بالبيــت» .وهــذا قريــب مــن معنــى التنظيــف الــذي ذكــره ابــن عزيــر ،عــدا قــول الطــري« :وطــواف
بالبيــت» ولعــل قولــه هــذا هــو الــذي دفــع الدمياطــي لتعميــم التفــث عــى املناســك كلهــا؛ واهلل أعلــم.
(((1اخلورنق :قرص النُّعمن ابن ا ُْلنْذر ،والسدير :هنر بِن ِ
َاح َية ْ
ال َرية .ينظر :رشح ديوان احلامسة ،للتربيزي.)205/1( ،
َْ ْ
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)552/16( ،
(((3أحكام القرآن ،البن العريب.)290/3( ،
(((4ابن عزير( ،ص.)164 :
(((5أحكام القرآن ،للجصاص.)73/5( ،
(((6جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)526 – 525/16( ،
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([ )12ثاين عطفه]:
ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮊ [ احلج( ،]9 :ع) أيً :
عادل جانبه(.)1

(د) /22أ :ﮋ ﭺ ﭻ ﮊ يقــولُ :ي ْعـ ِ
ـر ُض عــن ِذ ْكــري ال يريــد ْ
أن يســتمع مــا قيــل لــه ،ويقــال:
ِ
ـرا .و ُقـ ِ
ﮋ ﭺ ﭻ ﮊ ُي ْعـ ِ
ـرئ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ـرض عــن احلــق الو ًيــا عن َقــه كـ ْ ً

ﭙ ﭚ ﮊ [ املنافقــون ،]5 :اآليــة .ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [ لقــان ،]7 :قلــت :وهــو قــول
الطــري( ،)2وابــن أيب زمنــن( ،)3ومكــي بــن أيب طالــب(.)4

قلت :وهي زياد ٌة كالرشح والتفصيل ملا ذكره ابن عزير يف كالمه.
([ )13جاسوا]:
ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [

اإلرساء( ،]5 :ع) أي :عاثــوا (.)5

فوحــد اجلســدَ وجعلــه ،وهــو ُم َو َّحــد مــن صفــة
(د) /23أ :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ [ األنبيــاءَّ ،]8 :

اجلامعــة؛ وإنــا جــاز ذلــك ألن اجلســد بمعنــى املصــدر ،كــا يقــال يف الــكالم :ومــا جعلناهــم خلقــا ال
يـأكلـــــون ،يقـــــول :جعلناهــم يــا حممــد جســدً ا مثلــك يأكلــون الطعــام .ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ [ األنبيــاء:

بــرا أجســا ًدا فامتــوا .قلــت:
 ،]٨يقــول :وال كانــوا أربا ًبــا ال يموتــون وال يفنــون ،ولكنهــم كانــوا ً

وهــو قــول الطــري(.)6

قلت :وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ِ
ابن ُع َز ْي ٍر وهي بيان لغريب اآلية وتفسريها.
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(((1ابن عزير( ،ص.)185 :
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)470 – 468/16( ،
(((3تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)172/3( ،
(((4اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4849/7( ،
(((5ابن عزير( ،ص.)191 :
(((6جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)230 ،229/16( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

*باب اجليم املضمومة.
([ )14اجلمعة](:)1

ـق الســاوات واألرض .قــال :كانــت
ـمي يــوم اجلمعــة؛ ألنــه ُجِــع فيــه خلـ ُ
(د) /23أ :إنــا ُسـ ِّ

ســا ًء واحــدة فف َت َقهــا ســبع ســاوات يف يومــن ،يف اخلميــس واجلمعــة .قلــت :وهــو قــول الطــري(،)2
ومكــي بــن أيب طالــب(.)3

قلت :وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ِ
ابن ُع َز ْي ٍر.
([ )15جذاذا]:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [ األنبياء( ،]58 :ع) أي :فتاتاً (.)4
(د) /23ب :جــذاذا مثــل احلطــام ،وهــو قــول ابــن عبــاس .وعــن قتــادة :نجعلهــم جــذاذا ،أي:

قط ًعــا .ومــن قــرأ (فجعلهــم ِجــذاذا) بالكــر( )5فهــو مجــع جذيــذ مثــل :خفيــف وخفــاف ،وكريــم
وكــرام.

قلــت :وهــو قــول الطــري( .)6ويف زيــادة الدمياطــي زيــادة معنــى مجــع جذيــذ مثــل كريــم

وكــرام ،ومل يكــن ســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر.

(((1ابن عزير( ،ص.)193 :
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)393/20( ،)257/16( ،)462/1( ،
(((3اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)211/1( ،
(((4ابن عزير( ،ص.)195 :
(((5وهي قراءة الكسائي .ينظر :السبعة يف القراءات ،البن جماهد( ،ص.)429 :
(((6جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)293/16( ،
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([ )16حنانا]:
ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [ مريــم( ،]13 :ع) أي :رمحـ ًة مــن عندنــا((.)1د) /25ب :قــال ابــن

عبــاس« :مــا أدري مــا (حنانــا) »()2؟ .واختلــف أهــل العربيــة يف حنانيــك( ،)3فقــال بعضهــم :هــو

تثنيــة حنــان ،وقــال آخــرون :هــي لغـ ٌة وليســت بتثنيــة ،قالــوا :وذلــك كقوهلــم :حواليــك و َد َوا َل ْيــك،

كــا قــال الشــاعر:

ض ًبا َه َذا َذ ْي َك(َ )4و َط ْعنًا َو ْخ َضا
َ ْ

()5

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

وأصــل احلنــان مــن قــول القائــل :حــن فـ ٌ
ـان إىل كــذا وكــذا إذا ارتــاح إليــه واشــتاق ،ثــم يقــال:
َ َتنَّــى فــان عــى فــان إذا تعطــف عليــه َّ
ور ِحــه ،كــا قــال الشــاعر:
ورق لــه َ
َ َتنَّــ ْن َع َ َّل َهـــدَ َ
اك ا َْل ِل ُ
يك

َفـــإِ َّن لِكـُـ ِّـل َم َقـا ٍم َم َق َ
ـال

()6

بمعنــى :تع َّطــف عــي ،فاحلنــان مصــدر حـن فــان عــى فــان ِ
حيـ ُّن عليــه حنينــا وحنانــا ،ومــن
َّ
ّ

ذلــك قيــل لزوجــة الرجــلَ :حنَّ ُتــه لتحنُّنــه عليهــا وتعطفــه ،كــا قــال الشــاعر:
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(((1ابن عزير( ،ص.)206 :
(((2أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)477/15( ،
(((3الكتاب ،لسيبويه ( .)348/1املقتضب ،للمربد ( .)223/3األصول يف النحو ،البن الرساج.)252/2( ،
(((4هذاذيك :قطعا بعد قطع .ينظر :الدر الفريد وبيت القصيد ،للمستعصمي.)78/2( ،
(( (5الرجــز للعجــاج يف ديوانــه )140/1(،؛ وخزانــة األدب ،لعبــد القــادر البغــدادي)106/2( ،؛ واملقاصــد النحويــة ،للعينــي،
(.)399/3
رضبــا هذاذيــك :أي رضبــا هيــذ هــذا بعــد هــذ ،واهلــذ :اإلرساع يف القطــع وغــره .وخضــا ،الوخــض :الطعــن الــذي يصــل إىل
اجلــوف ،وقيــل :العكــس ،واملــراد :الطعــن الــذي يــرع 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
(( (6البيــت مــن املتقــارب ،وهــو للحطيئــة يف ديوانــه( ،ص )72 :؛ ولســان العــرب ،البــن منظــور( .)573/11( ،قــول).)130/13( .
(حنن).

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

ٍ ِ
س ْي ُت
َو َل ْي َلة َذات ُد ًجى َ َ

ِ
ـت
َض ِن َحنَّ ٌة َو َب ْيـــ ُ
َو َل ْ ت ْ

()1

قلت :وهو قول الطربي( ،)2وابن أيب زمنني( ،)3والسمعاين(.)4

قلت :وهذا االستطراد يف بيان معنى (حنانيك) مل يسبق له مثيل يف كالم ابن عزير.
([ )17حصب]:
ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [ األنبيــاء( ،]98:ع) حطــب

جهنــم(.)5

(د) /26أ :ﮋ ﮨ ﮩ ﮊ معنــاه :وقــود جهنــم وشــجرها .عــن جماهــد قــال :حطــب

جهنــم(.)6

()7
عــي عليــه الســام أنــه قــرأ (حطــب
ويف قــراءة عائشــة( :حطــب جهنــم)  .و ُي ْ
ــر َوى عــن ّ

جهنــم) بالطــاء( .)8وعــن ابــن عبــاس أنــه قــرأ (حضــب جهنــم) معجمــة الضــاد(.)9

و ﮋﮨ ﮩ ﮊ مــن قوهلــم :حصبــت الرجــل إذا رميته ،كمـــا قــال جل وعـــز :ﮋﭻ ﭼ ﭽ

ـم هبــم فيهــا.
ﭾ ﮊ [ القمــر ،]34 :فمعنــى ذلــك أهنــم تقـ ُ
ـذف جهنـ ُ

(( (1الرجــز أليب حممــد الفقعــي يف لســان العــرب ،البــن منظــور (( )131/13حنــن) .ولرؤبــة يف إصــاح املنطــق ،البــن الســكيت،
(ص .)136:واملحتســب ،البــن جنــي (.)290/2
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)479 - 477/15( ،
(((3تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)89/3( ،
(((4تفسري القرآن ،للسمعاين.)282/3( ،
(((5ابن عزير( ،ص.)207 :
(((6تفسري جماهد ،ملجاهد( ،ص ،)475 :وجامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)413/16( ،
(((7املحتسب ،البن جني)66/2( ،؛ والبحر املحيط ،أليب حيان األندليس.)340/6( ،
(((8تفسري جماهد ،ملجاهد( ،ص)475 :؛ واملحتسب ،البن جني)66/2( ،؛ والبحر املحيط ،أليب حيان األندليس.)340/6( ،
أيضــا احلســن .املحتســب ،البــن جنــي)66/2( ،؛ وجامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،للطــري)413/16( ،؛ والبحــر
(((9وقــرأ هبــا ً
املحيــط ،أليب حيــان األندلــي (.)340/6
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وأمــا قــراءة ابــن عبــاس بالضــاد معجمــة؛ فإ ّنــه أراد أهنــم الذيــن تُســجر هبــم جهنــم ،وذلــك أن

كل مــا طبختــه النــار وأشــعلته فهــو حصــب هلــا.

وقولــه :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ [ األنبيــاء ،]98 :إنــا ذكــر املعبوديــن الذيــن أخــر

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
و ُع َزيــر ،ولــو أراد اإلنــس لقــال :إنكــم ومــن تعبــدون مــن دون اهلل حصــب جهنــم .قلــت :وهــو

قــول الطــري(.)1

قلــت :ويف كالم الدمياطــي زيــادة عــن املعبوديــن مــن دون اهلل عـ َّـز وجـ َّـل ،واملــراد هبــم يف اآليــة

الكريمــة ،ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر ،وفيــه كذلــك زيــادة تفصيــل يف معنــى ﮋ ﮨ ﮩ ﮊ

([ )18حرث]:
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) /26أ :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [ األنبيــاء ،]78 :قــال :احلــرث النبــت ،ويقــال :الكــرم .قلــت:

وهــو قــول الطــري( ،)3ومكــي بــن أيب طالــب( ،)4واملــاوردي(.)5

ـن ُع َز ْيـ ٍ
قلــت :وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابـ ِ
ـر ،زاد الــكالم عــى احلــرث يف

قصــة داود وســليامن عليهــا الســام ،بمناســبة كالم ابــن عزيــر عــى ﮋ ﮘ ﮙ ﮊ [الشــورى. ]20 :
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(((1جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)411/16( ،
(((2ابن عزير( ،ص.)209 :
(((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)320/16( ،
(((4اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4785/7( ،
(((5النكت والعيون ،للاموردي.)456/3( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

([ )19حرم]:
ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [ املائدة( ،]1 :ع) أيُ :مرمون(.)1
(د) /27أ :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [ احلــج ،]30 :قــال جماهــد :احلرمــة مكــة واحلــج

والعمــرة ،ومــا هنــى اهلل عنــه مــن معاصيــه( .)2ويقــال :ﮋ ﯙ ﯚ ﮊ :املشــعر احلــرام ،والبيــت
احلــرام ،واملســجد احلــرام ،والبلــد احلــرام .قلــت :وهــذا القــول األخــر حــكاه الطــري( )3عــن ابــن

زيــد .وقــال اجلصــاص« :يعنــي بــه  -واهلل أعلــم  -اجتنــاب مــا حــرم اهلل عليــه يف وقــت اإلحــرام،

تعظيــا هلل عـ َّـز وجـ َّـل واســتعظا ًما ملواقعــة مــا هنــى اهلل عنــه يف إحرامــه ،صيانــة حلجــه وإحرامــه؛ فهــو
خــر لــه عنــد ربــه مــن تــرك اســتعظامه والتهــاون بــه»(.)4

قلــت :وهــي زيــادة اســتطرادية يف بيــان بعــض معــاين املــادة اللغويــة (حــرم) ومل يســبق ذلــك يف

كالم ابــن عزيــر.

([ )20حقب]:
ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ [ الكهــف( ،]60 :ع) أي:

دهـ ًـرا (.)5

ويمــع قليلــه وكثــره أحقا ًبــا ،وقــد
(د) /27أ :وقــال بعضهــم :ســبعون خري ًفــا ،وهــو واحــدٌ ُ ،

تقــول العــرب :كنــت عنــده حقبــة مــن الدهــر ،وجيمعوهنــا ُح ُق ًبــا .ويقــال :جممــع البحريــن :طنجــة،

ويقــال :بحــر فــارس والــروم ،فبحــر الــروم ممــا يــي املغــرب ،وبحــر فــارس ممــا يــي املــرق .قلــت:

(((1ابن عزير( ،ص.)212 :
(((2أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)534/16( ،
(((3التخريج السابق.
(((4أحكام القرآن ،للجصاص.)76/5( ،
(((5ابن عزير( ،ص.)212 :

257

وهــو قــول الطــري( ،)1وابــن أيب زمنــن( )2يف احلقــب .وقــول الطــري( )3ومكــي بــن أيب طالــب(،)4
والواحــدي( ،)5يف ﮋ ﯳ ﮊ [ الكهــف ،]60 :وحــكاه ابــن أيب زمنــن( )6عــن قتــادة.

قلــت :وهــي زيــادة فيهــا رشح وبيــان مــا ذكــره ابــن عزيــر مــع زيــادة تفســر ﮋ ﯳ ﯴ

ﮊ ومل يســبق هــذا عنــد ابــن عزيــر.
([ )21خشع]:

ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [ األنبيــاء،]90 :

(ع) أي :متواضعــن(.)7

(د) /27ب :ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ [ املؤمنــون ،]2 :قــال :خشــوعهم يف القلــب ،فغضــوا

()8
وســئل عــن قولــه:
ـي عليــه الســام ُ -
بذلــك البــر ،وخفضــوا بــه اجلنــاح ،عــن احلســن  .وعــن عـ ّ

ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ قــال :ال تلتفــت يف صالتــك ،واخلشــوع يف القلــبْ ،
وأن تُلــن للرجــل

املســلم كت َفــك»( .)9وعــن احلســن :ﮋ ﭙ ﮊ خائفــون(.)10
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(((1جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)309/15( ،
(((2تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)71/3( ،
(((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)308/15( ،
(((4اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4416/6( ،
(((5الوجيز ،للواحدي.)666( ،
(((6تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)71/3( ،
(((7ابن عزير( ،ص.)216 :
(((8أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)8/17( ،
(((9السابق.)9 ،8/17( ،
((1(1السابق.)9/17( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

وعــن ابــن عبــاس« :خائفــون ســاكنون»( .)1قلــت :وهــو قــول الطــري( .)2وقــال اجلصــاص:

«اخلشــوع ينتظــم هــذه املعــاين كلهــا مــن الســكون يف الصــاة والتذلــل وتــرك االلتفــات واحلركــة
واخلــوف مــن اهلل تعــاىل»(.)3

قلــت :وهــي زيــادة يف بيــان معنــى اخلشــوع مــن جهــة ،وموضعــه مــن جهــة أخــرى ،فأمــا بيــان

رشحــا وبيا ًنــا ،وأمــا موضــع اخلشــوع فلــم يســبق عنــد ابــن عزيــر.
معنــاه فقــد زاد الدمياطــي ذلــك ً
[خ ْرج]:
(َ )22
ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ [ املؤمنون( ،]72 :ع)
وخراجا :إتاوة وغ ّلة(.)4
ً

(د) /27أ :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ [ النــور ،]33 :قــال مالــك بــن أنــس« :اخلــر القــوة
ٍ
واألداء»( .)5وعــن يونــس عــن احلســن :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ صدقــا ووفــا ًء وأدا َء
أمانــة( .)6وعــن

طــاووس وجماهــد قــال :ﮋ ﭹ ﭺﭻ ﮊ أي:مــاال وأمانــة( .)7وعــن أيب صالــح ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ قــال:

أداء أمانــة( .)8وعــن مغــرة عــن إبراهيــم :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ قــال :صدقــا ووفــاء ،أو أحدمهــا(.)9

عــن عطــاء ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ قــال :أدا ًء ومـ ً
ـال( .)10وعن َعبِيــدَ ةَ :ﮋ ﭷ ﭸ ﮊ عندهم أمانـ ًة( .)11وعن

ســفيان ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ يعنــي :صد ًقــا ووفــا ًء ودينًــا وأمان ـ ًة( .)12وعــن ابــن زيــد :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ
(((1السابق.)7/17( ،
(((2السابق.)6/17( ،
(((3أحكام القرآن ،للجصاص.)91/5( ،
(((4ابن عزير( ،ص.)220 :
(((5اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب ( .)5083/8املحرر الوجيز ،البن عطية.)181/4( ،
(((6تفسري ابن فورك ،البن فورك.)142/1( ،
(((7جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي)279/17( ،؛ تفسري ابن أيب حاتم.)2584/8( ،
(((8جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)279/17( ،
(((9السابق.
((1(1السابق.)280/17( ،
((1(1تفسري عبد الرزاق ،لعبد الرزاق.)438/2( ،
((1(1جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)280/17( ،
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ـرا لنفســك ،يــؤدي إليــك ،ويصدُ ُقـ َ
ـك مــا حدّ ثــك فكاتبــه( .)1وعــن
ﭺﭻ ﮊ قــال :إن علمـ َ
ـت فيــه خـ ً
ابــن عبــاس :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ يقــول« :إن علمتــم هلــم مـ ً
ـال»( .)2وعــن جماهــد قــال :مــاال( .)3وعــن

عطــاء قــال :مــاال( .)4وقــال غــا ٌم لسـ َ
ـلامن :كاتبنــي ،قــال :لــك مــال ،قــال :ال ،ولكنــي أســأل الناس،

قــال :أفرتيــد أن تُطعمنــي أوســاخ أيــدي النــاس .و ُيــروى :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 قــو ًة عــى االحــراف واالكتســاب ،ووفــا ًء
بــا أوجــب عــى نفســه ،وصــدْ ق هلجـ ٍ
ـة ،وذلــك أن هــذه املعــاين هــي األســباب التــي بمــوىل العبــد

احلاجــة إليهــا إذا كاتــب عبــده ممــا يكــون يف العبــد ،فأمــا املــال  -وإن كان مــن اخلــر  -فــا يكــون يف

خريا
العبــد ،وإنــا يكــون عنــده أو لــه ،واهلل جـ َّـل وعـ َّـز إنــا أوجــب علينــا مكاتبــة العبــد إذا علمنــا فيــه ً
ـي بــه املــال .قلــت :وهــو
ال إذا علمنــا عنــده أو لــه ،فلذلــك مل يقــل :إن اخلــر يف هــذا املوضــع معنـ ٌّ
عمــن ُذ ِكــروا هنــا( ،)7والطحــاوي( ،)8والواحــدي(.)9
قــول الطــري بعدمــا حكــى األخبــار الســابقة ّ

ـن ُع َز ْيـ ٍ
قلــت :وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابـ ِ
ـر وهــي توضيــح مهــم يف بيــان

غريــب اآليــة وتفســرها.
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(((1السابق.
(((2السابق.
(((3تفسري جماهد ،ملجاهد( ،ص.)220 :
(((4جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)281/17( ،
(((5تفسري القرآن ،للسمعاين.)527/3( ،
(((6الكشف والبيان  ،للثعلبي)96/7( ،؛ اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)5084/8( ،
(((7جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)282 - 277/17( ،
(((8أحكام القرآن ،للطحاوي.)458 – 456/2( ،
(((9التفسري الوسيط ،للواحدي.)319/3( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

([ )23اخلبيثني]:
ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ [ النــور( ،]26 :ع) أي:

اخلبيثــات مــن الــكالم للخبيثــن مــن النــاس(.)1

(د) /28ب :اخلبيثــون مــن الرجــال للخبيثــات يف القــول ،والطيبــون مــن النــاس للطيبــات

يف القــول ،ويقــال :األعــال اخلبيثــة للخبيثــن مــن الرجــال ،والطيبــات مــن األعــال للطيبــن مــن
الرجــال ،ويقــال :اخلبيثــات مــن النســاء للخبيثــن مــن الرجــال ،واخلبيثــون مــن الرجــال للخبيثــات

ب خبي ًثــا ،وكان أوىل بـ ْ
ـأن تكــون لــه اخلبيثــة ويكــون هلــا ،وكان رســول
مــن النســاء ،وكان عبــد اهلل بــن ُأ َ ٍّ
اهلل  طي ًبــا وكان أوىل أن تكــون لــه الطيبــة ،وكانــت عائشــة الطيبــة ،وكانــت أوىل أن يكــون

هلــا الطيــب .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)2واجلصــاص( ،)3وحــكاه مكــي بــن أيب طالــب عــن ابــن
جبــر وعطــاء وجماهــد(.)4

ـرا آخــر ،وهــو اخلبيثــون مــن الرجــال للخبيثــات مــن
قلــت :وقــد زاد الدمياطــي يف كالمــه تفسـ ً

النســاء ،والطيبــون مــن الرجــال للطيبــات مــن النســاء.
([ )24ذو القرنني]:

ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [ األنبياء.)5( ]87 :
ً
رجــا مــن أهــل مــر اســمه مرزيــا
(د) /31أ :ﮋ ﭮ ﭯ ﮊ [ الكهــف ،]86 :ذو القرنــن كان

بــن مردبــة اليونــاين ،مــن ولــد يونــن بــن يافــث بــن نــوح .وعــن خالــد بــن معــدان أن رســول اهلل
(((1ابن عزير( ،ص.)220 :
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)232/17( ،
(((3أحكام القرآن ،للجصاص.)33/5( ،
(((4اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب)5056/8( ،؛ وينظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي.)28/6( ،
(((5ابن عزير( ،ص.)235 :
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مســح األرض مــن حتتهــا باألســباب»( )1قــال
ُ ســئل عــن ذي القرنــن ،فقــالَ « :م َلــك
َ
خالــد :وســمع عمــر بــن اخلطــاب رجـ ً
ـا يقــول :آلخــر :يــا ذا القرنــن ،فقــال« :اللهــم غفــر ًا أمــا

رضيتــم أن تســموا بأســاء األنبيــاء حتــى تســموا بأســاء املالئكــة» فــإن كان رســول اهلل 

قــال ذلــك ،فاحلــق مــا قالــه ،والباطــل مــا خالفــه.

قــال وهــب بــن منبــه :ذو القرنــن رجــل مــن الــروم ابــن عجــوز مــن عجائزهــم ليــس هلــا ولــد

ـمي ذا القرنــن أن صفحتــي رأســه كانتــا مــن نحــاس،
غــره ،وكان اســمه اإلســكندريس ،وإنــا ُسـ ِّ

وكان عبــدا صاحلًــا ،قــال اهلل « :يــا ذا القرنــن إين باعثــك إىل أمــم األرض» يف حديــث طويــل.

قلــت :ذكــر ذلــك كلــه الطــري( ،)2ومكــي بــن أيب طالــب(.)3

ـن ُع َز ْيـ ٍ
قلــت :وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابـ ِ
ـر وهــي تفســر لعلــم مذكــور

يف القــرآن الكريــم.

([ )25نكتة بالغية]:
ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ [ الكهف.)4( ]101 :
(د) /31ب :العــرب تضــع ِّ
الذ ْكــر موضــع املــدح والــذم ،فيقولــون :ســمعنا فالنــا يذكــر فالنــا،

أي :يذكــره بقبيــح ويعيبــه ،ومنــه قــول عنــرة:
َل ت َْذك ُِري َف َر ِس َو َما َأ ْط َع ْمتُــ ُه

262

ُون ِج ْلدُ ِك ِم ْث َل ِج ْل ِد ْالَ ْج َر ِ
َف َيك َ
ب

()5

(((1أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي)390/15( ،؛ والعظمة ،أليب الشيخ.)1479/4( ،
(((2أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي .)389/15( ،والعظمة ،أليب الشيخ )1479/4( ،عن وهب بن منبه.
(((3اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4449/6( ،
(((4ابن عزير( ،ص.)237 :
(((5البيــت مــن الكامــل ،وهــو لعنــرة بــن شــداد يف ديوانــه( ،ص)272 :؛ ولســان العــرب ،البــن منظــور( )311/4( ،ذكــر)؛ وتــاج
العــروس ،الزبيــدي( ) 387/11( ،ذكــر).

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر
أي :ال تعيبــي فــريس ومهــري ،وســمعناه يذكــر [بخــر]( )1أي :يذكــره بخــر ،ومنــه ﮋ ﭕ

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 جـ ّـل وعـ ّـز :فيعجبــون يا حممــد مــن ذكــري آهلتهــم
بســوء وهــي ال تــر وال تنفــع وهــم بذكــر الرمحــان الــذي خلقهــم وأنعــم عليهــم [ومنــه]( )2نفعهــم،
وبيــده رضهــم ،وإليــه مرجعهــم ،بــا هــو أهلــه منهــم أن يذكــروه بــه كافــرون.
وقوله :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [ األنبياء ،]60 :قال :يعيبهم.
وقولــه :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [ األنبيــاء ،]105 :قــال :الذكــر الــذي يف الســاء،

وقيــل :الذكــر أم الكتــاب عنــد اهلل الــذي كُتبــت فيــه األشــياء قبــل ذلــك .ويقــال :كتبنــا يف القــرآن

مــن بعــد التــوراة .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)3والقرطبــي(.)4

قلت :وهي زيادة أشبه بالرشح والبيان والتفصيل مع زيادة الكالم عىل أم القرآن.
([ )26الرغب والرهبة]:
ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [ األنبيــاء.)5(]90 :

(د) /31ب :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﮊ يقــول :كانــوا يعبدوننــا رغبــة فيــا يرجــون مــن رمحتــه

وفضلــه ،ورهبــة مــن عذابــه وعقابــه برتكهــم عبادتــه وركوهبــم معصيتــه ،وعنــى بالدعــاء يف هــذا

املوضــع :العبــادة .كــا قــال :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ [ مريــم ،]48 :اآليــة .ويقــال:
(((1من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي ،وهو مطموس يف املخطوط.
(((2من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي ،وهو مطموس يف املخطوط.
(((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)270/16( ،
(((4اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)288/11( ،
(((5ابن عزير( ،ص.)243 ،239 :
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ﮋ ﯬ ﯭﯮ ﮊ خوفــا وطمعــا ،والينبغــي ألحدمهــا أن يفــارق اآلخــر .قلــت :وهــو قــول الطــري(.)1
قلت :وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ِ
ابن ُع َز ْي ٍر وهي بيان إليضاح معنى اآلية.
[رمحا]:
(ُ )27
ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ [ الكهف( ،]81 :ع) أي :رمح ًة(.)2
صالحــا
ـرا مــن الغــام الــذي قتلــه اخلــر
ً
(د) /33أ :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ [ الكهــف ،]81 :أي :خـ ً

وأبــر هبــا مــن
ودينًــا ،ويقــال :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ قــال :اإلســام .ﮋ ﯘ ﯙ ﮊ أي :رمحــ ًة بوالديــه
َّ
حــم
خــرا ،ويقــال:
املقتــول ،ويقــال :ﮋ ﯘ ﯙ ﮊ أي:
ُ
والر ُ
أقــرب أن يرمحــه أبــواه مــن املقتــولُ ،
ً

حــا .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)3والواحــدي( ،)4والــرازي(.)5
ور ُ ً
مصــدر رمح ُتــه رمحــ ًة ُ
قلت :اقترص ابن عزير عىل تفسريها بالرمحة ،وزاد الدمياطي املعاين األخرى الواردة يف كالمه.

([ )28زهق]:
ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [ اإلرساء( ]81 :ع) أي بطـ َـل الباطـ ُـل ،ومــن هــذا:

ُز ُهــوق النفــس :وهــو بطالهنــا (.)6

(د) /34أ :وقولــه :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [ األنبيــاء ]18 :يعنــي القــرآن ،ﮋ ﮕ ﮖﮊ اجلنــي إبليــس،

ـغ الرجـ ُـل الرجـ َـل بــأن يشــجه عــى رأســه شــج ًة تبلـ ُ
ﮋ ﮗ ﮊ يقــول :ف ُيهلكــه ،كــا يدمـ ُ
ـغ الدّ مــاغ،

فــإذا بلغــت الشــج ُة ذلــك املوضــع مــن املشــجوج مل يكــن لــه بعدهــا حيــاة ﮋ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮊ.
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(((1جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)389/16( ،
(((2ابن عزير( ،ص.)249 :
(((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)360/15( ،
(((4التفسري الوسيط ،للواحدي.)161/3( ،
(((5مفاتيح الغيب ،للرازي.)492/21( ،
(((6ابن عزير( ،ص.)255 :

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

يقــول :فــإذا هــو ذاهــب هالــك مضمحـ ٌّـل ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ أي :مــن وصفكــم ربكــم

جـ َّـل وعـ َّـز بغــر صفتــه وفريتكــم عليــه وقيلكــم :إنــه [اختــذ]( )1ولــدً ا وزوج ـ ًة ،جـ ّـل وتعــاىل عــن

ذلــك ،ويقــال :تصفــون :تكذبــون ،وتصفــون ترشكــون .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)2وابــن أيب
زمنــن(.)3

قلــت :زاد الدمياطــي معنــى شــج رأس اجلنــي ،وهــاك الباطــل ،ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن

عزيــر.

([ )29السبب]:
ﮋ ﭜ ﭝ ﮊ [ الكهف( ،]85 :ع) أي :طري ًقا(.)4
(د) /36أ :ﮋ ﭜ ﭝ ﮊ قــال :منــزال وطرقــا مــا بــن املــرق واملغــرب ،ويقــال :ﮋ ﭝ ﮊ طــريف

األرض ،ويقــال :منــازل األرض ومعاملهــا.

وأمــا قولــه :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [ الكهــف ،]84 :يعنــي :مــا يتســبب بــه إليــه وهــو العلــم،

وعــن ابــن عبــاس :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ .

قال :علام .قلت :وهو قول الطربي( ،)5والواحدي( ،)6والبغوي(.)7
قلــت :ذكــر الدمياطــي ثالثــة تفســرات يف بيــان الســبب :أوهلــا :الطريــق ،وقــد ســبق عنــد ابــن

عزيــر ،وثانيهــا :الطــرف ،وثالثهــا :املنــزل ،ومل يســبق الثــاين والثالــث عنــد ابــن عزيــر.

(((1من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي ،وهو مطموس يف املخطوط.
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)240/16( ،
(((3تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)143/3( ،
(((4ابن عزير( ،ص.)266 :
(((5جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)372/15( ،
(((6الوجيز ،للواحدي.)670( ،
(((7معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي.)199/5( ،
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([ )30سبحان]:

ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ [ الفرقــان( ، ]18 :ع) تنزيــه وتــريء للــرب

.)1( 

ـم ُو ِضــع موضــع املصــدر [فنصــب؛ ألنــه غــر موصــوف]( )2وللعرب
(د) /38أ( :ســبحان) اسـ ٌ

يف التســبيح أماكــن تســتعمله فيهــا ،فمنهــا الصــاة ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ [

الصافــات ،]143 :أي :مــن املص ّلــن .ومنهــا :االســتثناء ،ومنــه قولــه :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ [القلــم،]28 :

أي :لــوال تســتثنون ،وهــي لغ ـ ٌة ألهــل اليمــن ،والدليــل عــى ذاك ذلــك( )3قولــه تعالـــى :ﮋ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [ القلــم ،]18 ،17 :ثــم قــال :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ [ القلــم]28 :

فذكرهــم [تركهــم]( )4االســتثناء(.)5

ٍ ()6
ـور
ومنهــا النــور ،ويف احلديــث« :ألحرقــت ُس ـ ُبحات وجهــه مــا أدركــت مــن يشء» أي :نـ ُ

وجهــه .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)7ومكــي بــن أيب طالــب(.)8

ـن ُع َز ْيـ ٍ
قلــت :وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابـ ِ
ـر ،وهــي توضيــح ملعنــى اآليــات

املذكورة.
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(((1ابن عزيز( ،ص.)275 :
(((2من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي ،وهو مطموس يف املخطوط.
(((3هكذا وردت العبارة يف املخطوط.
(((4زيادة يلتئم هبا السياق مثبتة من الطربي.
(((5جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)412/14( ،
(((6أخرجه مسلم ( )161/1كتاب اإليامن ،باب :يف قوله « :إن اهلل ال ينام».)179/293( ،
(((7جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)412/14( ،
(((8اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4123/6( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

([ )31دوهنا سرتا]:
ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ [ الكهف.)1( ]90 :
(د) /39أ :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 الطــري(.)2

قلت :وهي زيادة أصليةمل يسبق هلا مثيل يف كالم ِ
ابن ُع َز ْي ٍر.
([ )32الضد]:
ﮋﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [ مريم( ،]82 :ع) أي عونًا عىل عذاهبم يوم القيام(.)3
(د) /44أ :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ قــال :عونــا ،ويقــال :قرنــاء ،ويقــال :الضــد هاهنــا العــدو،

فقولــه :ﮋ ﮂ ﮊ أي :أعــداء ،أو يقــال :الضــد البــاء .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)4وابــن أيب
زمنــن( ،)5ومكــي بــن أيب طالــب(.)6

قلــت :ذكــر الدمياطــي ثالثــة تفســرات للضــد هنــا ،وهــي :العــون ،والعــدو ،والبــاء ،ومل

يســبق عنــد ابــن عزيــر ســوى التفســر األول فقــط.

(((1مل يذكر ابن عزير شي ًئا عن هذه اآلية.
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)381/15( ،
(((3ابن عزير( ،ص.)310 :
(((4السابق.)623/15( ،
(((5تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)106/3( ،
(((6اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4590/7( ،
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([ )33يوم عقيم]:
ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ [ احلج.)1(]55 :

(د) /46ب :قــال بعضهــم :هــو يــوم القيامــة( .)2قــال الضحــاك :هــو عــذاب يــوم ال ليلــة

فيــه(.)3

()4
ـي بــه يــوم بــدر؛ ألهنــم مل
عــن عكرمــة قــال :يــوم القيامــة ال ليلــة لــه  .وقــال آخــرونُ :عنـ َ

ينظــروا إىل الليــل فــكان هلــم عقيــا(.)5

والصــواب قــول مــن قــال :يــوم بــدر؛ ألنــه ال وجــه ألن يقــال( :ال يزالــون يف مريــة منــه حتــى

تأتيهــم الســاعة بغتــة) أي :فجــاء ًة 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 باختــاف
األلفــاظ وذلــك ال معنــى لــه ،فتأويــل الــكالم إ ًذا :وال يــزال الذيــن كفــروا يف مريــة منــه حتــى تأتيهــم

الســاعة بغتــة فيصــروا إىل العــذاب الدائــم ،أو يأتيهــم عــذاب يــوم عقيــم هلــم فــا ينظــرون فيــه
إىل الليــل ،وال يؤخــرون إىل املســاء ،ولكنهــم يقتلــون قبــل املســاء .قلــت :وهــو قــول الطــري(،)6

واملــاوردي(.)7

قلت :وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ِ
ابن ُع َز ْي ٍر وهي تفسري ملعنى اآلية.
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(((1مل يذكر ابن عزير شي ًئا عن هذه اآلية.
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)615/16( ،
(((3السابق.)616/16( ،
(((4السابق.
(((5جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)616/16( ،
(((6السابق.)615/16( ،
(((7النكت والعيون ،للاموردي .)37/4( ،وينظر :الوجيز ،للواحدي.)738( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

([ )34عصيب]:
ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [ هود( ،]77 :ع) شديد(.)1
(د) /47أ :ﮋ ﭧ ﮊ [ مريــم ،]14 :أي :عاصيــا ،والعــي ذو العصيــان ،كــا العليــم ذو العلــم.

وقــال بعضهــم :العــي هــو العــايص ،والعليــم هــو العــامل ،والعريــف هــو العــارف( .)2وقــال طريــف

بــن متيــم العنــري:

َأ َو ُك َّل َم َو َر َد ْت ُعك َ
َاظ َقبِي َل ٌة

َب َع ُثــوا إِ َ َّل َع ِري َف ُه ْم َيت ََو َّس ُم

()3

معناه :عارفهم .قلت :وهو قول الطربي( .)4ومثله عند القرطبي(.)5

قلت :وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ِ
ابن ُع َز ْي ٍر وهي زيادة توضيح لآلية.
([ )35عزما]:
ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [ طه ( ،]115 :ع ) يعني :رأ ًيا معزو ًما عليه(.)6
( د ) /47ب :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ يقــول« :مل نجعــل لــه عزمــا»؛ عــن ابــن عبــاس( ،)7ويقــال:

عزمــا صــرا( .)8ويقــال :حفظــا ملــا أمــر بــه( .)9قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)10وابــن أيب زمنــن(.)11
قلت :زاد الدمياطي تفسريها بالصرب وهو معنى أخر تدل عليه اآلية.
(((1ابن عزير( ،ص.)327 :
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)550/15( ،
(( (3البيت من الكامل ،وهو يف األصمعيات ،لطريف بن متيم العنربي( ،ص)127 :؛ والكتاب ،لسيبويه.)7/4( ،
(((4جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي)550/15( ،؛وينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)43/10( ،
(((5اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)43/10( ،
(((6ابن عزير( ،ص.)328 :
(((7جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)184/16( ،
(((8السابق)183/16( ،؛ اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4706/7( ،
(((9جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)184/16( ،
((1(1السابق.)183/16( ،
((1(1تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)130/3( ،
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([ )36الفسق]:
ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ [ التوبــة( ،]53 :ع) أي خارجــن

عــن أمــر اهلل  ،ومنــه قولــه  :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮊ [ الكهــف ]50 :أي :خــرج عنــهُّ ،
وكل
ـم الفســق :الـ ُ
وح ِكــي عــن
خــارج عــن أمــر اهلل فهــو فاسـ ٌ
ـرك بــاهلل ،ثــم أدنــى معاصيــهُ .
ـق ،وأعظـ ُ

العــرب :فســقت الرطبــة إذا خرجــت مــن قرشهــا(.)1
(د) /50ب :قال رؤبة:
َ ْي ِويـ َن ِف ن َْج ٍد َو َغ ْو ًرا َغ ِائ َرا

َفو ِ
اس ًقا َع ْن َق ْص ِد َها َج َو ِائ َرا
َ

()2

يعنــي :الفواســق اإلبــل املنعدلــة عــن قصــد نجــد ،وكذلــك الفســق يف الديــن إنــا هــو االنعــدال

عــن القصــد وامليــل عــن االســتقامة .ويقــال :فســقت الفــأرة إذا خرجــت مــن جحرهــا .وقــال
بعضهــم :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮊ [ الكهــف ،]50 :أي :ففســق عــن ر ّده أمــر اهلل ،كــا تقــولَّ :أت َْمــت عــن

الطعــام ،بمعنــى أختمتــه ملــا أكلتــه(.)3
ويقال :الفسق االتساع.

والعــرب تقــول :فســق فــان يف النفقــة بمعنــى اتســع فيهــا ،وســمي الفاســق فاســقا؛ التســاعه

يف حمــارم اهلل جـ َّـل وعـ َّـز .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)4والواحــدي( ،)5والــرازي(.)6

قلــت :زاد الدمياطــي رشح تفســر اخلــروج واالنعــدال ،واالســتدالل لــه ،كــا زاد التفســر

باالتســاع يف النفقــة ،ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر.
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(((1ابن عزير( ،ص.)350 :
(((2الرجز لرؤبة يف ملحق ديوانه( ،ص)190 :؛ وللعجاج يف ملحق ديوانه.)288/2( ،
(((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)291/15( ،
(((4السابق.)290/15( ،
(((5التفسري الوسيط ،للواحدي.)582/2( ،
(((6مفاتيح الغيب ،للرازي.)472/21( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

([ )37فرطــا] :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ [ الكهــف( ،]28 :ع) أي:

س ًفــا وتضيي ًعــا(.)1
ََ

(د) /52ب :ﮋ ﭰ ﮊ [ الكهــف ،]28 :ندامــة ،ويقــال :ضياعــا ،ويقــال :هــاكا ،ويقــال :خالفــا

للحــق .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)2وابــن أيب زمنــن(.)3

قلــت :فرسهــا الدمياطــي بالندامــة والضيــاع واهلــاك ،ومل يســبق عنــد ابــن عزيــر ّإل الضيــاع،

ـرف ومل َيـ ِ
ـرد ذلــك عنــد الدمياطــي إِ َّل أ ّنــه داخـ ٌـل يف معنــى التضييــع.
ّ
وفسهــا ابــن عزيــر بالـ َّ َ
([ )38فجاجا]:

ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ [ األنبيــاء( ،]31 :ع) أي:

ـج ،وكل فتـ ٍ
ـج(.)4
ـح بــن شــيئني فهــو فـ ٌّ
مســالك ،واحدهــا َفـ ٌّ

(د) /52ب :قــال ابــن عبــاس يف قولــه :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ أي« :يف الــروايس»( ،)5فـ(اهلــاء)

و(األلــف) يف قولــه :ﮋ ﮯ ﮰﮊ مــن ذكــر الــروايس ،ويقــال( :اهلــاء) و(األلــف) يف قولــه :ﮋ ﮯ

ﮰﮊ مــن ذكــر األرض؛ ألهنــا إذا كانــت مــن ذكرهــا دخــل يف ذلــك الســهل واجلبــل ،فالعمــوم يف

ذلــك أوىل .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)6ومكــي بــن أيب طالــب(.)7

قلــت :زاد الدمياطــي موضــع هــذه الفجــاج ومكاهنــا يف الــروايس أو يف عمــوم األرض ،ومل

يســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر.

(((1ابن عزير( ،ص.)359 :
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)242/15( ،
(((3تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)59/3( ،
(((4ابن عزير( ،ص.)361 :
(((5جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)262/16( ،
(((6السابق.
(((7اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4750/7( ،
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([ )39القانع]:
ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﮊ [ احلــج( ،]36 :ع) الســائل ،يقــال :قنــع قنو ًعــا إذا

ســأل ،وقنــع قناعــة إذا ريض(.)1

(د) /53ب :ويقال :القانع اجلالس يف بيته .وقال لبيد:
وأ ْع ِ
ني َف ْق ِر ِه
طان ا َمل ْوىل عىل ِح َ

ِ
ــص َخ َّلتِي و ُقنُوعي
إذا قال أ ْب ْ

()2

قلت :وهو قول الطربي(.)3
ـى آخــر يف تفســر القانــع ،وهــو اجلالــس يف بيتــه ،ومل يســبق ذلــك يف
قلــت :زاد الدمياطــي معنـ ً

كالم ابــن عزيــر.

([ )40قبال]:
ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ [ الكهف( ،]55 :ع) أصنا ًفا مجع قبيل(.)4
(د) /54أ :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ [ الكهــف ،]55 :أي :فجــاءة .قلــت :وحــكاه الطــري( )5عــن

جماهــد.

وقــال ابــن أيب زمنــن( :)6عيانًــا .قــال مكــي بــن أيب طالــب« :مــن كــر (القــاف) فمعنــاه:

عيانــا .ومــن ضــم فهــو عنــد الفــراء مجــع «قبيــل « أي :يأتيهــم متفرقــا صنفــا بعــد صنــف .وقــال :أبــو
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(((1ابن عزير( ،ص.)368 :
(((2البيت من الطويل وهو يف (ديوانه)( ،ص)71 :؛ وفيه (خشوعي) يف موضع (قنوعي)؛ وجماز القرآن ،أليب عبيدة.)52/2( ،
(((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي)562/16( ،؛ وينظر :اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4892/7( ،
(((4ابن عزير( ،ص.)373 :
(((5جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)300/15( ،
(((6تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)70/3( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

عبيــدةُ ( :ق ْبــا) بالضــم مقابلــة .وقــال :جماهــد( :قبــا) ،فجــأة .وقــال :ابــن زيــد :عيانــا»(.)1
قلــت :زاد الدمياطــي تفســرها بالفجــأة ،ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر وهــو تفســر آخــر

ملعنــى اآليــة.

([ )41زوج كريم]:
ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [ الشعراء.)2( ]7 :
(د) /55ب :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ

[ الشــعراء ،]7 :قــال جماهــد :مــن نبــات األرض ممــا يــأكل النــاس

واألنعــام .وقــال قتــادة :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ ،أي :حســن .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)3وابــن أيب

زمنــن( ،)4ومكــي بــن أيب طالــب(.)5

ـن ُع َز ْيـ ٍ
قلــت :وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابـ ِ
ـر وهــي توضيــح آيــة مــن آيــات

القــرآن الكريم.

غار يف اجلبل(.)6
([ )42كهف] :هو ٌ
(د) /55ب :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [ الكهــف ،]82 :قــال :صحــف علــم مدفونــة .وعــن جعفــر

بــن حممــد ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ قــال« :ســطران ونصــف مل يتــم الثالــث :عجبــا للموقــن بالــرزق
كيــف يتعــب؟ وعجبــا للموقــن باحلســاب كيــف يغفــل؟ وعج ًبــا للموقــن باملــوت كيــف يفــرح؟

وقــد قــال :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﮊ [ األنبيــاء ،]47 :اآليــة»(.)7
(((1اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4411/6( ،
(((2مل يذكر ابن عزير شي ًئا عن هذه اآلية.
(((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)549/17( ،
(((4تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)271/3( ،
(((5اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)5279/8( ،
(((6ابن عزير( ،ص.)380 :
(((7جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)363/15( ،
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وعــن احلســن :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ قــال :لــوح مــن ذهــب مكتــوب فيــه :بســم اهلل الرمحــن

الرحيــم :عجبــا ملــن يؤمــن بالقــدر كيــف حيــزن؟ وعجبــا ملــن يوقــن باملــوت كيــف يفــرح؟ وعجبــا

ملــن يعــرف الدنيــا وتقلبهــا بأهلهــا كيــف يطمئــن إليهــا؟ ال إلــه إال اهلل حممــد رســول( .)1وعــن 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 َأ ِمــن؟ أشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأشــهد أن حممــدً ا عبــده ورســوله( .)2وقــال آخــرون:

بــل كان مـ ً
ـوزا( .)3وعــن ابــن عبــاس :مــا كان الكنــز إال علــا( .)4قلــت :وهــو قول الطــري(،)5
ـال مكنـ ً
وحكــى األقــوال الســابقة فيــه ،وكذلــك اجلصــاص( ،)6وابــن أيب زمنــن( ،)7واملــاوردي(.)8

ـن ُع َز ْيـ ٍ
قلــت :وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابـ ِ
ـر .وأمــا مــا ذكــروه حول تفســر

الكنــز فــاألوىل محــل اللفــظ عــى ظاهــره املعــروف وتــرك االعتــاد عــى الروايــات اإلرسائيلية.
([ )43كُتب]:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﮊ [ البقرة( ،]216 :ع) أي ُفرض عليكم اجلهاد

(.)1

(د) /56أ [ :كتــب ] ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [ احلــج ،]4 :أي :قــى عليــه الشــيطان ،واهلــاء التــي

يف ﮋ ﮁ ﮊ مــن ذكــر الشــيطان ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ أي :اتبعــه ،ﮋ ﮅ ﮆ ﮊ أي :الشــيطان يضــل مــن

تــواله ،و(اهلــاء) يف ﮋ ﮆ ﮊ عائــدة عــى ﮋ ﮃ ﮊ التــي يف قولــه :ﮋ ﮃ ﮄ ﮊ ،وتأويــل الــكالم :قــى
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(((1السابق.
(((2السابق.)364/15( ،
(((3السابق.)365-364/15( ،
(((4السابق.)364/15( ،
(((5السابق.)362 ،327/15( ،
(((6أحكام القرآن ،للجصاص.)44/5( ،
(((7تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)77/3( ،
(((8النكت والعيون ،للاموردي.)326/3( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

الشــيطان أنــه يضــل أتباعــه ،وال هيدهيــم إىل احلــق .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)1وابــن أيب زمنــن(،)2
ومكــي بــن أيب طالــب(.)3

ـى يف
قلــت :زاد الدمياطــي تفســرها بقــى ،ويف تفســر ابــن عزيــر هلــا بالفــرض زيــادة معنـ ً

حكــم اجلهــاد وفرضيتــه ،بخــاف تفســر الدمياطــي فــا يظهــر منــه حكــم اجلهــاد.
وزاد الدمياطي الكالم عىل الشيطان ،ومل يسبق ذلك يف كالم ابن عزير.
([ )44اللغو]:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [ البقــرة( ،]225 :ع) يعنــي

مــا مل تعقــدوه يمينــا وتوجبــوه عــى أنفســكم نحــو( :ال واهلل ،وبــى واهلل) .واللغــو :أيضــا الباطــل
مــن الــكالم كقولــه :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [ الفرقــان ،]٧٢ :واللغــو واللغــا أيضــا الفحــش مــن

الــكالم(.)4

(د) /56ب :عــن ابــن عبــاس :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [ املؤمنــون ،]3 :عــن الباطــل.

احلســن :عــن املعــايص .قلــت :ذكرمهــا الطــري( ،)5واجلصــاص( ،)6وابــن أيب زمنــن(.)7

ـره الدمياطــي بالباطل
ـر ابــن عزيــر اللغــو هنــا بالباطــل وبالفحــش مــن الــكالم ،وفـ ّ
قلــت :فـ َّ

وباملعــايص ،ويمكــن أن تدخــل املعــايص يف الباطــل ،فيتفــق اجلميــع يف تفســر اآليــة الكريمة.

(((1جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)459/16( ،
(((2تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)169/3( ،
(((3اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4843/7( ،
(((4ابن عزير( ،ص.)387 :
(((5جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)10/17( ،
(((6أحكام القرآن ،للجصاص.)92/5( ،
(((7تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)195/3( ،

275

([ )45اللبوس]:
ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﮊ [ األنبيــاء( ،]80 :ع) دروع ،تكــون واحــدً ا

ومج ًعــا(.)1

ً
جيوشــا ،أو ســي ًفا ،أو رحمًــا ،يــدل
(د) /57أ :اللبــوس عنــد العــرب الســاح كلــه در ًعــا كان ،أو

عــى ذلــك قــول اهلــذيل:

وم ِعي َلبوس لِ َّل ِ
قـاء ك ََأنَّــ ُه
ُ ٌ
َ َ

َر ْو ٌق بِ َج ْب َه ِة ِذي نِ ٍ
عاج ُم ْ ِف ِل

()2

يريــد بذلــك :رحمــا .قلــت :وهو قــول الطــري( ،)3وابــن أيب زمنــن( ،)4ومكي بــن أيب طالــب(،)5

والقرطبــي( ،)6واآللويس(.)7

قلــت :وتفســر الدمياطــي أعــم كــا هــو واضــح مــن تفســر ابــن عزيــر الــذي اقتــر عــى

عمــم الدمياطــي تفســرها يف الــدرع واجليــش والســيف.
الــدرع فقــط ،بينــا ّ
([ )46هلو احلديث]:

ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ [ لقــان( ،]6 :ع) أي :باطلــه ،ومــا يشــغل عــن

اخلــر ،وقيــل :ﮋ ﭴﭵﮊ :هــو الغناء

()8

(د) /57أ :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [ األنبيــاء ،]17 :اللهــو بلغــة أهــل اليمــن املــرأة ،وقولــه :ﮋ ﮎ
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(((1ابن عزير( ،ص.)389 :
(((2البيت من الكامل ،وهو يف رشح أشعار اهلذليني ،أليب كبري اهلذيل( ،ص  .)1078واملعاين الكبري ،البن قتيبة( ،ص.)55 :
اللبوس :الرمح ،ينظر :لسان العرب ،البن منظور ،)381/4( ،مادة (جفل)( .روق)( .نعج).
(((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)329/16( ،
(((4تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)155/3( ،
(((5اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4790/7( ،
(((6اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)320/11( ،
(((7روح املعاين ،لأللويس.)73/9( ،
(((8ابن عزير( ،ص.)390 :

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

ﮏ ﮐ ﮊ عــن قتــادة :مــا كنــا فاعلــن ،يقــول :الختذنــا نســاء وولــدا( )1ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ عبيدنــا،
أي :مــن أهــل الســاء ،ومــا اختذنــا مــن أهــل األرض .قــال :قالــوا :مريــم صاحبتــه وعيســى ولــده،
فقــال تبــارك وتعالـــى :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ اآليــة ،أي :أن ذلــك ال يكــون وال ينبغــي .قلــت :ذكــر ذلك
الطــري( ،)2وابــن أيب حاتــم( ،)3وابــن أيب زمنــن(.)4

قلت :زاد الدمياطي تفسريه باملرأة ،ومل يسبق ذلك عند ابن عزير.
([ )47املنسك]:

ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [ البقــرة( ،]128 :ع) ُم َت َع َّبدَ اتِنــا ،واحدهــا َمن َْســك

ـت ،والنســيكة :الذبيحــة املتقــرب
و َمن ِْســك ،وأصـ ُـل النُّســك مــن الذبــح ،يقــال :نســكت :أي :ذبحـ ُ

هبــا إىل اهلل عـ َّـز وجـ َّـل ،ثــم اتســعوا فيــه حتــى جعلــوه ملوضــع العبــادة والطاعــة ،ومنــه قيــل للعابــد:
ناسـ ٌ
ـك(.)5

(د) /57ب :عن قتادة :األيام املعلومات قال :أيام العرش ،واملعدودات أيام الترشيق(.)6
عــن ابــن عبــاس : ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [ احلــج ،]28 :قــال :أيــام الترشيــق( .)7وكــذا قــال

الضحاك ( . )8

عــن ابــن عبــاس : ﮋ ﭾ ﭿ ﮊ [ احلــج ،]34 :أي :لــكل مجاعــة قــوم نبــي خــا مــن

قبلــك.

(((1جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)239/16( :
(((2السابق.)228/16( ،
(((3تفسري القرن العظيم ،البن أيب حاتم.)2447/8( ،
(((4تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)142/3( ،
(((5ابن عزير( ،ص.)395 :
(((6جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)523/16( ،
(((7السابق.)522/16( ،
(((8السابق.
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ﮋ ﮀ ﮁﮊ [ احلــج ،]34 :أي :مألفــا يألفونــه ومكانــا يعتادونــه لعبــاديت فيــه وقضــاء

فرائــي( .)1ويقــال :ﮋ ﮁﮊ [ احلــج ، ]34 :أي :عيــدً ا؛ ويقــال :ذبــح يذبحونــه ودم هيرقونــه .قلــت:

وهــو قــول الطــري( )2يف اآليتــن املذكورتــن ،وكــذا الطحــاوي( ،)3وابــن أيب حاتــم( ،)4والســمعاين(.)5

قلــت :زاد الدمياطــي التفســر بالعيــد واملألــف ،كــا زاد األيــام املعلومــات واملعــدودات وهــي

بيــان لتفســر اآليــة.

([ )48الوعد]:
ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [ يونس.)6(]48 :
(د) /59أ :املعنى :متى هذا املوعود ملعرفة السامعني معناه.
وقيــل :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ كأهنــم كانــوا قالــوا ذلــك للنبــي  واملؤمنــن بــه( ،)7ﮋﮞﮊ

يف موضــع نصــب؛ ألن معنــاه :أي وقــت هــذا الوعــد وأي يــوم هــو ،فهــو نصــب عــى الظــرف؛

ألنـــــــه وقــت( .)8قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)9وابــن أيب زمنــن(.)10
قلت :وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ِ
ابن ُع َز ْي ٍر.
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(((1السابق.)525/16( ،
(((2السابق.)549 ،522/16( ،
(((3أحكام القرآن ،للطحاوي.)203 – 202/2( ،
(((4تفسري القرن العظيم ،البن أيب حاتم.)2492/8( ،
(((5تفسري القرآن ،للسمعاين.)438 ،434/3( ،
(((6مل يذكر ابن عزير شي ًئا عن هذه اآلية.
(((7جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)276/16( ،
(((8السابق .البحر املحيط ،أليب حيان األندليس.)431/7( ،
(((9السابق.
((1(1تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)261/2( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

([ )49منافع]:
ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [ احلج.)1(]28 :
(د) /59ب :قال :األسواق .ويقال :التجارة .ويقال :األجر يف اآلخرة .ويقال :العفو واملغفرة.
ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ [ احلــج ،]33 :قــال :منافــع يف ظهورهــا وألباهنــا وأوبارهــا إىل أن

ُت َق َّلــد ،ويقــال :إىل أن توجبهــا بدنــة .قلــت :ذكــره الطــري( ،)2وابــن أيب حاتــم(.)3
قلت :وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ِ
ابن ُع َز ْي ٍر.
([ )50ا َملن َْسك]:

مر تفسريه(.)4
ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [ احلج( ،]34 :ع) أيُ :م َت َع َّبدً ا ،وقد َّ

(د) /59ب :يقــالَ ( :من َْســك) بفتــح امليــم والســن و(و َمن ِْســك) بفتــح امليــم وكــر الســن،

وهــي لغــة أهــل احلجــاز ،وقــد قــرئ هبــا مجيعــا(.)5

وأصــل املنســك يف كالم العــرب :املوضــع الــذي تقتــاده وتألفــه بخــر أو رش ،ولذلــك ســميت

ُعمــل فيهــا أعــال احلــج والعمــرة.
مناســك احلــج بذلــك؛ لــر ُّدد النــاس يف األماكــن التــي ت َ

وقولــه :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ [ احلــج ،]34 :أيَ :م ْأ َل ًفــا يألفونــه ومكا ًنــا يعتادونــه لعبــاديت فيــه

وقضــاء فرائــي وعمــا يلزمونــه .قلــت :وهــو قــول الطــري ،وقــد ســبق هنــا قري ًبــا يف ﮋ ﭫ ﮊ

[ البقــرة.)6(]١٢٨ :

(((1مل يذكر ابن عزير شي ًئا عن هذه اآلية.
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)519/16( ،
(((3تفسري القرن العظيم ،البن أيب حاتم.)2488/8( ،
(((4ابن عزير( ،ص.)405 :
(((5يف اإلمالء ،للعكربي ،)63/1( ،أفاد اللغتني.
((((6ص.)29 :
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قلــت :وقــد زاد الدمياطــي تفســره باملألــف واملــكان .وقــد مــى التعليــق عليــه قري ًبــا فــا

نكــرر مــا ذكرنــاه.

([ )51جممع البحرين]:
ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ [ الكهــف( ،]60 :ع) أي:

العــذب وامللــح(.)1

(د) /59ب :بحــر فــارس ممــا يــي املــرق ،وبحــر الــروم ممــا يــي املغــرب ،ويقــال :طنجــة

جممــع البحريــن .قلــت :وهــو قــول الطــري( .)2وقــد ســبق يف ﮋ ﯷ ﮊ (.)3

قلت :وقد زاد الدمياطي تسمية البحر املذكور ،ومل يسبق ذلك يف كالم ابن عزير.
([ )52املثىل]:
ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [ طه( ،]63 :ع) تأنيث األمثل(.)4
(د) /63ب :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ ويغلبــا عــى ســاداتكم وأرشافكــم .يقــال :هــو طريقــة

أيضــا ،إذا كان ســيدهم ورشيفهــم واملنظــور إليــه منهــم .يقــال ذلك
قومــه ،ونظــورة قومــه ،ونظريهتــم ً

ـز :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
للواحــد واجلميــع ،ربــا مجعــوا فقالــوا :هــؤالء طرائــق قومهــم ،ومنــه قولــه جـ َّـل وعـ َّ

وو ِّحــدت ﮋ ﯹ ﮊ وهــي صفــة ونعــت للجامعــة كـمـــا قـــيل:
ﮊ [ اجلــن ،]11 :وهــؤالء نظائــر قومهــمُ ،

ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ [ األعــراف ،]180 :وحيتمــل أن تكــون ﮋ ﯹ ﮊ ُو ِّحــدت لتأنيــث الطريقــة .وقــال

قــوم :معنــى ذلــك :وتُغــر ســنتُكم ودينكــم الــذي أنتــم عليــه ،مــن قوهلــم :فــان حســن الطريقــة.
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(((1ابن عزير( ،ص.)405 :
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)308/15( ،
((((3ص.)16:
(((4ابن عزير( ،ص.)429 :

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

قلــت :وهــذا قــول الطــري( ،)1ومكــي بــن أيب طالــب( ،)2والواحــدي(.)3
قلــت :مل يتكلــم عليهــا ابــن عزيــر بغــر هاتــن الكلمتــن «تأنيــث األمثــل» وزاد الدمياطــي

الــكالم عــى تفســرها هبــذا الــرح والبيــان املذكــور يف كالمــه.
([ )53املرتف]:

ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [ ســبأ( ،]34 :ع) هــم الذيــن ُن ِّع ُمــوا

فيهــا ،أي يف الدنيــا ،يف غــر طاعــة اهلل عـ َّـز وجـ َّـل ،وقيــل :هــم األغنيــاء(.)4

(د) /63ب :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ [ املؤمنــون ،]64 :املرتفــون العظــاء ،والعــذاب قتلــوا يــوم

بــدر بالســيوف .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)5ومكي بــن أيب طالــب(.)6

قلــت :زاد الدمياطــي تفســر املرتفــن بالعظــاء ،كــا زاد تفســر العــذاب املذكــور وهــي زيــادة

يف تفســر اآليــة واملعنــى يقتضيهــا.
([ )54املخلقة]:

ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ٍ
السـ ْقط(.)7
ـر تامــة :يعنــي َّ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [ احلــج( ،]5 :ع) خملوقــة تامــة ﮋ ﮢ ﮣ ﮊ :هــي غـ ُ

(د) /63ب :قــال أبــو العاليــة :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [ احلــج ،]5 :الســقط( .)8والصــواب أن يقــال:
(((1جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)101/16( ،
(((2اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4664/7( ،
(((3التفسري الوسيط ،للواحدي.)213/3( ،
(((4ابن عزير( ،ص .)428
(((5جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)77/17( ،
(((6اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4981/7( ،
(((7ابن عزير( ،ص.)429 :
(((8جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)568/18( ،
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ﮋ ﮣ ﮊ :خلقــا تامــا (وغــر املخلقــة) :الســقط قبــل متــام خلقــه؛ ألن املخلقــة وغــر املخلقــة مــن

نعــت املضغــة ،والنطفــة بعــد تصيريهــا مضغــة مل يبــق هلــا حــال حتــى تصــر خل ًقــا ســو ًّيا ال التصويــر،
ـو ُر وال
وذلــك هــو املــراد بقولــه :ﮋ ﮡ ﮊ خلقــا ســو ًّيا ﮋ ﮢ ﮣ ﮊ بــأن تلقيــه مضغــة فــا ت َُصـ َّ

تُنفــخ فيهــا الــروح .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)1واجلصــاص( ،)2وابــن أيب زمنــن(.)3

قلــت :ورغــم ذهــاب الدمياطــي إىل مــا ذهــب إليــه ابــن عزيــر ،لكنــه ر ّد عــى مــا ذكــره أبــو

العاليــة يف تفســره بــا يناقــض كالم ابــن عزيــر ،فأ ّكــد الدمياطــي كالم ابــن عزيــر.
([ )55املستكرب]:
ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [ املؤمنون.)4(]67 :

(د) /64أ :تقول :مستكربين بحرمي ،أي :بمكة بالبلد أنه ال يظهر عليهم فيه أحد.
ﮋ ﭲ ﮊ [ املؤمنــون ،]77 :نادمــون َح ْزنــى عــى مــا ســلف مــن تكذيبهــم بآيــات اهلل حــن ال

ينفعهــم النــدم واحلــزن .قلــت :وهــو قــول الطــري( )5يف اآليتــن املذكورتــن .وحكــى مكــي بــن أيب

طالــب( )6نحــو هــذا.

قلت :وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ِ
ابن ُع َز ْي ٍر.
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(((1السابق.)461/16( ،
(((2أحكام القرآن ،للجصاص.)59/5( ،
(((3تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)170/3( ،
(((4مل يذكر ابن عزير شي ًئا عن هذه اآلية.
(((5جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)247/9( )543/1( ،
(((6اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4982/7( ،)2024 ،2023/3( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

([ )56مرية]:
ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ [ احلج( ،]55 :ع) ّ
شك(.)1
(د) /65ب [ :مريــة ] (اهلــاء) يف قولــه :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [ احلــج ،]55 :قــال بعضهــم :هــي مــن

ذكــر قــول النبــي « :تلــك الغرانيــق العــى وإن شــفاعتهن ترجتــى»( .)2وقــال آخــرون :بــل
هــي مــن ذكــر ســجود النبــي  يف ﮋﭑ 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 جـ َّـل وعـ َّـز آياتــه،

وذلــك أن ذلــك مــن ذكــر قولــه :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ [ احلــج ،]54 :أقــرب

منــه مــن ذكــر قولــه :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [ احلــج.]52 :

و(اهلــاء) مــن قولــه :ﮋ ﯜ ﯝ ﮊ [ احلــج ،]54 :مــن ذكــر القــرآن ،فإحلــاق (اهلــاء) يف قولــه :ﮋ ﯳ

ﯴ ﯵ ﮊ [ احلــج ،]55 :بـ(اهلــاء) مــن قولــه :ﮋ ﯜ ﯝ ﮊ أوىل مــن إحلاقهــا بـــ ﮋ ﮙ ﮊ التــي يف قولــه:
ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [ احلــج ،]52 :مــع بعــد مــا بينهــا .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)5ومكــي بــن أيب

طالــب(.)6

قلــت :مل يــزد ابــن عزيــر عــى قولــه« :شــك» ،وزاد الدمياطــي عــدة معـ ٍ
ـان أخــرى يف تفســرها،

كــا زاد الــكالم عــى ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ.

(((1ابن عزير( ،ص.)442 :
(((2أخرجــه البــزار يف املســند ،)296/11( ،رقــم ()5096؛ الطــراين يف الكبــر ،)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 يف كتــب التفســر( ،ص.)319 :
(((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي (.)247/9(، )543/1
(((4السابق.)615-614/16( ،
(((5جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)614/16( ،
(((6اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4920/7( ،
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([ )57نذير]:
ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [ احلج( ،]49 :ع) بمعنى منذر ،أيِّ :
حمذر(.)1
(د) /66ب :قولــه :ﮋ ﭳ ﮊ يعنــي :أنذرتكــم عقــاب اهلل أن ينــزل بكــم يف الدنيــا ،وعذابــه يف

اآلخــرة أن تصلــوه.

ــن لكــم إنــذاري ذلــك وأظهــره؛ لتنيبــوا مــن رشككــم،
ﮋ ﭳ ﭴ ﮊ [ احلــج ،]49 :يقــولُ :أ َب ِّ

وحتــذروا مــا أنذرتكــم مــن ذلــك فــإين ال أملــك لكــم غــر ذلــك .قلــت :وهــو قــول الطــري(.)2

فصــل فيــه
قلــت :ومل خيــرج الدمياطــي يف هــذا التفصيــل عــن معنــى مــا ذكــره ابــن عزيــر؛ لكــن َّ

الدمياطــي ورشحه.

([ )58النفري]:
ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [ اإلرساء( ،]6 :ع) نفــر ًا،

والنفــر :القــوم الذيــن جيتمعــون ليصــروا إىل أعدائهــم فيحاربوهــم(.)3

(د) /66ب :ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [اإلرساء ،]6 :أي :عــددا .قلــت :وهــو قــول الطــري(،)4

وابــن أيب زمنــن( ،)5والواحــدي(.)6

خــص هــؤالء النفــر بحــرب
قلــت :وتفســر ابــن عزيــر هنــا فيــه معنــى زائــد ،لكونــه قــد
ّ

أعدائهــم ،بينــا أطلــق الدمياطــي تفســر النفــر هنــا بالعــدد دون تقييــد بحــرب أو غــره.

284

(((1ابن عزير( ،ص.)447 :
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)600/16( ،
(((3ابن عزير( ،ص.)448 :
(((4جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)457/14( ،
(((5تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)13/3( ،
(((6التفسري الوسيط ،للواحدي.)97/3( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

([ )59النكري]:
ﮋ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ [ احلــج( ،]44 :ع)

إنــكاري(.)1

(د) /67أ( :فكيــف كان نكــري) أي :تغيــري مــا كان هبــم مــن نعمــة ،وتنكــري هلــم عــا كنــت

عليــه مــن اإلحســان إليهــم .قلت :وهــذا قــول الطــري( ،)2والبغــوي(.)3

ـر بــه ابــن عزيــر ،وهــو ِذ ْكــر التغيــر ،ومل
قلــت :ويف كالم الدمياطــي هنــا زيــادة عــى مــا فـ َّ

يســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر.
([ )60النور]:

ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ [ النور( ،]40 :ع) أي :ضو ًءا (.)4
(د) /68أ :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮊ [ النــور ،]35 :يقــول :اهلل هــادي أهــل الســاوات وأهــل

األرض ،عــن ابــن عبــاس .ويقــال :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮭ ﮊ «مدبــر الســاوات واألرض يدبــر فيهــا

نجومهــا وشمســها وقمرهــا وغــر ذلــك .ويقــال :عنــى بذلــك الضيــاء :اهلل ضيــاء الســاوات
واألرض ،فهــم بنــوره إىل احلــق هيتــدون ،وهبــداه مــن حــرة الضاللــة يعتصمــون .قلــت :حــكاه
الطــري( ،)5وابــن أيب حاتــم»(.)6

قلــت :اقتــر ابــن عزيــر عــى ظاهــر اللفــظ ،وتفســر النــور بالضــوء ،مل يــزد عــى ذلــك ،فــزاد

الدمياطــي عليــه التفســر باهلدايــة وكالمهــا صحيــح.
(((1ابن عزير( ،ص.)450 :
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)589/16( ،
(((3معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي.)405/6( ،
(((4ابن عزير( ،ص.)457 :
(((5جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)295/17( ،
(((6تفسري القرن العظيم ،البن أيب حاتم.)2593/8( ،
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([ )61نكرا]:
منكرا(.)1
ﮋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﮊ [ الكهف( ،]74 :ع) أيً :
(د) /68أ :ﮋ ﰕ ﮊ [ الكهــف ،]74 :تقــول :جئــت بــيء منكــر ،وفعلــت فعــا منكراغــر

معــروف ،والنكــر أشــد مــن اإلمــر .قلــت :وهــو قــول الطــري(.)2

قلت :ويف تفسري الدمياطي زيادة بيان أن النكر أشد من اإلمر ،ومل يسبق ذلك يف كالم ابن عزير.

([ )62قراءة ﮭ]:
ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ [ األنبياء.]88 :
(د) /68ب :النــاس كلهــم قــرأوا بنونــن الثانيــة ســاكنة غــر عاصــم فإنــه قــرأ (نجــى) وكتابــه

يف املصحــف بنــون واحــدة(.)3

فــإن قــال قائــل :كيــف كتــب ذلــك بنــون واحــدة وقــد علمــت أن حكــم ذلــك إذا قــرئ

(ننجــي) أن تكتــب بنونــن؟ قيــل :ألن النــون الثانيــة ملــا ســكنت وكان الســاكن غــر ظاهــر عــى
اللســان حذفــت ،كــا فعلــوا ذلــك بـــ (أال) فحذفــوا (النــون) مــن (أن) خلفائهــا إذا كانــت مدغمــة يف

(الــام) مــن (ال) ،وإنــا محــل عاصــا عــى هــذه القــراءة أنــه وجــد يف املصاحــف بنــون واحــدة فظــن

وجهــا يرصفــه إليــه كــا قلنــا.
أن قــراءة مــن قــرأ بنونــن زيــادة حــرف يف املصحــف ومل يعــرف حلذفهــا ً
وجــه قراءتــه ذلــك إىل قــول العــربِ ُ :
ـرب زيــدً ا ،ثــم كنــى
ضب الـ
فــإن يكــن [عاصــم] (ّ )4
ُ

عــن املصــدر الــذي هــو النجــاء وجعــل اخلــر  -أعنــي خــر مــا لـــم يســـم فاعلـــه  -ﮋ ﮮ ﮊ ،
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(((1ابن عزير( ،ص.)458 :
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)342/15( ،
(((3احلجة للقراء السبعة ،أليب عيل الفاريس)259/5( ،؛ والنرش يف القراءات العرش ،البن اجلزري.)324/2 ( ،
(((4من جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي ،وهو مطموس يف املخطوط.

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

كأنــه أراد :وكذلــك نجــي النجــاء املؤمنــن ،فكنــى عــن النجــاء ،فهــو وجــه ،وإن كان غــره 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 الطــري( ،)1وأبــو بكــر ابــن جماهــد( ،)2وابــن خالويــه(.)3
قلت :وهذه زيادة أصلية من الدمياطي مل يذكرها ابن عزير ً
أصل.
([ )63الوفد]:
ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [ مريم( ،]85 :ع) ُركبانًا عىل اإلبل ،واحدُ هم وافد(.)4
(د) /69ب :يقــال :وفــدت عــى فــان ،إذا قدمــت عليــه ،وأوفــد القــوم وفــدا عىل 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:
إِ ِّن َُل ْمت َِد ٌح َف َم ُه َو َصانِ ٌع

ود م َز ِ
ِ
اح ُم ْب ُن ِسنَان
َر ْأ ُس ا ْل ُو ُف ُ

()5

(الواو) يف قوله :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ [ األنبياء ،]97 :مقـحمـــة فــــي التــــقدير :حنى إذا فتحت

يأجــوج ومأجــوج واقــرب الوعــد احلــق هــو مثــل قولــه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ

ﱠ [ الصافــات ،]104 ،103 :ومعنــاه :نادينــاه بغــر واو ،كــا قــال امــرؤ القيــس:
احلي وانت ََحى
فلم َأ َج ْزنَا ساح َة ِّ
َّ

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

معناه :فلام أجزنا ساحة احلي انتحى.
(((1جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)386/16( ،
(((2السبعة يف القراءات ،البن جماهد( ،ص.)430 :
(((3احلجة يف القراءات السبع ،البن خالويه( ،ص.)250 :
(((4ابن عزير( ،ص.)465 :
(( (5البيت من الكامل وهو منسوب لبعض بني حنيفة .ينظر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)409/16( ،
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...........................

ت ِذي ِق َف ٍ
بِنَا ب ْطن َخب ٍ
اف َع َقنْ َق ِل
َ َ ْ

()1

قلت :وهو قول الطربي( ،)2والسمعاين( ،)3والقرطبي(.)4
رشحــا ،ثــم اســتأنف زيــادة الــكالم عــى ﮋ ﮎ ﮏ
قلــت :زاد الدمياطــي تفســر الوفــد ً

ﮐ ﮊ ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر أصـ ً
ـا.
([ )64هامدة]:

ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [ احلــج( ،]5 :ع)

أي :ميت ـ ًة يابس ـ ًة(.)5

(د) /71أ :ﮋ ﯩ ﮊ [ احلــج :]5 :يابســة دارســة إال آثــار مــن النبــات ،وأصــل اهلمــود الــدروس

والدثــور .يقــال منــه :مهــدت األرض وهتمــد مهــودا .قــال األعشــى:
َ
جلسمك شاح ًبا
قالت ُقتيلة ما

ٍ
َ
هدا
وأرى
بناتك باليات ُ َّ

()6

الر َّكــع مجــع راكــع .قلــت :وهــو قــول الطــري( ،)7وابــن أيب زمنــن(،)8
اهل ُ َّمــد :مجــع هامــد ،كــا ُّ

ومكي بــن أيب طالــب(.)9

قلت :ويف كالم الدمياطي هنا زيادة رشح وتفصيل ملعنى اآلية ،خاصة من جهة اللغة.
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(( (1البيت من الطويل ،وهو المرئ القيس يف ديوانه( ،ص)15 :؛ وخزانة األدب ،لعبد القادر البغدادي.)47 ،45 ،44 ،43/11( ،
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)409/16( ،
(((3تفسري القرآن ،للسمعاين.)409/3( ،
(((4اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)342/11( ،
(((5ابن عزير( ،ص.)475 :
(( (6البيــت مــن الكامــل وهــو يف ديوانــه ()138؛ وبــا نســبة يف هتذيــب اللغــة ،لألزهــري)442/11( ،؛ والصحــاح ،للجوهــري،
(.)2399/6
(((7جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)465/16( ،
(((8تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني .)171/3( ،
(((9اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي بن أيب طالب.)4847/7( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

([ )65اهلباء املنثور]:
ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [ الفرقــان( ،]23 :ع) يعنــي :مــا يدخــل إىل البيــت مــن

ـس وال ُيـ َـرى يف الظـ ّـل(.)1
الكــوة مثــل الغبــار إذا طلعــت فيهــا الشــمس ،وليــس لــه َمـ ٌّ

(د) /71أ :اهلبــاء املنثــور ،عــن ابــن عبــاس :املــاء املهــراق( .)2قلــت :حــكاه الطــري( ،)3وابــن

أيب حاتــم( ،)4عــن ابــن عبــاس.

قلت :ويف زيادة الدمياطي بيان تفسري ابن عباس للهباء املنثور ،ومل يسبق ذلك يف كالم ابن عزير.
([ )66السحت]:
ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﮊ [ طــه:

و يســتأ صلكم ( . )5

( ،]61ع) هيلككــم

ـحت ،وســحت أكثــر مــن أســحت ،ويقــال منــه:
ـح َت وأسـ َ
(د) /74أ :وللعــرب فيــه لغتــان َسـ َ

ســحت الدهــر واجلــدب مــال فــان إذا أهلكــه ،فهــو يســحته ســحتا ،وأســحته يســحته إســحاتا،
ومــن اإلســحات قــول الفــرزدق:

ٍ
َ
مروان مل َيدَ ْع
زمان يا ابن
و َع ُّض

ف]
من املال إال [ ُم ْسحتًا أو ُم َ َّل ُ

(((1ابن عزير( ،ص.)476 :
(((2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)423/17( ،
(((3السابق.
(((4تفسري القرن العظيم ،البن أيب حاتم.)2679/8( ،
(((5ابن عزير( ،ص.)493 :
(( (6طمس يف املخطوط واملثبت من مصادر التخريج ،والبيت من الطويل ،وهو للفرزدق يف ديوانه.)26/2( ،

()6
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قلت :وهو قول الطربي( ،)1وأبو عيل الفاريس(.)2
قلت :ويف زيادة الدمياطي بيان معنى السحت لغة ،وأصل اشتقاقه.
([ )67احلسري]:
ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ [ األنبيــاء( ،]19 :ع) أي:

ـون ،يســتفعلون مــن احلســر ،وهــو الـ ّ
َي ْع َيـ َ
ـكال ا ُمل ْع َيــى(.)3

(د) /74أ :عن ابن عباس ﮋ ﮭ ﮮ ﮊ أي :ال يرجعون(.)4
عــن جماهــد ﮋ ﮭ ﮮﮊ :ال حيــرون( .)5وعــن قتــادة ﮋ ﮭ ﮮ ﮊ ال يعيــون(.)6

ـرون .ك ّلــه بمعنــى واحــد .قلــت :حــكاه
ويقــال :ﮋ ﮭ ﮮ ﮊ ال يم ّلــون ،وال يســأمون ،وال يفـ ُ

الطــري( ،)7وابــن أيب حاتــم(.)8

قلــت :ويف زيــادة الدمياطــي مزيــد بيــان مذاهــب املفرسيــن يف معنــى اآليــة ،وزيــادة معـ ٍ
ـان مل

يذكرهــا ابــن عزيــر ومل تســبق يف كالمــه أصـ ً
ـا.
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(((1جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)93/16( ،)434/8( ،
(((2احلجة للقراء السبعة ،أليب عيل الفاريس.)229/5( ،
(((3ابن عزير( ،ص.)494 :
(((4جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)242/16( ،
(((5السابق.
(((6السابق.)243/16( ،
(((7السابق.
(((8تفسري القرن العظيم ،البن أيب حاتم.)2448/8( ،

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

A
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى أرشف املرســلني ،ســيدنا حممــد وعــى آلــه

وصحبــه أمجعــن.
أما بعد:

فقد ظهر يل من خالل البحث السابق مجلة من النتائج والتوصيات عىل ما ييل:

أوال :النتائج:

 -1مكانــة ابــن ُعزيـ ٍ
ـر يف غريــب التفســر ،ومعرفتــه هبــذا البــاب ،ومتكّنــه منــه ،واســتفادته مــن كبــار
األئمــة أمثــال شــيخه ابــن األنبــاري.

 -2مت ُّكــن الدمياطــي يف هــذا البــاب ،ومعرفتــه بــه ،واســتطاعته الزيــادة عــى ابــن ُعزيــر بزيــادات
مهمــة ودقيقــة.

 -3مراجعــة الدمياطــي لكتــب التفســر ،واســتفادته منهــا يف مجــع مادتــه ،وهــو بــاب آخــر مــن
أبــواب علــوم الدمياطــي التــي مل تشــتهر عنــه؛ اشــتهار علمــه ودرايتــه بالســنة وعلومهــا ،ومــن
ـم ازدادت أمهيــة مثــل هــذا البحــث.
َثـ َّ

 – 4تنــوع طريقــة الدمياطــي يف الزيــادة عــى ابــن ُع َز ْيــر ،فمــر ًة يزيــد عليــه بعــض املعــاين أو بعــض

املــواد اللغويــة يف البــاب الــذي أورده اب ـ ُن ُع َز ْيــر ،ومــر ًة يزيــد عليــه أشــياء مل تســبق عنــد ابــن
ُع َز ْيــر مــن قبـ ُـل.

 -5بلــغ عــدد جممــوع الزيــادات أرب ًعــا وســبعني زيــادة؛ وبلغــت اآليــات التــي تفــرد هبــا الدمياطــي
وال عالقــة هلــا بابــن عزيــر ســبع آيـ ٍ
ـات وقــد متــت اإلشــارة إىل ذلــك يف ثنايــا البحــث.
ــم مل تقتــر زيــادات الدمياطــي عــى الزيــادة يف تفســر آيــات مل يذكرهــا ابــن عزيــر،
 -6ومــن َث َّ
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أيضــا فيــا تصــدَّ ى لتفســره وبيانــه ،وذلــك عــر التفصيــل والــرح والبيــان
وإنــا زاد عليــه ً

واالســتدالل ،وقــد ظهــر مــن خــال العمــل اتســاع دائــرة اســتدالالت الدمياطــي ملــا يذكــره
ابــن عزيــر ،بخــاف اختصــار ابــن عزيــر يف كالمــه غال ًبــا.

ثان ًيا :التوصيات:

 -1وجــود أمثــال هــذه الزيــادات؛ يســتلزم العنايــة بــا يوجــد يف املخطوطــات مــن أمثــال هــذه
الزيــادات والتعليقــات ،وإبرازهــا للنــاس جمموعــ ًة أو مفــردةً.

 -2يعتــر هــذا الكتــاب مــن الكتــب املفيــدة جــدًّ ا يف الوقــوف عــى معــاين بعــض الكلــات القرآنيــة
ـوص بالعنايــة بــه دراسـ ًة وتدريسـ ًا.
الكريمــة ،واملــراد منهــا ،ف ُيـ َ
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

1.إحتــاف فضــاء البــر يف القــراءات األربعــة عــر ،للبنــا الدمياطــي ،حتقيــق :د/شــعبان حممــد
إســاعيل ،عــامل الكتــب ،بــروت ،ط 1407 ،1هـــ1987-م.

2.األحاديــث املختــارة ،لضيــاء الديــن أيب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد الواحــد بن أمحــد احلنبــي املقديس،
حتقيــق :د .عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن دهيــش ،مكتبــة النهضــة احلديثــة ،مكــة املكرمــة ،ط ،1

1416هـ1995-م.

3.أحــكام القــرآن الكريــم ،أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســامة بــن عبــد امللــك بــن ســلمة
األزدي احلجــري املــري املعــروف بالطحــاوي ،حتقيــق :الدكتــور ســعد الديــن أونــال ،مركــز

البحــوث اإلســامية التابــع لوقــف الديانــة الرتكــي ،اســتانبول ،ط .1

4.أحــكام القــرآن ،ألمحــد بــن عــي الــرازي اجلصــاص أبــو بكــر ،حتقيــق :حممــد الصــادق قمحــاوي،
دار إحيــاء الرتاث العــريب ،بــروت1405 ،هـ.

5.أحــكام القــرآن ،لإلمــام أيب بكــر حممــد بــن عبــد اهلل املعــروف بابــن العــريب املالكــي ،دار الفكــر،
بــروت.

6.اإلرسائيليــات واملوضوعــات يف كتــب التفســر ،ملحمــد بــن حممــد بــن ســويلم أبــو ُشــهبة ،مكتبــة
الســنة ،ط 1408 ،4هـ.

7.إصــاح املنطــق ،البــن الســكيت ،أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق ،حتقيــق :حممــد مرعــب ،دار
إحيــاء الرتاث العــريب ،ط 1423 ،1هـــ  2002 -م.

8.األصمعيــات اختيــار األصمعــي ،لألصمعــي أبــو ســعيد عبــد امللــك بــن قريــب بــن عــي بــن
أصمــع ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر  -عبــد الســام حممــد هــارون ،دار املعــارف ،مــر ،ط ،7
1993م.
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9.األصــول يف النحــو ،أليب بكــر حممــد بــن الــري بــن ســهل النحــوي املعــروف بابــن الــراج،
حتقيــق :عبــد احلســن الفتــي ،مؤسســة الرســالة ،لبنــان ،بــروت.

	10.إعــراب القــرآن ،أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل النحــاس ،حتقيــق :د.زهــر غــازي
زاهــد ،عــامل الكتــب ،بــروت ،ط 1409 ،3هـــ1988 -م.

	11.األعالم ،خري الدين الزركيل ،دار العلم للماليني ،ط 1986 ،7م.
	12.اإلكــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف يف األســاء والكنــى ،لعــي بــن هبــة اهلل ابــن
أيب نــر بــن ماكــوال ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط 1411 ،1هـــ.

	13.إمــاء مــا مــن بــه الرمحــن مــن وجــوه اإلعــراب والقــراءات ،أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن
ابــن عبــد اهلل العكــري ،حتقيــق :إبراهيــم عطــوة عــوض ،املكتبــة العلميــة ،الهــور ،باكســتان.

	14.أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك ،لعبــد اهلل بــن يوســف بــن أمحــد بــن عبــد اهلل ابن يوســف،
مجــال الديــن ،ابــن هشــام ،حتقيــق :يوســف الشــيخ حممــد البقاعــي ،دار الفكــر للطباعــة والنــر

والتوزيع.

	15.إيضــاح شــواهد اإليضــاح ،أليب عــي احلســن بــن عبــد اهلل القيــي ،دراســة وحتقيــق :د/حممــد
بــن محــود الدعجــاين ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،لبنــان ،ط (1408 ،)1هـــ 1987 -م.

	16.تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس «رشح القامــوس» ،لإلمــام اللغــوي حمــب الديــن أيب
الزبيــدي ،حتقيــق :مصطفــى حجــازي ،حكومــة الكويــت،
الفيــض الســيد حممــد مرتــى َّ
1408هـــ1987 -م.

	17.تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام ،لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان
الذهبــي ،حتقيــق :د .عمــر عبــد الســام تدمــري ،دار الكتــاب العــريب ،لبنــان ،بــروت ،ط ،1

1407هـــ1987 -م.
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	18.التبيــان يف تفســر غريــب القــرآن ،لشــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن عــاد املعــروف بابــن

َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

اهلائــم ،حتقيــق :ضاحــي عبــد الباقــي ،النــارش :دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،لبنــان ،ط ،1

2003م.

	19.تذكرة احلفاظ ،للذهبي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1419 ،1هـ 1998-م.
	20.تفســر ابــن أيب حاتــم ،لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس الــرازي ،املكتبــة العرصيــة ،صيــدا،
بــروت.

	21.تفســر ابــن فــورك ،ملحمــد بــن احلســن بــن فــورك األنصــاري األصبهــاين ،أبــو بكــر ،دراســة
وحتقيــق :عــال عبــد القــادر بندويــش ،جامعــة أم القــرى  -اململكــة العربيــة الســعودية ،ط،1

1430هـ2009 -م.

	22.تفســر البحــر املحيــط ،ملحمــد بــن يوســف الشــهري بــأيب حيــان األندلــي ،حتقيــق :الشــيخ
عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،الشــيخ عــي حممــد معــوض ،شــارك يف التحقيــق د .زكريــا عبــد
املجيــد النوقــي ،د.أمحــد النجــويل اجلمــل ،دار الكتــب العلميــة ،لبنــان ،بــروت ،ط 1422 ،1هـــ
2001 -م.

	23.تفســر اخلــازن املســمى «لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل» ،للعالمــة عــاء الديــن عــى بــن
حممــد بــن إبراهيــم البغــدادي الشــهري باخلــازن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط 1415 ،1هـــ
1995 -م.

	24.تفســر القــرآن العزيــز ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل بــن أيب زمنــن ،حتقيــق :أبــو عبــد اهلل
حســن بــن عكاشــة  -حممــد بــن مصطفــى الكنــز ،الفــاروق احلديثــة ،مــر ،القاهــرة ،ط ،1
1423هـ2002 -م.

	25.تفســر القــرآن ،اختصــار النكــت للــاوردي ،لإلمــام عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام
الســلمي الدمشــقي الشــافعي ،حتقيــق :الدكتــور عبــد اهلل بــن إبراهيــم الوهبــي ،دار ابــن حــزم،

بــروت ،ط1416 ،1هـــ 1996 -م.
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	26.تفســر القــرآن ،أليب املظفــر منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار الســمعاين ،حتقيــق :يــارس بــن
إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم ،دار الوطــن ،الريــاض ،الســعودية ،ط 1418 ،1هـــ-

1997م.

	27.التفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب ،لفخــر الديــن حممــد بــن عمــر التميمــي الــرازي الشــافعي،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط 1421 ،1هـــ 2000 -م.

	28.تفســر عبــد الــرزاق ،أليب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــري اليــاين الصنعــاين ،دار
الكتــب العلميــة ،دراســة وحتقيــق :د .حممــود حممــد عبــده ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط ،1

1419هـ.

	29.تفســر جماهــد ،ملجاهــد بــن جــر املخزومــي التابعــي أبــو احلجــاج ،حتقيــق :عبــد الرمحــن الطاهــر
حممــد الســوريت ،املنشــورات العلميــة ،بريوت.

	30.تكملــة اإلكــال ،البــن نقطــة ،حتقيــق :عبــد القيــوم عبــد رب النبــي ،جامعــة أم القــرى ،مكــة
املكرمــة ،ط 1410 ،1هـــ.

	31.تلخيــص املتشــابه يف الرســم ،ألمحــد بــن عــي بــن ثابــت ،أيب بكــر اخلطيــب البغــدادي ،حتقيــق:
ســكينة الشــهايب ،طــاس للدراســات والرتمجــة ،دمشــق ،ط 1985 ،1م.

	32.هتذيــب اللغــة ،ملحمــد بــن أمحــد اهلــروي األزهــري ،حتقيــق :حممــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء
الــراث العــريب ،بــروت ،ط 2001 ،1م.

	33.توضيــح املشــتبه ،لشــمس الديــن ابــن نــارص الديــن ،حتقيــق :حممــد نعيــم العرقســويس ،مؤسســة
الرســالة ،بــروت ،ط 1993 ،1م.

	34.جامــع البيــان يف تفســر القــرآن ،أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري ،حتقيــق :حممــود شــاكر
وأمحــد شــاكر ،ط دار املعــارف ،مــر ،ط 1972 ،2م.
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

	35.اجلامــع ألحــكام القــرآن ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطبــي ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت ،ط 1408 ،1هـــ 1988 -م.

	36.مجهــرة اللغــة ،أليب بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي ،حتقيــق :رمــزي منــر بعلبكــي ،دار
العلــم للماليــن ،بــروت ،ط 1987 ،1م.

	ُ 37.
احل ّجة يف علل القراءات السبع ،أليب عيل الفاريس ،اهليئة املرصية العامة للكتاب.
	38.حســن املحــارضة يف تاريــخ مــر والقاهــرة ،جــال الديــن الســيوطي ،حتقيــق :حممــد أبو الفضل
إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــايب احللبــي ورشكاه ،القاهــرة ،ط 1387 ،1هـــ-

1967م.

	39.خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب ،لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي ،حتقيــق :عبــد
الســام حممــد هــارون ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،ط 1989 ،3م.

	40.الــدر الفريــد وبيــت القصيــد ،ملحمــد بــن أيدمــر املســتعصمي ،حتقيــق :د/كامــل ســلامن
اجلبــوري ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط (1436 ،)1هـــ 2015 -م.

	41.ذيــل التقييــد يف رواة الســنن واملســانيد ،أليب الطيــب الفــايس ،حتقيــق :كــال يوســف احلــوت ،دار
الكتــب العلمية ،بــروت ،ط 1410 ،1هـــ 1990 -م.

	42.الذيــل والتكملــة لكتــايب املوصــول والصلــة ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن عبــد امللــك
األنصــاري األويس املراكــي ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،ابــن رشيفــة ،بشــار عــواد ،دار الغــرب،

تونــس ،ط 2012 ،1م.

	43.روح املعــاين ،للعالمــة أيب الثنــاء ،شــهاب الديــن حممود األلــويس البغــدادي ،دار الكتــب العلمية،
بريوت ،ط 1416 ،1هـ 1996 -م.

	44.زاد املســر يف علــم التفســر ،لعبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي ،املكتــب اإلســامي،
بــروت ،ط 1404 ،3هـــ.

297

	45.الســبعة يف القــراءات ،أليب بكــر أمحــد بــن موســى بــن العبــاس بــن جماهــد البغــدادي ،حتقيــق:
شــوقي ضيــف ،دار املعــارف ،مــر ،ط 1400 ،2هـــ.

	46.ســلم الوصــول إىل طبقــات الفحــول ،حلاجــي خليفــة ،حتقيــق :حممــود األرنــؤوط ،مكتبــة
إرســيكا ،اســتنابول ،تركيــا.

	47.ســر أعــام النبــاء ،لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي ،حتقيــق :شــعيب
األرنــؤوط وحممــد نعيــم العرقوســى ،مؤسســة الرســالة ،ط 1406 ،3هـــ 1986 -م.

	48.رشح أشــعار اهلذليــن ،أليب ســعيد احلســن الســكري ،حتقيــق :عبــد الســتار أمحــد فــراج ،مطبعــة
املــدين.

	49.رشح ديــوان احلامســة ،أليب عــى أمحــد بــن حممــد بــن احلســن املرزوقــي األصفهــاين ،حتقيــق:
غريــد الشــيخ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط (1424 ،)1هـــ 2003 -م.

	50.رشح املفصل ،ملوفق بن عيل بن يعيش ،مكتبة املتنبي ،القاهرة1411 ،هـ 1990 -م.
	51.الصحــاح ،إلســاعيل بــن محــاد اجلوهــري ،حتقيــق :إميــل بديــع يعقــوب ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت ،لبنــان ،ط 1420 ،1هـــ 1999 -م.

	52.صحيــح مســلم ،ملســلم بــن احلجــاج القشــري ،طبعــة رئاســة إدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء
والدعــوة واإلرشــاد ،اململكــة العربيــة الســعودية1400 ،هـــ1980-م.

	53.طبقــات الشــافعية الكــرى ،تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي ،حتقيــق :حممــود
الطناحــي وعبــد الفتــاح احللــو ،دار هجــر للطباعــة والنــر ،القاهــرة ،ط 1413 ،2هـ.

	54.العظمــة ،أليب حممــد عبــد اهلل بــن حممــد بــن جعفــر بــن حيــان األنصــاري املعــروف بـ ِ
ـأب الشــيخ

األصبهــاين ،حتقيــق :رضــاء اهلل بــن حممــد إدريــس املبــار كفــوري ،دار العاصمــة ،الريــاض ،ط

1408 ،1هـ.
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

	55.فتــح الكبــر املتعــال إعــراب املعلقــات العــر الطــوال ،حممــد عــي طــه الــدرة ،مكتبــة الســوادي،
ط (1409 ،)2هـ 1989 -م.

	56.فهرســة ابــن خــر اإلشــبييل ،ملحمــد بــن خــر بــن عمــر بــن خليفــة اإلشــبييل ،حتقــق :حممــد فــؤاد
منصــور ،دار الكتــب العلمية ،بــروت ،لبنان :ط 1419 ،1هـــ 1998-م.

	57.فــوات الوفيــات ،البــن شــاكر ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار صــادر ،بــروت ،ط – 1973 ،1
1974م.

	58.الكتــاب ،لعمــرو بــن عثــان بــن قنــر احلارثــي بالــوالء ،أبــو بــر ،امللقــب ســيبويه ،حتقيــق:
عبــد الســام حممــد هــارون ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،ط 1408 ،3هـــ 1988 -م.

	59.الكشــف والبيــان «تفســر الثعلبــي» ،أليب إســحاق أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم الثعلبــي
النيســابوري ،حتقيــق :اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور ،مراجعــة وتدقيــق :األســتاذ نظري الســاعدي،

دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،لبنــان ،ط 1422 ،1هـــ 2002 -م.

	60.لســان العــرب ،أليب الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن منظــور ،دار صــادر ،بــروت ،ط
1414 ،3هـ.

	61.جمــاز القــرآن ،أليب عبيــدة معمــر بــن املثنــى ،تعليــق :حممــد فــؤاد ســزكني مكتبــة اخلانجــي،
مــر( ،د.ط)( ،د.ت).

	62.املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا ،أليب الفتــح عثــان بــن جنــي
املوصــي ،وزارة األوقــاف ،املجلــس األعــى للشــئون اإلســامية1420 ،هـــ1999 -م.

	63.املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالب بــن عطيــة األندليس،
حتقيــق :عبد الســام عبد الشــايف حممــد ،دار الكتــب العلمية ،لبنــان ،ط 1413 ،1هـــ1993 -م.

	64.مســند البــزار ،أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق ،مؤسســة علــوم القــرآن ،ط ،1
1409هـ.
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	65.معــامل التنزيــل ،أليب حممــد احلســن بــن مســعود الفــراء البغــوي ،حتقيــق :خالــد عبــد الرمحــن
العــك ،ومــروان ســوار ،دار املعرفــة ،بــروت ،ط 1406 ،1هـــ1986 -م.

	66.املعــاين الكبــر يف أبيــات املعــاين ،أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري ،حتقيــق:
املســترشق د ســامل الكرنكــوي ،وعبــد الرمحــن بــن حييــى بــن عــي اليــاين ،مطبعــة دائــرة املعــارف

العثامنيــة  -حيــدر آبــاد الدكــن ،اهلنــد ،ط 1368 ،1هـــ 1949 -مـــ ،ثــم صورهتــا :دار الكتــب

العلميــة ،بــروت – لبنــان ،ط  1405 ،1هـــ 1984 -م.

	67.معجــم البلــدان ،للشــيخ اإلمــام شــهاب الديــن أيب عبــد اهلل ياقــوت بــن عبــد اهلل احلمــوي
الرومــي البغــدادي ،حتقيــق :فريــد عبــد العزيــز اجلنــدي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان،

ط1410 ،1هـــ 1990 -م.

	68.املعجــم الكبــر للطــراين ،ســليامن بــن أمحــد الطــراين ،حتقيــق :محــدي عبــد املجيــد الســلفي،
بــدون ،ت (بــدون) ،مكتبــة ابــن تيميــة ،القاهــرة.

	69.معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد واملواضــع ،أليب عبيــد عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز بــن حممــد
البكــري األندليس ،عــامل الكتــب ،بــروت ،ط 1403 ،3هـ.

	70.املقاصد النحوية يف رشح شواهد األلفية ،ملحمود بن أمحد العيني ،دار صادر ،بريوت.
	71.مقاييــس اللغــة ،ألمحــد بــن فــارس ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،دار اجليــل ،بــروت،
ط 1991 ،1م.

	72.املقتضــب ،ملحمــد بــن يزيــد بــن عبــد األكــر الثــاىل األزدي ،أبــو العبــاس ،املعــروف باملــرد،
حتقيــق :حممــد عبــد اخلالــق عظيمــة ،عــامل الكتــب ،بــروت.

	73.املؤتلــف واملختلــف يف أســاء نقلــة احلديــث ،لعبــد الغنــي بــن ســعيد األزدي ،حتقيــق :الشــمري
والتميمــي ،حتــت إرشاف :بشــار عــواد ،دار الغــرب ،بــروت ،لبنــان ،ط 1428 ،1هـــ2007 -م.
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َْ ِ
ِ
الد ْميَاطِ ِّي َع َل َغ ِر ِ
َات ُّ
ِزيَاد ُ
(جع ًا وَ د َر َاس ًة).
يب ا ْل ُق ْر َآن لبْن ُع َزيْر

	74.النــر يف القــراءات العــر ،لشــمس الديــن أبــو اخلــر ابــن اجلــزري ،حممد بــن حممد بن يوســف،
حتقيــق  :عــي حممد الضبــاع ،املطبعــة التجاريــة الكــرى ،تصويــر دار الكتــاب العلمية.

	75.النكــت والعيــون (تفســر املــاوردي) ،أليب احلســن عــي بــن حممد بــن حبيــب املــاوردي البرصي،
حتقيــق :الســيد ابــن عبــد املقصــود بــن عبــد الرحيــم ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنان.

	76.اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره ،وأحكامــه ،ومجــل مــن فنــون علومــه،
حــوش بــن حممــد بــن خمتــار القيــي القــرواين ثــم األندلــي
أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب َ ّ
القرطبــي املالكــي ،حتقيــق :جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي
 -جامعــة الشــارقة ،بــإرشاف أ.د :الشــاهد البوشــيخي ،جمموعــة بحــوث الكتــاب والســنة -كليــة

الرشيعــة والدراســات اإلســامية  -جامعــة الشــارقة ،ط 1429 ،1هـــ 2008 -م.

	77.الــوايف بالوفيــات ،صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصــديف ،حتقيــق :أمحــد األرنــؤوط وتركــي
مصطفــى ،دار إحيــاء الــراث ،بــروت1420 ،هـــ 2000 -م.

	78.الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد ،أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي،
النيســابوري ،الشــافعي ،حتقيــق وتعليــق :الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،الشــيخ عــي حممــد

معــوض ،د/أمحــد حممــد صــرة ،د/أمحــد عبــد الغنــي اجلمــل ،د/عبــد الرمحــن عويــس ،قدمــه
وقرظــه :أ.د/عبــد احلــي الفرمــاوي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط 1415 ،1هـــ-

1994م.
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ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

ُ َ
َ ْ ْ ُ َ ْ
ُ
م اجلمان يف تفسري أم القرآن
تح ِبير نظ ِ
ُ َ
امي
ألبي بكر
حممد بن عبد الرمحن بن حممد اجلذ ِ
َ
األركشي املالكي (ت 723 :هـ )
(دراس ًة وحتقيق ًا)

أ.د إبراهيم بن صالح عبد اهلل احلمييض
األستاذ بقسم القرآن وعلومه يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة القصيم  -القصيم  -اململكة العربية السعودية
ib1430@gmail.com
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ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

موضوع البحث:

جلـ َـان يف تفســر ُأم القــرآن ،أليب
ـر َن ْظـ ِم ا ُ
حتقيــق خمطــوط يف تفســر ســورة الفاحتــة ،بعنــوانْ َ :تبِـ ْ ُ
ِ
ـي (ت723 :هـ).
ـي املالكـ ِّ
بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد ا ُ
جل َذامــي األَركـ ِّ

هدف البحث:
هيــدف هــذا البحــث إىل العنايــة هبــذا املخطــوط وإخراجــه حم َّقق ـ ًا حتقيق ـ ًا علمي ـ ًا ،مــع تقديــم

دراســة علميــة عنــه.

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.
أمهيــة هــذا التفســر ،حيــث مت َّيـ َـز بتحريــر الــكالم يف ســورة الفاحتــة ،وذكرعلومهــا ،والوفــاء

بمطالبهــا ،والرتجيــح يف مســائل اخلــاف فيهــا.

الكلامت ا َّلدا َّلة (املفتاح َّية):

خمطوط -سورة الفاحتة -ابن َّ
الفخار -اجلذامي.
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ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

F
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ،مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه،

وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه ،وأشــهد أن حممــد ًا عبــده ورســوله ،صــى اهلل عليــه

وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســلي ًام كثــر ًا .أمــا بعــد:

فــإن أعظــم ســورة يف كتــاب اهلل  ســورة الفاحتــة ،كــا ثبــت عــن النبــي  يف

حديــث أيب ســعيد بــن املـُ ـ َع َّل  ،)1( ولذلــك اعتنــى بتفســرها العلــا ُء عناي ـ ًة كبــرة ،وألفــوا
فيهــا مؤلفـ ٍ
ـات مســتقل ًة كثــرة(.)2
ـجامن يف تفســر أ ِّم القــرآن)،
ـر َن ْظـ ِم الــ ُ
وكان مــن التفاســر القيمــة هلــذه الســورة الكريمــة (َ ْحتبِـ ْ ُ

جلذامــي األَركــي األندلــي املالكــي ،املتـ َّ
ـوف
للشــيخ أيب بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد ا ُ

ـر بتحريــر الــكالم فيهــا ،وذكــر علومهــا ،والوفــاء بمطالبهــا،
عــام  723هـــ؛ فقــد مت َّيـ َـز هــذا التفسـ ُ
والرتجيــح يف مســائل اخلــاف فيهــا.

ـدت نســخ ًة خطي ـ ًة تام ـ ًة واضح ـ ًة هلــذا التفســر الق ِّيــم ،فأحببــت إخراجهــا حم َّقق ـ ًة
وقــد وجـ ُّ

مدروس ـ ًة ،حيــث مل تطبــع مــن قبـ ُـل ،حســب علمــي.

وقد اشتمل هذا البحث عىل مقدمة ،وقسمني ،كام ييل:
1.املقدمة:

وفيها أمهية املوضوع وسبب اختياره  ،وخطة البحث ،ومنهج التحقيق.

(( (1أخرجه البخاري  196/6ح . 4474
(( (2انظر فهرست مصنفات تفسري القرآن ،1409/3 ،374/1ودليل الكتب املطبوعة يف الدراسات القرآنية ص. 458 ،388،412 ،
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2 .القسم األول :الدراسة ،وفيها مبحثان:
-املبحث األول :التعريف باملؤلف ،وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول :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 األول :اسم الكتاب ،ونسبته للمؤلف.
املطلب الثاين :منهج املؤلف يف كتابه.
املطلب الثالث :قيمة الكتاب العلمية.
املطلب الرابع :وصف املخطوط.
 3 .القسم الثاين :النص ا ُمل َح َّقق.
وقد اتبعت يف حتقيق هذه الرسالة املنهج التايل:

النص املخطوط وفق القواعد اإلمالئية ،مع وضع عالمات الرتقيم.
	-ن ََس ْخ ُت َ
ـت اآليــات بالرســم العثــاين ،وعزوهتــا إىل ســورها ،ووثقــت القــراءات مــن مصادرهــا
	َ -ك َت ْبـ ُ
األصليــة.
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جــت األحاديــث مــن مصادرهــا املعتمــدة  ,ونقلــت أحــكام األئمــة عــى مــا ليــس يف
	َ -خ َّر
ُ
الصحيحــن منهــا.

ـت اآلثــار مــن مصادرهــا األصليــة إن وجــدت ،وإال إىل الكتــب التــي ُعنيــت بجمــع
	َ -خ َّرجـ ُ
أقــوال الســلف يف التفســر.

النصوص من مصادرها األصلية.
	-و َّثقت
َ
ش ْح ُت الغريب ،ووضحت الغامض ،وضبطت املشكل.
	َ َ -
ج ُت لألعالم غري املشهورين املذكورين يف املخطوط ،عند أول ذكرهم.
	-ت َْر َ ْ
وت الشواهد الشعرية إىل دواوينها إن وجدت ،وإال إىل مصادرها املعتمدة.
	َ -ع َز ُ
تيس اإلفادة من الرسالة .
	َ -و َض ْع ُت فهارس كاشفةِّ ،
ـي مــن إمتــام حتقيــق هــذا املخطــوط املختــر،
ويف اخلتــام ،أمحــد اهلل تعــاىل عــى مــا م ـ َّن بــه عـ َّ

وأرجــو أن أكــون أخرجــت هــذه الرســالة بصــورة ُمرضيــة  ،كــا أرادهــا مؤلفهــا  ، ثــم أشــكر
مــن أعاننــي عــى حتقيقهــا ودراســتها ،وأخــص بالذكــر زميــي الدكتــور عــار ابــن أمــن الــدَّ دو الــذي

أهــداين نســخة مصــورة مــن املخطــوط ،وأســأل اهلل  التوفيــق والســداد ،إنــه قريــب جميــب.
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القســم األول :الدراســة
وفيها مـبحـثــان:
املبحث األول :التعريف باملؤلف.
املبحث الثاين :التعريف بالكتاب.
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املبحث األول :التعريف باملؤلف
وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :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( )1بــن حممــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن
ال َف َّخــار اجل َذ ِامــي األَر َكـ ِ
ـي األَندلــي املالكــي.
ْ
ُ
ُولِــدَ َبأ ْر َكــش( ،)2يف مــا بــن الثالثــن واألربعــن وســبعامئة( ،)3ثــم خــرج منهــا مــع والديــه وهــو

()4
صغــر حينــا اســتوىل عليهــا النصــارى فنزلــوا مدينــة َ ِ
وروى عنهــم،
ش ْيــش  ،فقــرأ عــى علامئهــا َ

ثــم مل تلبــث هــي األخــرى أن و َقعــت يف يــدي النصــارى ،فغادرهــا إىل مدينــة اجلزيــرة اخلــراء(،)5
فأقــام هبــا قليـاً ،وقــرأ عــى علامئهــا.

ثــم انتقــل إىل مدينــة َسـ ْبتَة( )6يف املغــرب فأخــذ عــن علامئهــا ،ثــم عــاد إىل اجلزيــرة اخلــراء يف

األندلــس فأقــام مــع والديــه فيهــا ،وأقــرأ هبــا ،ثــم انتقــل إىل َغرناطــة( )7فــروى عــن أهلهــا ،ثــم انتقــل

إىل ما َل َقــة( )8فاســتوطنها ،وتصــدَّ ر لإلقــراء والفتيــا هبــا إىل أن تــويف فيهــا(.)9
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(( (1كــذا يف اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة  ،64/3ويف أكثــر املصــادر :حممــد بــن عــي ،انظــر :الــدرر الكامنــة  ،336/5وبغيــة الوعــاة
 ،187/1وطبقــات املفرسيــن للــداودي  ،209/2وابــ ُن اخلطيــب صاحــب اإلحاطــة أعــرف النــاس بــه ملعارصتــه للمؤلــف،
وقربــه مــن بلــده ،ولذلــك عامــة َمــن ترجــم للمؤلــف اعتمــد عليــه.
((َ (2أ ْر َكــشِ :حصــن منيــع يف األندلــس ،مــن أعــال مدينــة َشيــشِ ،حتيــط هبــا الــزروع واألشــجار ،وهــي اليــوم إحــدى بلديــات
مقاطعــة قــادس ،جنــوب إســبانيا .انظــر :الــروض املعطــار  ،27/1واملـُــغرب يف ُحــى املغــرب .315/1
(( (3ذكر ذلك ابن اخلطيب يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة  ،67/3قال « :وكان ال خيرب بمولده».
((َِ (4ش ْيــش :مدينــة أنْدَ ُلسـ َّية حصينــة مــن كــورة شــذونة ،قريبــة مــن البحــر ،جيــود زرعهــا ويكثــر ريعهــا ،حتيــط هبــا الــزروع والثــار
الكثــرة ،وتقــع اليــوم جنــوب إســبانيا ،انظــر :الــروض املعطــار  ،240/1وبلــدان األندلــس يف أعــال ياقــوت احلمــوي ص.353 :
(( (5اجلزيــرة اخلــراء :مدينــة مشــهورة يف األندلــس ،يقــال هلــا جزيــرة أ ِّم حكيــم ،قريبــة مــن قرطبــة ،عــى َربــوة مرشفــة عــى البحــر،
وال حييــط هبــا البحــر كــا حييــط باجلــزر ،وهــي مــن أطيــب البــاد أرضـ ًا ،وهــي اليــوم مركــز إداري تابــع ملديريــة قــادس وتبعــد
عــن جبــل طــارق  18كــم .انظــر :معجــم البلــدان  ،136/2وبلــدان األندلــس يف أعــال ياقــوت احلمــوي ،ص.291 :
((َ (6سـ ْبتَة :مدينــة مشــهورة يف املغــرب ،عــى ســاحل البحــر املتوســط ،مقابلــة لألندلــس ،كانــت عامــرة بالعلــم والعلــاء ،واليــوم تقــع
حتــت واليــة اإلســبان .انظــر :معجــم البلــدان . 182/2
((َ (7غ ْرناطــة :مدينــة قديمــة مشــهورة كبــرة باألندلــس ،يشــقها هنــر حــدار ،لــه فــروع ختــرق املدينــة ،فيهــا بســاتني وثــار كثــرة ،وال
زالــت معروفـ ًة هبــذا االســم إىل اليــوم ،وتقــع يف جنــوب إســبانيا .انظــر :معجــم البلــدان  ،195/4ومراصــد االطــاع .990/2
(( (8ما َل َقــة :مدينــة مشــهورة يف األندلــس ،عــى شــاطئ البحــر املتوســط ،بــن اجلزيــرة اخلــراء واملر َّيــة ،غــرب غرناطــة بثامنــن ميـ ً
ـا،
وهــي مدينــة حســنة ،كثــرة الثــار .انظــر :الــروض املعطــار  ،517/1وبلــدان األندلــس يف أعــال ياقــوت احلمــوي ص.469 :
(( (9انظر :ترمجته يف اإلحاطة  ،64/3والدرر الكامنة  ،336/5وبغية الوعاة .187/1
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املطلب الثاين :مكانته العلمية
ـيخ أبــو بكــر ابــن َّ
ُيعــدُّ الشـ ُ
جلذامــي مــن العلــاء الكبــار األفــذاذ املعروفــن بســعة
الفخــار ا ُ

ـب عبــادة وتأ ُّلــه ،وكان زاهــد ًا يف الدنيــا معرض ًا
العلــم ،وتعليــم النــاس ،ومــع ذلــك كان  صاحـ َ

عــن متاعهــا الفــاين ،يقــي وقتــه يف التعليــم والفتيــا والصــاة وقــراءة القــرآن.

وقد َ
ذكر طائفة منها (.)1
نبغ  يف علوم متعددة ،وألف مؤلفات ٍكثريةً ،يأيت ُ

يقــول ابــن اخلطيــب مبينـ ًا َطرفـ ًا مــن صفاتــه وســرته« :مفيــدُ التعليــم ،م َت َفنِّنه ،مــن فِ ْقـ ٍ
ـه و َع َربية
ُ
ُ
َ

ـم الصــر ،مســتغرق الوقــت ،يــدرس مــن َلــدُ ن صــاة الصبــح إىل
وقــراءات وأدب وحديــث ،عظيـ ُ
الـ ّـزوال ،ثــم يســند ظهــره إىل طـ ِ
ـاق( )2املســجد بعــد ذلــك ،ف ُيقــرئ ،وتأتيــه النســاء مــن َخ ْل ِفــه للفتيــا،

فيفتيهـ َّن عــى حــال ســؤاالهت ّن إىل نصــف مــا بــن العــر والعشــاء األوىل ،ثــم يــأيت املســجد األعظــم

بعــد الغــروب ،فيقعــد للفتيــا إىل العشــاء اآلخــرة ،مــن غــر أن يقبــل مــن أحــد شــيئا ،و َمـ ْن أخــذ منــه

أورع منــه» (.)4
بعــد حتكيــم الــورع ،أثابــه بمثلــه( ،)3مــا ُرئــي يف وقتــه
َ

ويقــول ابــن خملــوف« :ال َعــامل اجلليــل العامــل ،العمــدة الثقــة ،الفاضــل ،الفقيــه املتفنــن ،الشــيخ

الكامل» (.)5

ِ
خي ًا صاحل ًا شديد االنقباض» (.)6
قول عنه املكنايس« :كان متفنِّن ًا عامل ًا بالفقه واألدب واحلديث ِّ

(( (1انظر :ص (.)316
(( (2ال َّطاق :ما ُعطف وجعل كالقوس من األبنية ،ويطلق عىل حمراب املسجد (.املعجم الوسيط)()571( ،مادة طوق).
(( (3أي إنه ير ُّد عىل املـُهدي ويكافئه بمثل ما أهدى.
(( (4اإلحاطة .)65/3(،
(( (5شجرة النور الزكية .)305/1(،
(( (6درة 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 كثــرون جــد ًا ،يتبــن ذلــك مــن خــال الوقــوف مســرته
العلميــة ورحالتــه ،التــي ســبق بيــان َطــر ٍ
ف منهــا ،ثــم ُعكوفــه للتعليــم حتــى وفاتــه ،وقــد ذكــر
َ
تمجــوه عــدد ًا كبــر ًا مــن شــيوخه وتالميــذه ،فمــن شــيوخه مــن يــي(:)1
ُم َ ْ

	-أبو احلسن عيل املتَيوي املغريب املالكي [ ت ،] 670 :قرأ عليه املؤلف بسبتة(.)2
	-أبــو عمــرو عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن داود األنصــاري املا َلقــي [ ت667 :هـــ] ،ســمع منه

املؤلــف باملقة(.)3

	-أبــو حممــد عبــد العظيــم بــن عبــد اهلل بــن أيب احلجــاج ال َب َلــوي ،شــيخ مالقــة [ت666:هـــ]

ســمع منــه املؤلــف باملقــة(.)4

اخلضــار [ ،ت:
	-أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل ال ُكتَامــي التلمســاين ،املعــروف بابــن َّ

676هـ]،قــرأ عليــه املؤلف بســبتة (.)5

الرعينــي األندلــي ،شــيخ القـ َّـراء بغرناطــة
	-أبــو جعفــر أمحــد بــن عــي بــن حممــد ابــن الط َّبــاع ُ

[ ت 680 :هـــ] ،قــرأ عليــه املؤلــف بغرناطة (.)6

	-تاج الدين أبو ال َع َرب إسامعيل بن إبراهيم بن عبد الرمحن املخزومي اخلطيب [ ت694:هـ]،

بشيش(.)7
قرأ عليه املؤلف َ
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(( (1ملعرفة شيوخه ينظر :اإلحاطة  ،64/3وطبقات املفرسين للداودي .209/2
(( (2انظر :ترمجته يف الوايف .222/22
(( (3انظر :ترمجته يف تاريخ اإلسالم .142/15
(( (4انظر :ترمجته يف الوايف .12/19
(( (5انظر :ترمجته يف غاية النهاية .579/1
(((6انظر :ترمجته يف تاريخ اإلسالم .383/15
(((7انظر :ترمجته يف تاريخ اإلسالم .785 /15

ِ
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َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

	-أبــو احلســن حممــد بــن حييــى بــن عبــد الرمحــن األشــعري الغرناطــي [ ت694 :هـــ] ،قــرأ

عليــه املؤلــف بغرناطــة(.)1

	 -أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الرحيــم اخلُ َشــني اآلبــذي [ت ،]680:قــرأ

عليــه املؤلــف بغرناطــة).(2

	-وأما تالميذه فقد انتفع به ،وروى عنه َخ ْل ٌق كثري ،منهم من ييل:
الس َلمي األندليس[ ت750:هـ]).(3
	-أبو جعفر أمحد بن أمحد بن هشام ُّ
الس َلمي ال ُبلفيقي[ ت774:هـ](. )4
	-أبو الربكات حممد بن حممد بن إبراهيم ُّ
	-أبو زكريا حييى بن أمحد بن إبراهيم التَّجيبي الغرناطي[ ت753:هـ](.)5
السلامين الغرناطي[ت776:هـ](. )6
	-أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن سعيد بن عيل َّ
	-حممد بن حممد بن حممد بن عياش األنصاري اخلزرجي[ ت759:هـ] (.)7
	-أبو عبد اهلل حممد بن حممد النمري َّ ِ
الضير الغرناطي[ ت736:هـ] (. )8
	-حممد بن عيل بن حممد ال َبلنيس الغرناطي(.)9
الســاحيل املالقــي،
	-حممــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن إبراهيــم األنصــاري َّ

باملعمــم [ ت754:هـــ] (.)10
املعــروف
َّ
(( (1انظر :ترمجته يف الدرر الكامنة .34/6
(( (2انظر :ترمجته يف بغية الوعاة .199/2
(((3انظر :ترمجته يف بغية الوعاة .295/1
(( (4انظر :ترمجته يف الدرر الكامنة .416/5
(( (5انظر :ترمجته يف الدرر الكامنة .179/6
(( (6انظر :ترمجته يف الدرر الكامنة .213/5
(( (7انظر :ترمجته يف الدرر الكامنة .496/5
(( (8انظر :ترمجته يف بغية الوعاة .238/1
(( (9انظر :ترمجته يف بغية الوعاة . 191/1
( (1(1انظر :ترمجته يف الدرر الكامنة .423/5
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املطلب الرابع :مؤلفاته
املؤلــف  مــن املكثريــن يف التأليــف ،قــال ابــن اخلطيــب« :كان ُ مغــرى بالتأليــف،

فأ ّلــف نحــو الثالثــن تأليفـ ًا يف فنــون خمتلفــة» (.)1

ومعظــم آثــار املؤلــف يف حكــم املفقــود( ،)2وال أعــرف لــه كتابــ ًا موجــود ًا ،ســوى منظــوم

الــدرر اآليت ذكــره ،وهــذه الرســالة( :حتبــر نظــم اجلــان يف تفســر أم القــرآن) ،و(نصــح املقالــة يف

رشح الرســالة)( ،)3ومــن أهــم مؤلفاتــه مــا يــي(:)4

منظــوم الــدرر يف رشح كتــاب املختــر (خمتــر أيب احلســن ابــن ُعبيــد الطليطــي ،يف الفقــه

املالكــي ) ،وهــو الكتــاب الوحيــد املطبــوع( )5للمؤلــف حســب علمــي.

	-حتبري نظم اجلامن يف تفسري أم القرآن ،وهو هذه الرسالة التي بني أيدينا.
	-انتفاع الطلبة النُّ َبهاء يف اجتامع السبعة القراء.
	-إرشاد السالك يف بيان إسناد زياد عن مالك.
	-اجلوابات املجتمعة يف السؤاالت املنوعة.
	-اجلواب املخترص املروم يف حتريم سكنى املسلمني ببالد الروم.
	-القصائــد الثالثينيــات والفرائــد اللزوميــات يف مــدح أفضــل العاملــن وســيد املتأخريــن
واملتقدمــن.
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(( (1اإلحاطة.)66/3( ،
(( (2انظر :مقدمة حتقيق منظوم الدرر( ،ص.)44 :
(( (3توجد منه نسخة خطية بمكتبة ميونخ.
(( (4ملعرفة مؤلفاته ينظر :اإلحاطة)66 ،/3( ،؛ وطبقات املفرسين للداودي)209/2( ،؛ ودرة احلجال.)83/2(،
(( (5لــه طبعتــان :األوىل نرشهــا مركــز الــراث الثقــايف املغــريب يف الــدار البيضــاء ،وطبــع يف دار ابــن حــزم يف بــروت ،اعتنــى هبــا أبــو
الفضــل الدمياطــي ،الطبعــة األوىل1432-هـــ .والثانيــة نرشهتــا الرابطــة املحمديــة للعلــاء باملغــرب ،وحققهــا :صــادق صاصمــي
ورشــيد قبــاظ ،الطبعــة األوىل1434-هـ.
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َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
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حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

	-تفضيــل صــاة الصبــح للجامعــة يف آخــر الوقــت املختــار عــى صــاة الصبــح للمنفــرد يف

أول وقتهــا باالبتــدار.

	-استواء النَّهج يف حتريم اللعب بالشطرنج.
	-إطناب التكملة والتَّربية يف إعراب البسملة والتصلية.

املطلب اخلامس :وفاته
تــويف املؤلــف أبــو بكــر ابــن َّ
جلذامــي  ســنة ثــاث وعرشيــن وســبعامئة،
الفخــار ا ُ

بام َلقــة ،وكانــت جنازتــه مشــهورة(.)1

(( (1انظر :اإلحاطة.)67/3(،
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املبحث الثاني:

التعريف بالكتاب
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول :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
أوالً :اسم الكتاب

جلــان يف تفســر ُأم القــرآن) ،هكــذا يف اإلحاطــة يف أخبــار
اســم الكتــاب( :حتبــر نظــم ا ُ

غرناطــة( ،)1ومعجــم املؤلفــن( ،)2والديبــاج املذهــب( ،)3وغريهــا ،ويف بعــض املصــادر (حتبــر اجلــان

يف تفســر أم القــرآن) كــا يف طبقــات املفرسيــن للــداودي ( ،)4ومنهــم مــن أطلــق عليــه (تفســر الفاحتة)

كــا يف كشــف الظنــون( )5وبغيــة الوعــاة( ،)6والفهــرس الشــامل(.)7

ـت النــاس يف ترمجتــه لقــرب
ولعــل االســم األول أرجــح؛ ألن ابــن اخلطيــب [ت 776 :هـــ] أثبـ ُ

ـول عليــه يف ذلــك،
زمانــه ومكانــه مــن املؤلــف ،ولكــون كثــر ممــن ترجــم للمؤلــف نقــل عنــه وعـ َّ
وقــد يكــون االســان اآلخــران اختصــار ًا لــأول.
ثاني ًا :نسبة الكتاب للمؤلف
ثابت النسبة ملؤلفه ابن َّ
الفخار اجلذامي ،ويتبني ذلك بأمور منها:
هذا الكتاب ُ

ـي ،» ..
جل َذامـ ُّ
ترصيــح املؤلــف بذلــك يف افتتاحيــة الكتــاب حيــث قــال« :وبعــد :فيقــول حممــد ا ُ

كــا يــأيت يف النــص املح َّقــق.

إيــراد كثــر ممــن ترجــم للمؤلــف هــذا الكتــاب ضمــن مؤلفاتــه ،كــا تقــدم قريبـ ًا عنــد احلديــث

عــن اســم الكتــاب.

(( (1انظر :اإلحاطة.)66/3( ،
(( (2معجم املؤلفني.)42/11( ،
(( (3الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب.)289 /2( ،
(( (4انظر :طبقات املفرسين ،للداودي.)209/2( ،
(( (5كشف الظنون.)455 /1( ،
(( (6انظر :بغية الوعاة.)188/1( ،
(( (7الفهرس الشامل ( التفسري وعلوم القرآن)( ،ص.)362 :
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أصحاب كشافات الكتب وفهارس املخطوطات(.)1
الكتاب للمؤلف
ب
ُ
َ
كذلك ن ََس َ

املطلب الثاين :منهج املؤلف يف كتابه
ـر ســورة الفاحتــة تفســر ًا حتليلي ـ ًا
ابتــدأ املؤلـ ُ
ـف كتابــه بذكــر ســبب تأليــف الكتــاب ،ثــم َفـ َّ

متوســط ًا ،مبتدئـ ًا بالــكالم عــى علــوم الســورة ،ثــم تفســرها آيــة آيــة ،ثــم ختــم الــكالم عليهــا بذكــر

بعــض فضائــل الســورة ،ويمكــن إمجــال منهجــه يف املعــامل التاليــة:

	-حتــدث يف بدايــة تفســره عــن مــكان نــزول الســورة ،واخلــاف يف ذلــك ،وعــدد آياهتــا ،وهــل

البســملة منهــا.

	-يعتني املؤلف  باإلعراب  ،والتوجيهات النحوية.
ووجهها.
	-ذكر املؤلف بعض القراءات َّ
	-يعتني املؤلف بالرتجيح بني األقوال ويذكر سبب الرتجيح.
	-حتــدث عــن اســتحباب قــول القــارئ بعــد هنايــة الســورة (آمــن) ،وذكــر أقــوال الفقهــاء يف

حكــم قراءهتــا يف الصــاة.

	-ذكر يف هناية السورة بعض األحاديث الواردة يف فضلها ،منها الصحيح ومنها الضعيف.

(( (1انظــر :كشــف الظنــون ،)455 /1( ،والفهــرس الشــامل (التفســر وعلــوم القــرآن)( ،ص ،)362 :وفهرســت مصنفــات تفســر
القــرآن (.)150/1
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املطلب الثالث :قيمة الكتاب العلمية
يعتــر هــذا التفســر مــن التفاســر املتوســطة املفــردة يف تفســر ســورة الفاحتــة ،وهــي أعظــم

ســورة يف كتــاب اهلل  ،)1(ويتميــز هــذا الكتــاب مــع صغــر حجمــه بميــزات أمههــا:
	-سهولة عبارته ،واختصاره.
	-ظهور شخصية مؤلفه  ؛ حيث يناقش األقوال التي يوردها ،ويستدل ويرجح.

	-شــموله ملطالــب الســورة ،حيــث حتــدث عــن علومهــا ،ورشح مفرداهتــا ،وأعــرب كلامهتــا،
وأورد القــراءات الــواردة فيهــا ووجههــا ،وبــن فضائلهــا ،وذكــر بعــض لطائفهــا.

	-أفــاد مــن بعــض املصــادر املتقدمــة كتفســر ابــن عطيــة ،والزخمــري ،ومكــي بــن أيب طالــب،
اجلصــاص احلنفــي.
وأيب بكــر َّ

ـوع
	-املؤلــف مــن علــاء األندلــس ،وقــد ُعرفـ ْ
ـت املدرســة األندلســية يف التفســر بالتم ّيــز وتنـ ّ
املصــادر ،ونقــد التفســر ،وتنقيتــه ممــا شــا َب ُه(. )2

ـض مــن جــاء بعــده ،مــع عــدم شــهرة هــذا الكتــاب ،وكونــه ُألــف يف
	 -أفــاد مــن التفســر بعـ ُ
بــاد األندلــس؛ حيــث نقــل عنــه أبــو الســعود يف تفســره( ،)3والصفاقــي يف غيــث النفــع يف
القــراءات العــر(.)4

(( (1كام يف حديث أيب سعيد بن املـُ َع َّل ،وتقدم خترجيه( ،ص.)307:
(( (2انظر :منهج املدرسة األندلسية يف التفسري( ،ص.)70 :
(( (3تفسري أيب السعود.)38/1( ،
(( (4غيث النفع للصفاقيس( ،ص.)319 :
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املطلب الرابع :وصف املخطوط
الكتــاب لــه نســخة فريــدة كاملــة ،حمفوظــة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية

بالريــاض برقــم ( ، )780وتقــع يف أربــع ورقــات ،عــدد أســطر كل صفحــة  23ســطر ًا ،يف كل ســطر
 13كلمــة تقريبــ ًا ،ومقــاس الورقــة  ،17×23وقــد كُتبــت بخــط نســخي واضــح ،وال يوجــد يف
املخطــوط مــا يشــر الســم الناســخ أو تاريــخ النســخ.
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ِ
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صـورة الـورقة األوىل من املخطوط
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صورة الورقة األخرية من املخطوط
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القســم الثـاني:

الـنـــص املـحــقـق
ي َن ْ
ظ ِم اجلُ َمن يف تفسري ُأم القرآن
َْ
تبِ ْ ُ

جل َذ ِامي األَركيش املالكي (ت 723 :هـ )
أليب بكر حممد بن عبد الرمحن بن حممد ا ُ
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احلمد هلل ُمن ِْز ِل القرآن ،والصالة والسالم عىل نبيه وآله ،وصحبه أويل الشأن.
وبعد:

ـض كُليــات عــى فاحتــة
ـي َ -ح َّفــه( )1اهلل بخفــي لطفــه النامــي :-هــذه بعـ ُ
فيقــول حممــد اجلُ َذامـ ُّ
الكتــاب ،كان الســبب يف مجعــي هلــا مناظــر َة سـ ٍ
ـادات مــن األخــاء واألحبــاب.
ُ
ســورة الفاحتــة مكيــة يف قــول ابــن عبــاس وقتــادة ،ومدنيــة يف قــول أيب هريــرة وجماهــد وعطــاء،

وقيــل نزلــت مرتــن ،مــرة بمكــة ومــرة باملدينــة ،ولذلــك ســميت مثــاين( ،)2والصحيــح األول(.)3

وفائــدة معرفــة املكــي واملــدين :معرفــة الناســخ واملنســوخ؛ ألن املــدين ن ََسـ َ
ـخ املكــي(.)4

(( (1ح َّفه :أي أحاطه ،انظر :لسان العرب( ،)49/9(،مادة حفف).
(( (2اختُلــف يف وجــه تســميتها مثــاين ،فقيــل :ألهنــا تثنَّــى يف كل صــاة بمعنــى أهنــا تقــرأ يف كل ركعــة ،وقيــل :ألهنــا يثنــى بعدهــا
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 األول .انظــر :تفســر ابــن جريــر)98/1( ،؛ وزاد املســر البــن اجلــوزي)542/2( ،؛ وتفســر
الــرازي)159/19(،؛ وأســاء ســور القــرآن( ،ص.)121 :
(( (3اختلف العلامء يف هذه السورة هل مك َّية أم مدن َّية عىل أربعة أقوال:
وروي عن ابن عباس  واحلسن و قتادة وأيب العالية وغريهم.
القول األول :أهنا مكية ،وهو قول اجلمهورُ ،
وروي عن أيب هريرة ،وعطاء وجماهد وغريهم.
القول الثاين :أهنا مدنيةُ ،
القول الثالث :أهنا نزلت مرتني ،مر ًة بمكة ،ومر ًة باملدينة ،حكاه بعض املفرسين.
القول الرابع :أن النصف األول من السورة مكي ،والنصف الثاين مدين ،ذكره بعض املفرسين.
والراجــح األول ،وهــو اختيــار املؤلــف؛ لقــوة أدلتــه ،ومنهــا قولــه تعــاىل :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ
ِ
[احلجــر ،]87:واملــراد بالســبع املثــاين الفاحتــة ،وهــذه اآليــة يف ســورة ِ
احلجــر ،وهــي مكيــة باإلمجــاع .انظــر :تفســر ابــن عطيــة،
()69/1؛ والقرطبــي)177/1( ،؛ وابــن كثــر)101/1(،؛ واإلتقــان)60/1( ،؛ وبصائــر ذوي التمييــز)128/1( ،؛ واملكــي
واملــدين يف القــرآن الكريــم ،لعبــد الــرزاق حســن أمحــد.)474/1( ،
(((4ملعرفــة املكــي واملــدين فوائــد عــدَّ ة ،منهــا :مــا ذكــره املؤلــف ،ومنهــا :االســتعانة بذلــك عــى فهــم اآليــات ،ومعرفــة مراحــل
الترشيــع .انظــر :الربهــان)239/1( ،؛ ومناهــل العرفــان.)197/1( ،
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ـبع باإلمجــاع( ،)1لكــن [ َمـ ْن]( )2مل َي ُعــدَّ البســملة آيــة ،فـــــ ﮋ ﭫ ﮊ إىل ﮋ ﭱ ﮊ آيــة،
وآياهتــا سـ ٌ

و ﮋ ﭯ ﮊ إىل ﮋ ﭳ ﮊ آيــة أخــرى ،و َمـ ْن عدَّ هــا( )3فك ُّلــه عنــده آيــة واحــدة ،ولفــظ اجلاللــة فيهــا(.)4
ـت يف
وبعــد هــذا إن قلنــا :إن البســملة ليســت بآيــة وال بعــض آيــة مــن أول الفاحتــة ،وإنــا كُتِ َبـ ْ

املصاحــف للتمييــز ،أو أهنــا يف أول الفاحتــة البتــداء الكتــاب عــى عــادة اهلل  يف ابتــداء كتبــه ،ويف

غــر الفاحتــة للفصــل بــن الســور ،قــال ابــن عبــاس« :كان رســول اهلل  ال يعــرف فصــل
الســور حتــى ينــزل عليــه بســم اهلل الرمحــن الرحيــم«( ،)5وهــو مذهــب مالــك( ،)6وأيب حنيفــة(،)7
وحكــي عــن أمحــد( )10وغــره.
والثــوري(ُ ،)9()8

وانتــر لــه مكــي( ،)11وقــال« :إنــه الــذي أمجــع عليــه الصحابــة والتابعــون ،والقــول بغــره حمــدث

بعــد إمجاعهــم»( ،)12وشـنَّع القــايض أبــو بكــر بــن الطيــب ابــن الباقــاين املالكــي البــري نزيـ ُـل بغــداد

()13

(( (1نقــل اإلمجــاع عــى ذلــك ابــن جريــر الطــري يف تفســره)105/1( ،؛ والزخمــري يف الكشــاف)4 /1( ،؛ والســخاوي يف مجــال
القـ َّـراء ( ،)190/1وغريهــم.
(( (2زيادة يقتضيها السياق.
(( (3أي عدَّ البسملة آية.
(( (4املقصــود أن اخلــاف واقــع يف تعيــن اآليــة الســابعة ،هــل هــي البســملة ،أو قولــه تعــاىل :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ
[الفاحتــة.]7:
(( (5أخرجه أبو داود 309 /1( ،ح )788؛ واحلاكم)231/1( ،؛ وقال ابن كثري يف تفسريه«:)116/1( ،إسناده صحيح ».
(( (6انظر :االستذكار)455/2( ،؛ وتفسري ابن عطية.)59/1( ،
(( (7انظر :أحكام القرآن للجصاص)8/1( ،؛ واملبسوط.)15/1( ،
(( (8هــو اإلمــام احلافــظ احلجــة الزاهــد أبوعبــد اهلل ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق الثــوري الكــويف ،أحــد األئمــة الفقهــاء العبــاد ،
تــويف عــام 161هـــ  ،انظــر :ســر أعــام النبــاء ، )229/7( ،وتقريــب التهذيــب( ،ص. )244 :
(( (9انظر :املجموع.)334/3( ،
( (1(1انظر :املغني .)152/2( ،قال ابن تيمية « :وال يصح عنه ،وإن كان قوالً يف مذهبه»؛ جمموع الفتاوى (.)438/22
حــوش بــن حممــد بــن خمتــار األندلــي القيــي ،أبــو حممــد  ،مقــرئ عــامل بالتفســر والعربيــة  ،مــن
( (1(1هــو مكــي بــن أيب طالــب ُّ َ
مؤلفاتــه  :مشــكل إعــراب القــرآن  ، ،واإليضــاح للناســخ واملنســوخ  ،تــويف بقرطبــة ســنة 437هـــ .انظر :بغيــة الوعــاة ()298/2؛
وطبقــات املفرسيــن ،للــداوودي.) 331/2( ،
( (1(1الكشف عن وجوه القراءات )22/1( ،بنحوه.
( (1(1هــو القــايض أبــو بكــر حممــد بــن الطيــب ابــن الباقــاين املالكــي األصــويل األشــعري البــري  ،كان ســيف ًا عــى الرافضــة واملعتزلــة،
لــه تصانيــف وردود كثــرة ،تــويف عــام 403هـــ .انظــر :ســر أعــام النبــاء)190 /17( ،؛ وفيــات األعيــان.) 269/4( ،
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ـرف النــاس باملناظــرة ،وأدقهــم فيهــا نظــر ًا ،حتــى قيــل« :مــن ســمع
عــى مــن خالفــه( ،)1وكان أعـ َ

مناظــرة القــايض أيب بكــر مل يسـ َّ
ـتلذ بعدهــا بســاع كالم أحــد مــن املتكلمــن والفقهــاء واخلطبــاء»(.)2
وأمــا لــو قلنــا إهنــا آيــة مــن أول الفاحتــة ومــن أول كل ســورة ،وهــو األصــح مــن مذهــب

ـض آيــة مــن غريهــا(،)5
الشــافعي( ،)3أو إهنــا آيــة مــن الفاحتــة فقــط( ،)4أو إهنــا آيــة مــن الفاحتــة ،بعـ ُ
فــا بــد مــن َعــدِّ َجاللتهــا(.)6

وبقي قول خامس ،وهو أهنا آية مستقلة يف كل سورة ،ال منها ،وهو املشهور
عنــد أمحــد( ،)7وقــول داود( )8وأصحابــه( ،)9وحــكاه أبــو بكــر الــرازي( )10عــن أيب احلســن

الك َْر ِخــي( ،)11وهــو مــن كبــار أصحــاب أيب حنيفــة( ،)12وعليــه فــا تعــدُّ جاللــ ُة البســملة مــع
الســورة ،وإنــا تعــد يف مجلــة مــا يف القــرآن ،وأيضـ ًا فــإن املحققــن مــن الشــافعية ،وعــزاه املــاوردي

()13
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(( (1انظر :االنتصار للقرآن.)61/1( ،
ِ
(( (2قال ذلك :أبو القاسم بن برهان الن َّْحو ّي ،انظر :تبيني كذب املفرتي فيام نُسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري (.)219/1
(( (3وهو مروي عن مجاعة من السلف ،انظر :املجموع)333 /3( ،؛ وتفسري ابن كثري.)116/1( ،
(( (4وهــو مــروي عــن مجاعــة مــن التابعــن ،وقـ ُ
ـول للشــافعي وروايــة عــن أمحــد .انظــر :املجمــوع)332/3( ،؛ واملغنــي (، )151/2
وتفســر بــن كثــر.)116/1( ،
(( (5انظر :تفسري ابن كثري.)117/1( ،
(( (6أي البد من عدِّ البسملة من الفاحتة.
(( (7انظر :املغني.)152/2( :
(( (8هــو أبــو ســليامن داود بــن عــي بــن خلــف البغــدادي الظاهــري األصبهــاين ،رأس أهــل الظاهــر ،كان صاحــب ذكاء خــارق وزهــد
وورع ،تــويف عــام 270هـــ .انظر :ســر أعــام النبــاء )97/13( ،؛ والــوايف بالوفيــات.) 296/13( ،
(( (9انظر :املجموع)334/3( ،؛ وتفسري ابن كثري.)117/1( ،
باجلصــاص  ،مــن فقهــاء احلنفيــة  ،مــن تصانيفــه :أحــكام القــرآن ،تــويف عــام
( (1(1هــو أمحــد بــن عــي الــرازي احلنفــي ،املعــروف
ّ
370هـــ يف بغــداد  .انظــر :األعــام)171/1( ،؛ ومعجــم املؤلفــن.) 7/2( ،
( (1(1انظر :أحكام القرآن ،للجصاص.)8/1( ،
( (1(1هــو أبــو احلســن عبيــد اهلل بــن احلســن بــن ّ
دلل البغــدادي الكرخــي املعتــزيل ،شــيخ احلنفية،انتهــت إليــه رئاســة املذهــب ،كان ذا
عبــادة وزهــد ،تــويف عام  340هـــ ،انظر:ســر أعــام النبــاء)426 /15(،؛وتاريــخ بغــداد.)74/12( ،
ـاو ْر ِدي البــري ثــم البغــدادي ،مــن كبــار فقهــاء الشــافعية ،لــه مصنفــات عديــدة
( (1(1هــو أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حبيــب املـ َ
منهــا :تفســره :النكــت والعيــون ،وأدب الدنيــا والديــن ،واحلــاوي وغريهــا ،ومل يــرز شــيئ ًا مــن مؤلفاتــه يف حياتــه خوف ـ ًا مــن
الريــاء ،تــويف يف بغــداد عــام 450هـــ ،انظــر :وفيــات األعيــان ،)282/3( ،طبقــات املفرسيــن ،للــداودي (.)423/1

ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

للجمهــور( ،)1عــى أهنــا آيــة كــال قطع ـ ًا ،حك ـ ًا ال قطعــا(.)2
قــال النــووي« :والصحيــح أهنــا قــرآن عــى ســبيل احلكــم ،قــال :ولــو كانــت قرآنــا عــى ســبيل

القطــع لك َّفرنــا هبــا مــن جعلهــا غري قــرآن ،وهــو خــاف اإلمجــاع»(.)3

وقــال املحـ ِّ
ـي(« :)4والبســملة منهــا أي مــن الفاحتــة عمـ ً
ا ؛ ألنــه  عدَّ هــا آيــة منهــا،

صححــه ابــن خزيمــة واحلاكــم( ،)5ويكفــي يف ثبوهتــا مــن حيــث العمــل الظــن»(.)6

ـح صــا ُة مــن مل يــأت هبــا يف أول الفاحتــة ،وهــو نظــر
حل ْك ـ ِم والعمــل :أهنــا ال تصـ ُّ
ومعنــى ا ُ
كــون ِ
احل ْجـ ِ
ـر مــن البيــت؛ إ ْذ مل يثبــت ذلــك بقاطــع ،وإن قلنــا إهنــا آيــة قطع ـ ًا ال حكــا( ،)7كــا هــو

ظاهـ ُـر عبــارة كثــر ،فيكــون مــن بــاب اختــاف القـ َّـراء يف إســقاط بعــض الكلــات وإثباهتــاٌ ،
وكل قــرأ

ـع للقــراء يف هــذا(ُّ ،)8
وكل علــم يســأل فيــه عــن أهلــه ،واملســألة طويلــة
بــا تواتــر عنــده ،والفقهــاء تبـ ٌ
الذيــل.

(( (1املقصود :مجهور الشافعية ،انظر :احلاوي الكبري ،للاموردي.)105/2( ،
(( (2هكــذا يف املخطــوط ،ويف املجمــوع للنــووي الشــافعي« :)333 /3( ،حكـ ًـا ال قطعــا» ولعلــه أصــح ،إال أن يكــون مــراد املؤلــف:
ثابتــة للســورة قطعـ ًا مــن جهــة الكــال ،ال مــن جهــة احلكــم.
(( (3املجموع ،)333/3( ،وقد أورده املؤلف بمعناه.
ـي الشــافعي ،األصــويل املفــر ،صاحــب النصــف الثــاين مــن تفســراجلاللني،
(( (4هــو جــال الديــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد املحـ ِّ
تــويف ســنة ( 864هـــ) ،انظــر :الضــوء الالمــع ، )433/1( ،والبــدر الطالــع.)115/2( ،
(( (5لعلــه يعنــي مــا جــاء يف حديــث أم ســلمة  أهنــا ســئلت عــن قــراءة رســول اهلل  ،فقالــت « :كان يق ِّطــع
قراءتـــه آيــــــ ًة آيــــــ ًة :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ ﮋ ﭛ ﭜﮊ ﮋ ﭞ ﭟ ﭠﮊ» .أخرجــه
أمحــد 206/4(،ح) ()26583؛ والرتمــذي 182/5( ،ح) ()2923؛ واحلاكــم )252/2( ،وصححــه ،وصححــه ابــن خزيمــة
(248/1ح) ( ،)493ولفظــهَ « :ف َعدَّ َهــا آ َيــ ًة »؛ والدارقطنــي يف ســننه ، )86/2( ،وقــال «:إســناده صحيــح  ,وكلهــم ثقــات».
(( (6كنز الراغبني رشح منهاج الطالبني.)207/1( ،
(( (7أي إهنا من آيات سورة الفاحتة السبع .
ـض احلــروف ،ويرتكهــا آخــرون ،بنــا ًء عــى مــا بلغهــم مــن الروايــات ،وكلهــا ثابــت عــن النبــي
ـض القـ َّـراء بعـ َ
(( (8أي كــا ُيثبــت بعـ ُ
 ،انظــر :غيــث النفــع( ،ص.)22 :
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ـار وجمــرور ،ومضــاف و مضــاف إليــه ،ويف املتع َّلــق بــه كالم طويــل ،فال
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ جـ ٌ

نطيل به(.)1

و ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ صفتان(.)2
اســتقر ،أو
ﮋ ﭖﮊ مبتــدأ ،و ﮋ ﭗﮊ جــار وجمــرور متعلــق بمحــذوف وجوبــا تقديــره:
َّ
ـتُ ،ق ِصــدَ هبــا الثنــاء عــى اهلل
حولــت عــن املصدريــة و ُع ِّرفـ ْ
ـتقر ،خــر املبتــدأ ،فهــي مجلــة خربيــةِّ ،
مسـ ٌّ
بمضموهنــا ،مــن أنــه تعــاىل مالِـ ٌ
ـك جلميــع احلمــد مــن اخللــق ،أو مســتحق ألن حيمــدوه ،فاالســتقرار

عــام وجهاتــه متنوعــة .ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ

و ﮋ ﯕ ﮊ َع َل ٌم عىل املعبود بحق.
ـت َّأول هلل ،وهــو مضــاف ،ﮋ ﭙﮊ مضــاف إليــه ،أي مالـ ُ
ـك مجيـ ِع اخللــق مــن
ﮋ ﭘﮊ َن ْعـ ٌ

ـال ،يقــال :عـ َ
اإلنــس واجلــن واملالئكــة والــدواب ،وغريهــم ،وكل منهــا يطلــق عليــه عـ َ
ـال اإلنــس،
وعــامل َ اجلــن ،إىل غــر ذلــك ،و ُغ ِّلــب يف مجعــه باليــاء والنــون( )3أولــو العلــم عــى غريهــم ،وهــو مــن
الع َلمــة؛ ألنــه عالمــة عــى موجـ ِ
ـده.
َ
ُ

نعـت ٍ
ثـان هلل ،ﮋ ﭜ ﮊ نعـت ثالـث ؛ فإن أريد بما فيها من الرمحة مـا خيتص بالعقالء
ﮋﭛﮊ ٌ

مـن العاملين ،أو مـا يفيـض على الـكل بعـد اخلـروج إىل َطـور الوجود مـن النعـم ،فوجـه تأخريها عن
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((ُ (1م َت َع َّل ُق اجلار واملجرور هنا حمذوف مناسب للمقام ،وتقديره :اقرأ ،أو أتلو ،أو أبدأ ،واختلف فيه:
 فقيل إنه اسم  ،والتقدير :بسم اللَّ قراءيت ،أو ابتدائي . وقيل إنه فعل ،والتقدير :باسم اللَّ 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 اللَّ  ،والغرض من تقديمه االهتامم بشأن الفعل.وقيــل إنــه مؤخــر ،والتقديــر :باســم اللَّ اقــرأ  ،أو قــراءيت  ،وهــذا أوىل؛ للتــرك بتقديــم اســم اللَّ ،وألن تقديــم املعمــول يــدل عــىاحلــر ،وحـ ِ
ف هــذا املتعلــق تــرك ًا باالقتصــار عــى اســم اللَّ ،ولكثــرة االســتعامل .انظــر :تفســر ابــن جريــر )112/1( ،ومــا
ـذ َ
ُ
بعدهــا؛ وتفســر القرطبــي)153/1( ،؛ والــدر املصــون)122/1( ،؛ واللبــاب( ،ص )88 :ومــا بعدهــا.
(( (2أي من حيث اإلعراب ،ومها اسامن كريامن هلل . 
(( (3حيث ُجع عىل صيغة مجع املذكر السامل ،وهي خاصة باملذكر العاقل .انظر :أوضح املسالك.)51/1( ،

ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ
يعم الـكل مـن األطوار كلهـا حسـبام يف قوله تعـاىل :ﮋ ﭥ
وصـف الربوبيـة ظاهـر ،وإن أريـد مـا ُّ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﮊ [األعـراف ،]156:فوجـ ُه الرتتيـب أن الرتبيـة ال تقتيض املقارنـة للرمحة ،فإيرادهـا يف َع ِقبها

لإليـذان بأنـه تعـاىل متفضـل فيهما فاعل بقضيـة رمحتـه الثابتة من غير وجوب عليـه ،وبأهنـا واقعة عىل
َبك املسـتعني
أحسـن مـا يكـون ،واالقتصـار عىل نعتـه تعاىل هبام يف التسـمية ملـا أنه األنسـب بحال املـُـت َ ِّ

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 أيض ًا(.)1

ﮋﭠﮊ مضـاف إليـه ،أي اجلـزاء  ،وهـو يـوم القيامـةُ ،
وخـص بالذكـر؛ ألنه ال ُملـك ألحد فيه

إال اهلل تعـاىل ،ﮋ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ [غافـر.]16:
ومن قرأ ﮋ ﭞ ﮊ ( )2فمعناه :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 لنسـتعني(.)3

ﮋ ﭥ ﮊ فعـل مضـارع معطوف على ،ﮋ ﭣﮊ  ،وفاعله مسـترت فيه وجوب ًا تقديـره :نحن ،أي

نخصـك بالعبـادة من توحيـد وغريه ،ونطلـب املعونة عىل العبـادة وغريها.
ُّ

(( (1أي (مالك) مضاف ،و(يوم) مضاف إليه ،وهو أي (يوم) مضاف و( الدين) مضاف إليه.
ِ
ِ
(( (2قــرأ عاصــم والكســائي ويعقــوب وخلــف (مالــك) باأللــف اســم فاعــل مــن َم َ
لــك ملــك ًا ،وقــرأ الباقــون ( َملــك) بــدون
ألــف ،صفــة مشــبهة مــن املـُــلك ،بمعنــى القضــاء ،انظــر :حجــة القــراءات ،البــن زنجلــة( ،ص)77 :؛ وإحتــاف فضــاء البــر،
(.)363/1
(( (3وقــدم املفعــول (إيــاك) يف املوضعــن لالهتــام ،ولئــا يتقــدم ذكــر العبــد والعبــادة ،عــى املعبــود واملســتعني واالســتعانة عــى
املســتعان بــه ،وإلفــادة احلــر واالختصــاص .انظــر :تفســر الكشــاف)9/1( ،؛ والقرطبــي.)224/1( ،
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(اه ِد) :فعل دعاء( ،)1وفاعله مسترت فيه وجوب ًا( ،نا) :مفعوله األول.
ﮋﭧ ﮊ ْ
ﮋ ﭨ ﮊ مفعوله الثاين.
ﮋ ﭩ ﮊ نعت الرصاط ،أي :أرشدنا إليه.
ﮋ ﱣﭐﱛﱢ ﮊ بدل من ﮋ ﱣﭐﱘﱢ ﮊ ،بدل ٍّ
كل من كل.
ﮋ ﭬ ﮊ مضاف إليه ،وهو اسم موصول حيتاج 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 عىل ﮋ ﭬ ﮊ  ،أي أنعمت

عليهم باهلداية.

ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ مضـاف ومضـاف إليـه ،وجـار وجمـررور ،ومعطـوف ،صفـ ٌة

للموصـول( ،)2على أنـه عبـارة عـن إحـدى الطوائـف املذكـورة املشـهورة باإلنعـام عليهم ،وباسـتقامة
امللـك( ،)3ومـن رضورة هـذه الشـهرة شـهرهتم باملغايـرة ملـا ُأضيـف إليـه كلمـة (غير) مـن املتصفين

مطلـق املغضـوب عليهـم والضالين ،فاكتسـب بذلـك َت َع ُّرفـ ًا
بضـدي الوصفين املذكوريـن ،أعنـي
َ

ُم َص َّح َحـ ًا لوقوعهـا صفـة للمعرفـة كما يف قولـك :عليك باحلركة غير السـكونُ ،وصفوا بذلـك تكمل ًة

ملـا قبلـه ،وإيذانـ ًا بأن السلامة ممـا ابتيل بـه أولئـك نعمة جليلـة يف نفسـها ،أي الذيـن مجعوا بين النعمة
املطلقـة التـي هـي نعمـة اإليمان ،ونعمـة السلامة مـن الغضـب والضالل.
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(( (1أي فعل أمر معناه هنا الدعاء .انظر :تفسري ابن عطية)84/1( ،؛ والدر املصون.)61/1( ،
(( (2فـــ(غــر) مضــاف ،و (املغضــوب) مضــاف إليــه ،و(عليهــم) عــى :حــرف جــر ،واهلــاء :اســم جمــرور ،وامليــم للجمــع( ،وال
الضالــن) معطــوف عــى (املغضــوب عليهــم) وهــو صفــة للموصــول (الذيــن) يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ.
(( (3هكذا يف املخطوط ،ويف تفسري أيب السعود : )18 /1( ،املسلك .ولعله أصوب.

ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

وقيـل :املـراد باملوصـول طائفة مـن املؤمنني ال بأعياهنـم( ،)1فيكون بمعنـى النكرة ك ِ
َـذي الالم إذا

أريـد بـه اجلنس يف ضمـن بعض األفـراد ال بعينـه ،وهو املسـمى باملعهـود الذهني ،وباملغضـوب عليهم

والضالين :اليهـود والنصـارى ،كما ورد يف مسـند أمحـد والرتمـذي( ،)2فيبقـى لفـظ (غير) على إهبامه
مثـل موصوفِ ِ
نكـر ًة(َ )3
خبير بأن َج ْع َـل املوصـول عبار ًة عما ُذكر مـن طائفة غري معينـة ُ ِم ٌل
وأنـت
ـه(،)4
َ
ُ
ٌ
ُ
كـون رصاط املؤمنين َعلم ًا يف االسـتقامة مشـهود ًا له يف
ببدليـة مـا أضيـف إليـه مما قبلـه؛ فـإن مدارهـا

البين أن ذلـك من حيـث إضافتـه وانتسـابه إىل كلهم ،ال إىل بعـض مبهم منهـم ،وهبذا
االسـتواء ،ومـن ِّ

تبين َّأل سـبيل إىل جعـل :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﮊ  ،بـدالً مـن املوصـول؛ ألن شـأن البدل أن يفيـد متبوعه
ِ
ـارى ِ
َ
ـب مما
مزيـدَ تأكيـد وتقريـر،
أمر مـا نحن فيه أن َي ْكتَس َ
وفضـل إيضاح وتفسير ،وال ريب يف َأن ُق َص َ
ُأضيـف إليـه نوع تَعـر ٍ
ف ُم َص ّح ٍ
ـح لوقوعه صف ًة للموصـول ،وأما اسـتحقاق أن يكون مقصود ًا بالنسـبة
َ ُّ
مفيـد ًا ملـا ذكر مـن الفوائد َّ
فـكل(.)5

(( (1اختلــف املفــرون يف املــراد باملن َعــم عليهــم يف قولــه تعــاىل :ﮋﭫ 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
ﮋ ﮊ [النســاء ،]69:قالــه ابــن عبــاس  ، وهــذا قــول اجلمهــور ،وهــو الراجــح.
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
(( (2عــن عــدي بــن حاتــم  قــال :قــال رســول اهلل «:إن املغضــوب عليهــم اليهــود ،وإن الضالــن النصــارى».
أخرجــه أمحــد)123/33( ،؛ والرتمــذي )186/5( ،ح( ،)2953وقــال :هــذا حديــث حســن غريــب؛ وصححــه ابــن حبــان،
 )567/1(1ح ([ )2279مــوارد ]؛ وصححــه األلبــاين يف صحيــح اجلامــع.)1363/2( ،
(( (3قوله( :نكرةً) هي حال من قوله :فيبقى.
موصو ُف ـ ُه هــو االســم املوصــول (الذيــن) يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭫ ﭬﮊ  ،واالســم املوصــول مــن املعــارف ،واألصــل أن الصفــة
((ُ (4
تتبــع املوصــوف يف التعريــف والتنكــر ،لكــن ملـّــا كان االســم املوصــول شــائع ًا ال يــراد بــه أحــد معــن أخذ حكــم النكــرة ،فوصف
بنكــرة ،وهــي قولــه (غــر) ،انظــر :تفســر مكــي. )114/1( ،
(( (5املؤلــف هنــا َيـ ُـر ُّد عــى َمــن أعــرب (غــر) بـ ً
ـدال مــن االســم املوصــول (الذيــن )؛ ألن البــدل عــى نيــة تكــرار العامــل ،فهــو
مقصــود بذاتــه ،وهــذا ال يتأتــى هنــا.
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()1
سر
و ُقـرئ بالنصـب على احلـال ،والعامـل ﮋ ﭭ ﮊ ،أو على املـدح ،أو على االسـتثناء  ،إن ُف ِّ َ
يعـم ال َقبِيلني.
النعمـ ُة بما ُّ

والغضـب َه َي َج ُ
ـان النفـس إلرادة االنتقـام ،وعنـد إسـناده إىل اهلل سـبحانه يـراد بـه غايتـه بطريق

إطلاق اسـم السـبب بالنسـبة إلينـا عىل مسـببه القريـب ،إن ُأريد بـه إرادة االنتقـام ،وعىل مسـببه البعيد
إن أريـد بـه نفـس االنتقـام ،وجيوز محل الـكالم على التمثيل ،بأن تُشـ َّبه اهليئـة املنتزعة من سـخطه تعاىل

للعصـاة وإرادة االنتقـام منهـم ملعاصيهـم بام ينتزع من حـال امللك إذا غضـب عىل 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 على منهـاج اآلداب التنزيلية يف نسـبة

النعـم واخليرات إليـه  ،دون أضــدادها ،كـما يف قــوله تــعاىل :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [ الشـعراء ، ] 80 -78 :وقولـه تعـاىل :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﮊ

[اجلـن. ]10:

و َ
(ل) مزيـدة لتأكيـد مـا أفـاده ﮋ ﭯ ﮊ مـن معنـى النفـي كأنـه قيـل :ال املغضـوب عليهـم وال

جـواز أنا زيـد ًا ال ضـارب ،وإن امتنـع أنا زيـد ًا ُ
مثل
الضالين( ،)4ولذلـك جـاز :أنـا زيـد ًا غير ضارب،
َ
ضـارب (.)5
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ــر) هنــا بالنصــب ،عــى احلــال ،أو عــى املــدح  ،أو عــى االســتثناء ،وهــي قــراءة شــاذة .انظــر :إعــراب القــراءات
((ُ (1قرئــت ( َغ َْ
الشــواذ)49/1( ،؛ والــدر املصــون. )72/1( ،
(( (2وهــذا تأويــل هلــذه الصفــة ،والصــواب إثبــات صفــة ال َغ َضــب هلل  -عــى الوجــه الالئــق بــه -مــن غــر تعطيــل وال حتريــف وال
تشــبيه؛ لثبوهتــا يف الكتــاب والســنة ،وهــذا مذهــب الســلف رمحهــم اهلل ،قــال األلــويس بعــد أن ذكــر تأويــل الزخمــري لصفــة
ـلف األمــة ،هــو صفــة هلل تعــاىل ،الئقــة بجــال ذاتــه ،ال أعلــم حقيقتهــا وال كيــف هــي ...
الغضــب هنــا« :وأنــا أقــول كــا قــال سـ ُ
» تفســره.)311/1( ،
(( (3أي إنه يف حمل رفع ،نائب فاعل لـ(املغضوب).
(( (4أي زائــدة إعراب ـ ًا ،لتأكيــد النفــي الــذي دلــت عليــه ( غــر ) ؛ لئــا يتوهــم أن ﮋ ﭳﮊ معطــوف عــى ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ
انظــر :تفســر مكــي)113/1( ،؛ و ابــن عطيــة)92/1( ،؛ والبحــر املحيــط)150/1( ،؛ والــدر املصــون.)74/1( ،
(( (5انظر :الكشاف)17/1( ،؛ والبحر املحيط. )150/1( ،

ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

والضالل :هو العدول عن الرصاط السوي.
وقرئ (وغري الضالني)(.)1
و ُقرئ (وال الضألني) ،باهلمز عىل لغة من َجدَّ يف اهلرب عن التقاء الساكنني(.)2

ِ
ٍ
َ
اسـتجب ،وعن ابـن عباس سـألت
فعـل هو:
(آمين) اسـم
رسـول اهلل عن
ْ
معنـى ِآمني  ،فقـال « :رب افعل »(.)3
ُبني عىل الفتح كـ(أي َن)؛ اللتقاء الساكنني ،وفيه لغتان :مدُّ َألفه،
وقرصها( ،)4قال(:)5
ُ
.......................
وقال:

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

ويرحم اهلل عبد ًا قال آمينا

مني فزاد اهلل ما بيننا بعد ًا
َأ َ

جربيل آمني ،عند فــــراغي من قــــراءة ِ
ُ
فاحتة الكتاب ،وقال  :إنه
عن النبي َ « : ل َّقنني
َ

كاخلتم عىل الكتاب»( .)6وليســت من القرآن ِوفاق ًا ،ولكن ُي َس ُّن َخت ُْم السورة الكريمة هبا (.)7

املصلي يـأيت هبـا ُمَا َفتـ ًة( ،)8وعنـه أنـه ال يـأيت هبـا اإلمـا ُم؛
واملشـهور عـن أيب حنيفـة  أ ن
ُ
َّ
(( (1وهي قراءة شاذة .انظر :تفسري ابن عطية.)93/1( ،
(( (2وهي قراءة شاذة .انظر :املحتسب)46/1( ،؛ والكشاف)12/1( ،؛ والبحر املحيط.)151/1( ،
(( (3أخرجــه :الثعلبــي ،)125/1( ،مــن طريــق الكلبــي عــن أيب صالــح عــن ابــن عبــاس  ؛ وانظــر :تفســر الســمرقندي،
()19/1؛ والكشــاف)17/1( ،؛ وذكــره ابــن كثــر يف تفســره)145/1( ،؛ والســيوطي يف الــدر املنثــور )91/1( ،مــن طريــق
الضحــاك عــن ابــن عبــاس ،وســنده ضعيــف.
(( ( (4آمني ) و ( َأمني ).
وصدْ ُره :يا رب ال تسلبني حبها أبد ًا .انظر :ديوانه( ،ص.) 31:
(( (5هذا ُع ُج ُز َبيت ملجنون ليىل ،قيس بن ا ُمل َل َّو ُح َ ،
(( (6ذكــره 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 ميــرة أن جربيــل أقــرأ النبــي
 فاحتــة الكتــاب فلــا قــال وال الضالــن ،قــال لــه :قــل آمــن ،فقــال آمــن انتهــى».
(( (7لثبوت ذلك عن النبي ً 
ً
وفعال ،واألحاديث يف ذلك مشهورة ،انظر :تفسري ابن كثري. )145/1( ،
قوال
(( (8انظر :بدائع الصنائع)207/1( ،؛ واهلداية.)50/1( ،
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ِ
ألنـه الداعـي ،وعـن
وأنس بـ ُن مالك عن
وروى اإلخفـا َء عبـدُ اللَّ بـ ُن مغ ّفـلُ ،
احلسـن مث ُلـه(َ ،)1

النبـي .)2(

الشافعي ُ يهر هبا()3؛ ملا روى ُ
وعند
وائل ب ُن حجر« أن النبي  كان إذا قـــرأ:
ِّ

ﮋ ﭲ ﭳﮊ قال« :آمني» ،ورفع هبا صوته»(.)4

يب ِ
بن كعب« :أال أخربك بسورة مل ِ
ينز ْل يف التوراة واإلنجيل
عن رسول اهلل  أنه قال أل ّ
والقرآن مث ُلها ؟ « قلت  :بىل  ،يا رسول اهلل قالِ « :
والقرآن العظيم الذي
السبع املثاين
فات ُة الكتاب ،إهنا
ُ
ُ
أوتيتُه » (.)5

ُ
العذاب
ليبعـث اهللُ عليهم
وعـن حذيفـة بن اليمان  أن النبي  قـال« :إن القو َم
َ

حتـ ً
صبي من صبياهنم يف الكتـاب :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ  ،فيسـمعه اهلل تعاىل،
ما مقضــي ًا  ،فيقــرأ ٌّ

العــذاب أربعني سـنة »( .)6متت.
فريفــع عنهم بذلك
َ
ُ

ويسـلم عىل رسـول اهلل وعىل
يصيل
هـذا واهلل أسـأله أن جيعـل القـرآن شـافع ًا يل يـوم الديـن ،وأن
َ
َ

آلـه وأصحابـه وعىل األنبيـاء واملرسـلني ،واحلمـد هلل رب العاملني.
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(( (1انظــر :املبســوط)33/1( ،؛ وتبيــن احلقائــق)113/1( ،؛ وهــذا قــول مالــك انظــر :بدايــة املجتهــد)156/1( ،؛ ورشح خمتــر
خليــل ،للخــريش.)287/1( ،
(( (2قال الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف« :)28/1( ،غريب جد ًا » ،وقال ابن حجر يف الكايف الشاف « :مل أجده عن واحد منهام».
(( (3انظر :املجموع.)371/3( ،
(( (4أخرجــه أبــو داود )246/1( ،ح ( )932؛ والرتمــذي )27/2( ،ح(  )248؛ والنســائي )122/2( ،ح ()879؛ وابــن ماجــه،
( )278/1ح ()855؛ وصححــه ابــن حجــر يف التلخيــص احلبــر.)581/1 (،
(( (5أخرجــه أمحــد)310/14( ،؛ والرتمــذي )297/5( ،ح()3125؛ والنســائي )139/2( ،ح()914؛ وصححــه ابــن خزيمــة،
( )252/1ح( )500؛ وابــن حبــان )53/3( ،ح( .)775
(( (6أخرجه الثعلبي يف تفسريه)90/1( ،؛ وقال السيوطي يف نواهد األبكار« : )253/1( ،موضوع ».
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1.إحتــاف فضــاء البــر بالقــراءات األربعــة عــر  ،ألمحــد بــن حممــد البنَّــا ،حتقيــق :شــعبان بــن
حممــد إســاعيل  ،عــامل الكتــب  ،الطبعــة األوىل 1407 ،هـــ.

2.اإلتقــان يف علــوم القــرآن  ،للســيوطي ،حتقيــق مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع امللــك فهــد
لطباعــة املصحــف الرشيــف باملدينــة املنــورة ،الطبعــة األوىل 1426هـــ.

3.اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة ،البــن اخلطيــب الغرناطــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة:
األوىل 1424 ،هـ.

4.أحكام القرآن ،أليب بكر اجلصاص ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت1412 ،هــ.
5.االســتذكار اجلامــع ملذاهــب فقهــاء األمصــار  ،البــن عبــد الــر  ،حتقيــق  :عبــد املعطــي قلعجــي ،
دار ابــن قتيبــة  ،دمشــق  ،بــروت  ،الطبعــة األوىل 1414 ،هـــ.

6.أســاء ســور القــرآن الكريــم ،ملنــرة الــدورسي ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمــام ،الطبعــة األوىل،
1426هـ.

7.إعــراب القــراءات الشــواذ ،للعكــري ،حتقيــق :عبــد احلميــد الســيد عبــد احلميــد ،املكتبــة
األزهريــة ،الطبعــة األوىل1424 ،هـــ.

8.األعالم ،خلري الدين الزركيل ،دار العلم للماليني ،بريوت الطبعة العارشة1992 ،م.
9.االنتصار للقرآن ،أليب بكر الباقالين ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
	10.أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،البن هشام األنصاري ،املكتبة العرصية ،بريوت.
	11.البحــر املحيــط  ،تفســر أيب حيــان ،حتقيــق  :عــادل عبــد املوجــود وزمالئــه  ،دار الكتــب العلميــة
 ،بــروت  ،الطبعــة األوىل 1422 ،هـ.
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	12.بدائع الصنائع ،للكاساين احلنفي ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،الطبعة الثانية1406 ،هـ.
	13.بداية املجتهد ،البن رشد ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،هـ.
	14.البدر الطالع بمحاسن َمن بعد القرن التاسع  ،للشوكاين  ،دار املعرفة ،بريوت.
	15.الربهــان يف علــوم القــرآن  ،للزركــي  ،حتقيــق  :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة
 ،بــروت  ،الطبعــة األوىل 1408 ،هـ .

	16.بصائــر ذوي التمييــز يف لطائــف الكتــاب العزيز،ملحمــد بــن فــروز آبــادي ،املكتبــة العلميــة،
بــروت.

	17.بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنحــاة  ،جلــال الديــن الســيوطي ،حتقيــق  :حممــد أبــو الفضل
إبراهيــم  ،مطبعة عيســى البــايب احللبــي 1384 ،هـ.

 .18بلــدان األندلــس يف أعــال ياقــوت احلمــوي ،دراســة مقارنــة ،ليوســف أمحــد بنــي ياســن ،مركــز
زايــد للــراث والتاريــخ ،اإلمــارات ،الطبعــة األوىل1425 ،هـ.

عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي ،الطبعــة:
	19.تاريــخ اإلســام ،للذهبــي ،حتقيــق :بشــار ّ
األوىل 2003 ،م.

عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي،
	20.تاريــخ بغــداد ،للخطيــب البغــدادي ،حتقيــق :بشــار ّ
الطبعــة األوىل1422 ،هـــ.

ـورة عــن الطبعــة األمرييــة  -بــوالق ،القاهرة،
	21.تبيــن احلقائــق رشح كنــز الدقائــق  ،للزيلعــي ،مصـ َّ
الطبعة :األوىل 1313 ،هـ.

	22.تبيــن كــذب املفــري فيــا نســب إىل اإلمــام أيب احلســن األشــعري ،البــن عســاكر ،دار الكتــاب
العــريب  ،بــروت ،الطبعــة :الثالثــة1404 ،هـــ.
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	23.ختريــج األحاديــث واآلثــار الواقعــة يف تفســر الكشــاف للزخمــري ،للزيلعــي  ،اعتنــى بــه:
ســلطان الطبيــي ،دار ابــن خزيمــة  ،الريــاض ،الطبعــة األوىل1414 ،هـــ .

	24.تفســر ابــن جريــر الطــري ،جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن  ،أليب جعفــر حممــد بــن جريــر
الطــري ،حتقيــق عبــد اهلل الرتكــي  ،دار هجــر القاهــرة  ،الطبعــة األوىل  1422هـــ.

	25.تفســر ابــن اجلــوزي ،زاد املســر يف علــم التفســر ،أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن اجلوزي
 ،دار الفكــر ،الطبعة األوىل 1407 ،هـ.

	26.تفســر ابــن عطيــة ،املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،أليب حممــد عبــد احلــق بــن عطيــة
األندلــي ،حتقيــق :عبــد اهلل األنصــاري وزمالئــه ،وزارة األوقــاف ،قطــر ،الطبعــة الثانيــة،

1428هـ.

	27.تفسري ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة األوىل 1430 ،هــ.
	28.تفســر أيب الســعود ،إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم  ،أليب الســعود العــادي ،
دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت  ،الطبعــة الثانيــة1411 ،هـــ.

	29.تفســر الثعلبــي ،الكشــف والبيــان  ،حتقيــق  :أيب حممــد بــن عاشــور ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،
بــروت  ،الطبعــة األوىل 1422 ،هـ .

	30.التفســر الكبــر مفاتيــح الغيــب ،للــرازي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت  ،الطبعــة األوىل ،
1411هـ.

	31.تفســر القرطبــي ،اجلامــع ألحــكام القــرآن ،حتقيــق عبــد اهلل الرتكــي ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة
األوىل 1428 ،هـ.

	32.تفســر املــاوردي ،النكــت والعيــون  ،أليب احلســن عــي املــاوردي  ،راجعــه  :عبــد املقصــود بــن
عبــد الرحيــم  ،دار الكتــب العلميــة.
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	33.تفســر مكــي بــن أيب طالــب ،اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة ،حققــه جمموعــة مــن الباحثــن ،ونرشتــه
كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية بجامعــة الشــارقة ،الطبعــة األوىل 1429 ،هـــ .

	34.تقريــب التهذيــب  ،للحافــظ ابــن حجــر العســقالين  ،حتقيــق  :حممــد عوامــة ،دار القلــم  ،دمشــق،
الطبعة الثالثــة1411 ،هـ.

	35.التلخيــص احلبــر يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر  ،حتقيــق :شــعبان إســاعيل ،مكتبــة ابــن
تيميــة  ،القاهــرة.

	36.مجــال القــراء ،لعلــم الديــن الســخاوي ،حتقيــق عــي البــواب ،مكتبــة الــراث ،الطبعــة األوىل،
1408هـ.

	37.احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي  ،للــاوردي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،
الطبعــة :األوىل 1419 ،هـــ

	38.حجــة القــراءات ،البــن زنجلــة ،حتقيــق :ســيد األفغــاين ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة
الرابعــة1404 ،هـ.

	39.الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون  ،ألمحــد بــن يوســف الســمني احللبــي  ،حتقيــق  :أمحــد
اخلــراط  ،دار القلــم  ،دمشــق  ،الطبعــة األوىل 1413 ،هـــ .

	40.الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور  ،جلــال الديــن الســيوطي ،طبعــة دار هجــر  ،القاهــرة ،الطبعــة
األوىل1424 ،هـ .

	41.درة احلجــال يف أســاء الرجــال ،للمكنــايس ،حتقيــق :حممــد األمحــدي أبــو النــور ،مطبعــة الســنة
املحمديــة ،الطبعــة األوىل1391 ،هـــ.

	42.الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة  ،للحافــظ ابــن حجــر العســقالين  ،دار إحيــاء الــراث
العــريب  ،بــروت .
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	43.دليــل الكتــب املطبوعــة يف الدراســات القرآنيــة ،إعــداد ونــر مركــز الدراســات القرآنيــة بمعهــد
الشــاطبي بجــدة ،الطبعــة األوىل1432 ،هـ.

	44.ديــوان قيــس بــن امللــوح ،روايــة أيب بكــر الوالبــي ،حتقيــق :يــري عبــد الغنــي ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل1420 ،هـــ. .

	45.روح املعــاين روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،لأللــويس ،دار إحيــاء الــراث
العــريب  ،بــروت ،الطبعــة الرابعــة 1405هــ.

	46.الــروض املعطــار يف خــر األقطــار ،للحمــري ،حتقيــق إحســان عبــاس ،مؤسســة نــارص للثقافــة،
بــروت ،الطبعــة :الثانيــة 1980 ،م.

	47.سنن ابن ماجه  ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي  ،املكتبة الفيصلية  ،مكة .
	48.ســنن أيب داود  ،للحافــظ أيب داود السجســتاين  ،إعــداد وتعليــق  :عــزت الدعــاس ،دار احلديــث،
الطبعــة األوىل 1389 ،هـ .

	49.سنن الرتمذي ،اجلامع الصحيح ،حتقيق :أمحد شاكر ،توزيع دار الباز ،مكة.
	50.ســنن الدارقطنــي ،علــق عليــه :جمــدي الشــوري ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل،
1417هـ.

	51.ســنن النســائي ،للحافــظ أيب عبــد الرمحــن النســائي  ،اعتنــى بــه  :عبــد الفتــاح أبــو غــدة  ،دار
البشــائر اإلســامية  ،بــروت  ،الطبعــة الثالثــة 1409 ،هـــ.

	52.ســر أعــام النبــاء ،للذهبــي ،مؤسســة الرســالة ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط وزمالئــه ،الطبعــة
األوىل1403 ،هـ.

	53.شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات املالكيــة ،البــن خملــوف ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،علــق
عليــه :عبــد املجيــد خيــايل ،الطبعــة األوىل1424 ،هـــ.
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	54.رشح خمترص خليل ،للخريش ،دار الفكر ،بريوت.
	55.رشح معاين اآلثار ،عامل الكتب ،الطبعة األوىل 1414 ،هـ.
	56.صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان ،حتقيــق  :شــعيب األرنــاؤوط  ،مؤسســة الرســالة ،الطبعة
الثانية 1414 ،هـ.

	57.صحيح ابن خزيمة ،حتقيق :مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1412 ،هـ.
	58.صحيح البخاري (مع فتح الباري)  ،دار السالم  ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ .
 .59صحيــح ســنن الرتمــذي ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين ،املكتــب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة
األوىل 1408هــ .

 .60صحيح اجلامع ،لأللباين ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت .
.61الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  ،لشمس الدين السخاوي  ،دار مكتبة احلياة ،بريوت .
.62طبقــات املفرسيــن ،لشــمس الديــن حممــد بــن عــي الــداودي  ،حتقيــق  :عــي حممــد عمــر ،مكتبــة
وهبــة  ،القاهــرة ،الطبعــة الثانيــة 1415 ،هـ .

	63.غاية النهاية يف طبقات القراء ،البن اجلزري ،مكتبة املتنبي  ،القاهرة.
.64غيث النفع يف القراءات العرش ،للصفاقيس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.
	65.الفهــرس الشــامل للــراث ،خمطوطــات التفســر وعلــوم القــرآن ،مؤسســة آل البيــت  ،عــان،
1409هـ.

	66.فهرســت مصنفــات تفســر القــرآن ،إعــداد مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع امللــك فهــد
لطباعــة املصحــف الرشيــف باملدينــة املنــورة ،الطبعــة األوىل1424 ،هـــ.

	67.الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل ،تفســر الزخمــري ،أليب
القاســم حممــود بــن عمــر الزخمــري  ،دار املعرفــة ،بــروت.

345

	68.كشف الظنون ،حلاجي خليفة ،دار إحياء الرتاث ،بريوت ،الطبعة األوىل1941 ،م.
	69.الكشــف عــن وجــوه القــراءات وعللهــا ،ملكــي بــن أيب طالــب ،حتقيــق حميــي الديــن رمضــان،
مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة الثالثــة1404 ،هـــ.

	70.كنــز الراغبــن رشح منهــاج الطالبــن ،جلــال الديــن املحــي ،حتقيــق حممــد حســن إســاعيل ،دار
الكتــب العلميــة ،الطبعــة األوىل2010 ،م.

	71.لسان العرب ،البن منظور ،حتقيق  :عبد اهلل عيل الكبري وزمالئه  ،دار املعارف.
	72.اللبــاب يف تفســر االســتعاذة والبســملة وفاحتــة الكتــاب ،لســليامن الالحــم ،دار املســلم ،الرياض،
الطبعة األوىل1420 ،هـ.

	73.املبسوط ،للرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت1414 ،هـ.
	74.جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســام أمحــد بــن تيميــة  ،مجــع وترتيــب  :عبــد الرمحــن بــن قاســم  ،دار
عــامل الكتــب 1412 ،هـ.

	75.املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات ،البــن جنــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة
األوىل1419 ،هـ.

 .76مراصــد االطــاع عــى أســاء األمكنــة والبقــاع  ،لصفــي الديــن البغــدادي ،حتقيق :عــي البجاوي
 ،دار اجليــل  ،بريوت  ،الطبعــة األوىل 1412 ،هـ .

.77املستدرك عىل الصحيحني  ،للحاكم  ،دار املعرفة  ،بريوت.
.78مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،أرشف عــى حتقيقــه :شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة،
بــروت ،الطبعــة الثانيــة1429 ،هـــ .

.79معــاين القــرآن ،للزجــاج ،حتقيــق عبــد اجلليــل شــلبي ،دار احلديــث ،القاهــرة ،الطبعــة الثانيــة،
1418هـ.
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.80معجم البلدان  ،لياقوت احلمودي  ،دار صادر  ،بريوت .
.81معجم املؤلفني ،معجم املؤلفني  ،لعمر رضا كحالة  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت .
 .82املغــرب يف حــى املغــرب ،أليب احلســن عــى بــن موســى املغــريب األندلــي ،حتقيــق :شــوقي
ضيــف ،دار املعــارف – القاهــرة ،الطبعــة :الثالثــة1955 ،م.

	83.املغني ،البن قدامة  ،حتقيق  :عبد اهلل الرتكي وعبد الفتاح احللو  ،دار هجر  ،القاهرة.
	84.املكــي واملــدين يف القــرآن الكريــم ،لعبــد الــرزاق حســن أمحــد ،دار ابــن عفــان ،القاهــرة ،الطبعــة
األوىل1422 ،هـ.

	85.مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن  ،ملحمــد عبــد العظيــم الزرقــاين  ،الطبعــة األوىل1409 ،هــــ ،
دار الكتــب العلميــة  ،بــروت .

	86.منظــوم الــدرر يف رشح كتــاب املختــر ،األيب بكــر ابــن َّ
الفخــار األركــي ،الرابطــة املحمديــة
للعلــاء باملغــرب ،حتقيــق :صــادق صاصمــي ورشــيد قبــاظ ،الطبعــة األوىل1434 ،هـــ.

	87.منهــج املدرســة األندلســية يف التفســر ،لفهــد الرومــي ،مكتبــة التوبــة ،الريــاض ،الطبعــة األوىل،
1417هـ.

	88.نواهــد األبــكار وشــوارد األفــكار ،حاشــية الســيوطي عــى تفســر البيضــاوي ،جلــال الديــن
الســيوطي ،جامعــة أم القــرى بمكــة ،الطبعــة األوىل 1424 ،هـــ .

 .89الــوايف بالوفيــات  ،خلليــل بــن أبيــك الصفــدي ،حتقيــق :أمحــد األرنــاؤوط وتركــي مصطفــى ،دار
إحيــاء الــراث ،بــروت ،الطبعــة األوىل1420 ،هــ.

.90وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان  ،أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد خلــكان  ،حتقيــق  :إحســان
عبــاس  ،دار صــادر  ،بــروت 1397 ،هــــ.
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الصفحة

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 manuscript along with its academic study.

Research Problem
The manuscript is yet to be edited and published, despite its academic value, its comprehensiveness, the academic status of the author and his excellence 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 commentary 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.

18

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 alQur’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 important 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.

17

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 abrogated 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 narrations 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 remaining 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.
16

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 ‘Abbas. 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 certain 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 Abbas. 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.
15

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.
14

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 Principles.
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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