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جملة تبيان للدراسات القرآنية

رئيس جملس إدارة اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه

أستاذالقرآنوعلومهجبامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالمية

أستاذ القرآن وعلومه جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

***

وكيل الرئيس العام لشؤون املسجد النبوي
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه جبامعة اإلمام وأستاذ
كرسي امللك عبداهلل ابن عبدالعزيز للقرآن الكريم
جبامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية

أستاذ القراءات جبامعة أم القرى
أساذ القرآن وعلومه جبامعة القصيم
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة األمري سطام بن
عبدالعزيز

عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -
جامعة األزهر – مصر

أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود
أستاذ القراءات جبامعة الطائف

عميد أكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة
مااليا مباليزيا

أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن

رئيس جملس األمناء جبامعةإستنابولبرتكيا
استاذ التعليم العالي -كلية األداب -جامعة ابن
زهر -مملكة املغرب

***

األستاذبكليةالرتبية -جامعة تكريت-العراق
املشرفعلىمركزبيناتللدراساتالقرآنيةباململكةاألردنية

***

أستاذ القرآن وعلومه املشارك جبامعة اإلمام حممد ابن
سعود اإلسالمية
***
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يف جملة (تبيان) للدراسات القرآنية

المواصفات العلمية والمنهجية:
 األمانة العلمية. األصالة واالبتكار. سالمة االتجاه. سالمة منهج البحث. مراعاة أصول البحث العلمي يف االقتباس والتوثيق ،وسالمة اللغة ،واإلمالء ،والطباعة. كتابة مقدمة تحتوي على( :موضوع البحث ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه،ومنهجه ،وإجراءاته ،وخطة البحث ،والدراسات السابقة إن وجدت وإضافته
العلمية عليها).
 تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب ،حسب ما يناسب طبيعة البحثموضوعه ومحتواه.
 كتابة خاتمة بخالصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) و(التوصيات). كتابة قائمة بمراجع البحث ،وفق المواصفات الفنية المشار إليها الحقًا.شروط تسليم البحث:
 أال يكون البحث قد سبق نشره. أال يكون مستالًّ من بحث أو رسالة نال هبا الباحث درجة علمية ،ويف حال كانكذلك يجب على الباحث أن يشير إلى ذلك ،وأن ال يكون سبق نشره ،لتنظر هيئة
التحرير مدى الفائدة العلمية من نشره.
 أن ال يزيد عدد الصفحات عن  50صفحة -كاملا مع الملحقات -بعد التقيد بالمواصفاتالفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط ،وحجمه ،والمسافات ،والهوامش.
 رفع البحث عرب البوابة اإللكورونية للمجلة نسخة إلكورونية من البحث بصيغة( ،)Wordونسخة أخرى بصيغة ( )BDFبدون بيانات الباحث.
مرفقات البحث عند تسليمه:
 رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية. -رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية ،ال يزيد عن ( )200كلمة ،ويتضمن
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العناصر التالية( :عنوان البحث ،اسم الباحث ورتبته العلمية ،موضوع البحث،
وأهدافه ،ومنهجه ،وأهم النتائج ،وأهم التوصيات) .مع كلمات دالة (المفتاحية)
معربة بدقة عن موضوع البحث ،والقضايا التي تناولها ،بحيث ال يتجاوز عددها
( )6كلمات.
 رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث ورتبته ،والكلماتالدالة إلى اللغة اإلنجليزية ،ويجب أن يعتمد الملخص المورجم من قبل مركز
ترجمة متخصص.
إجراءات التحكيم:
 تنظر هيئة التحرير يف مدى تحقيق البحث لشروط النشر ،فإن كان مطابقا للشروطحول للتحكيم.
معيار التقييم

الدرجة التامة

قيمة الموضوع العلمية

25

جدة الموضوع واإلضافة العلمية
سلمة منهجية البحث
شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع
المجموع

25
25
25
100

الدرجة الفعلية جوانب الضعف

 تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير. يجتاز البحث القبول األولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز .%60 ُتحكم البحوث من قبل محكمين اثنين على األقل ،برتبة علمية تساوي أو تزيدعن الباحث.
 ُتحكم البحوث وفق المعايير التالية:معيار التقييم
العنووووان :جوووودة الصووويا ة ،مطابقوووة العنووووان
للمضمون
ملحقووات البحووث :ملخ و  ،مقدمووة ،خاتمووة،
توصوويات ،قائمووة مراجووع .مووع توووفر العناصوور
األساسية لكل منها.
الدراسوووات السوووابقة :وافيوووة ،وضوووول العلقوووة
بالبحث ،اإلضافة العلمية محدد

الدرجة التامة الدرجة الفعلية جوانب الضعف
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معيار التقييم
اللغة :النحو ،اإلملء ،الطباعة
المنهجيووة :الوضووول ،السوولمة ،االلتووزا  ،دقووة
الخطة ،سلمة التوزيع
األسلوب :الجزالة ،اإليجاز ،الوضول ،الترابط
المضووووومون العلمووووو  :المطابقوووووة للعنووووووان
واألهوودا  ،السوولمة العلميووة ،القوووة ،اإلضووافة
العلمية ظاهرة وقيمة.
اإلضافة العلمية :األصالة ،التجديد ،األهمية.
المصادر :األصالة ،الحداثة ،التنوع ،الشمول
النتائج :مبنية على الموضوع ،الشمول ،الدقة
التوصوويات :منبثقووة عوون الموضوووع ،الواقعيووة،
الشمول
النتيجة

الدرجة التامة الدرجة الفعلية جوانب الضعف
5
10
20
20
15
5
5
5
100

 قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن االحتماالت التالية: oيف حال اجتياز البحث درجة  %90يعترب البحث مقبو ا
ال للنشر على حاله.
 oيحتاج لتعديل يف حال حصول البحث على درجة ما بين .% 89 – % 60
 oمرفوض يف حال حصول البحث على درجة أقل من .% 60
 يف حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديالت المطلوبة للباحث ،ويقوم هوبدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على مالحظة المحكم بما يوضحه ويقويه.
 بعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث للمحكم للحكم النهائي ،ويتضمنالحكم أحد احتمالين:
 oمقبول للنشر يف حال حصوله على  %90فما فوق.
 oمرفوض يف حال حصوله على  %89فما دون.
شروط النشر:
 فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة ،وال يجوز نشره فـيأي منفذ نشر آخر ورقيًا أو إليكورونيًا ،دون إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير
المجلة ،وللمجلة الحق يف نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر
اإللكوروين.
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 ينشر البحث إلكورونيًا يف موقع المجلة ويف المجلة نفسها حسب أولوية النشر،وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث ،واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل تنوع
األبحاث يف العدد الواحد.
 يف حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر ،وعند رفض البحث للنشريرسل له اعتذار عن النشر.
 يلزم الباحث بدفع تكاليف التقييم يف الحاالت التالية: oإذا ثبت عدم صدق اإلقرار.
 oإذا أخل الباحث بالتعهد.
 oإذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم.
 oإذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة يف المجلة.
 يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها يفالمواصفات الفنية المعتمدة.
المواصفات الفنية للبحث:
 يستخدم خط ( )Traditional Arabicللغة العربية بحجم ( )18أبيض للمتنوأسود للعناوين ،وبحجم ( )14أبيض للحاشية والملخص.
 يستخدم خط ( )Times New Romanللغة اإلنجليزية بحجم ( )11أبيض للمتنوأسود للعناوين ،وبحجم ( )10أبيض للحاشية والمستخلص.
 عدد صفحات البحث ( )50صفحة (.)A4 -تورك مسافة بداية كل فقرة ال تزيد على 1سم.

 المسافة بين السطور مفرد. الهوامش الصفحة من األعلى واألسفل واليسار 2.5سم ومن اليمين 3.5سم. -اآليات القرآنية تكتب وفق المصحف اإللكوروين لمجمع الملك فهد لطباعة

المصحف الشريف بحجم  14بلون عادي (غير مسود).
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طريقة التوثيق
توثيق اآليات:
 توثق اآليات يف المتن عقب النص القرآين مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثمرقم اآلية داخل حاصرتين ،هكذا[ :البقرة.]255 :
توثيق النصوص:
 يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد عالمة الورقيم. يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة بورقيم مستقل لكل صفحة ،وتضبط الحواشيآليا ال يدويًا.
أوال :عند ورود المصدر أول مرة وكذلك يف قائمة المراجع يف نهاية البحث.
عنوان الكتاب بخط امق متبوعا بفاصلة ،اسم العائلة متبوعا بفاصلة ،ثم االسم
األول والثاين وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة ،ثم الناشر متبوعا
بفاصلة ،ثم مكان النشر متبوعا بفاصلة ،ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة ،ثم تاريخ
النشر متبوعا بفاصلة ،ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة.
مثال:
الصحال ،الجوهري ،إسماعيل بن حماد (1205هـ) ،تحقيق أحمد عبدالغفور عطا،
دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الثانية1404 ،هـ1984 ،م.46/2 ،
ثانيا :إذا ورد المرجع مرة ثانية
عنوان الكتاب بخط امق متبوعًا بفاصلة ،اسم العائلة متبوعًا بفاصلة ،ثم الجزء
والصفحة متبوعة بنقطة.
مثال:
الصحال تاج اللغة وصحال العربية ،الجوهري.46/2 ،
 توثيق الحديث النبوية :تتبع ذات الخطوات السابقة ،ويضاف رقم الحديث،والحكم عليه.
 توثيق بحث يف مجلة :يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق،ثم رقم العدد.

***
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جميع المراسالت وطلبات االشوراك باسم :رئيس هيئة التحرير
على النحو التالي :المملكة العربية السعودية – الرياض
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية –كلية أصول الدين – الجمعية العلمية
السعودية للقرآن الكريم وعلومه -مجلة تبيان للدراسات القرآنية
الربيد اإللكوروين:
quranmag@gmail.com
الفيس بوكwww.facebook.com/Quranmag :
تويورhttps: //twitter.com/quranmag1 :

هاتف المجلة)+966(112582705 :
هاتف وفاكس الجمعية0546667141 -)+966(112582695 :
موقع الجمعية

www.alquran.org.sa

***
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الصفحة

العنوان
افتتاحية العدد

17

رئيس هيئة تحرير المجلة  :أ.د .عبداهلل بن عبدالرحمن الشثري

البحوث
 .1تقسيم ابن عباس  للتفسير (دراسة تحليلية)
.2
.3

.4
.5
.6
.7

.8

د .عبداهلل بن عمر بن أحمد العمر
توجيه التعلق اللفظ المتفق عليه يف رؤوس اآليات المختلف يف عدها
د .دعاء بنت زهير بن عبد الرحيم سندي
منهج الحافظ ابن كثير يف دفع التعارض عن الروايات الواردة عون ابون
عباس يف التفسير
د .أحمد بن عبد العزيز بن ُم ْق ِرن ال ُقص ِّير
التبيان لبعض مسائل ختم القرآن
د .نواف الحارثي
اآليات الت روَ أنها وردت ف الخوارج (دراسة استقرائية تفسيرية)
د .إبراهيم بن عباس بن ناصر الشغدري
السورة
مناسبة القص يف سورة (ص) لوومقصد ُّ
د .صالح بن ثن ّيان الثن ّيان
أثر التفسوير واإلعوراب يف تور ُّدد الوقوف بوين الكفايوة والتموا يف كتواب
(المكتفى) لإلما الداين
د .محمود بن كابر بن عيسى
علمات ضبط المصحف الشريف وتوجيهها عند المشارقة والمغاربة
(جمع ودراسة مقارنة)
د .محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم الحسانين
ملخصات البحوث باللغة اإلنجليزية.
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169

243
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحموود هلل الووذَ أنووزل القوورآن العظوويم بنفصووش لسووان وأرشوودنا إلووى دفووع الشووبه بالحجووة
والبرهان والصلة والسل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سوار علوى سونته واقتفوى
أثره صل اة وسلمًا دائمين إلى يو الدين.
أما بعد:
فهذا هو العدد الثالث واألربعون يصدر مون مجلوة تبيوان بوين يودَ قوراء المجلوة الكورا
وهو يمثل مواكبة التطور التقن يف وسائل النشر واإلفادة منها بنيسر طريق متمثلة يف أعمالهوا
(األصالة والمعاصرة والتميز العلم ) وذلك ر بة منها يف تحقيق الوصول إلى معايير التميوز
والجودة يف نشر األبحاث العلمية ذات اإلبداع واالبتكار بعيد اا عن التكرار والتقليد البحث .
ومن هنا جاء هذا العدد متنوعًا يف عرض موضوعاته إذ حوو هوذا االصودار علوى عودد
من األبحاث العلمية يف مجال الدراسات القرآنية وأرجو أن تكون محتويات هوذا العودد مون
بحوث ودراسات علمية نافعة للجميع محققة المقصد من نشرها ،أعظم اهلل األجر والثواب
لكل من عمل وكتب بحث.
وأود أن أشووير إلووى أن البحوووث يف علووو الشووريعة وخصوصووًا يف الدراسووات القرآنيووة أن
تكون مصحوبة بالعمل الذَ هو ثمرة العلم وحصوول البركوة فيوه ال سويما موع كثورة العلوو
والمعار وسرعة الوصول إلى المعلومة بنيسر طريق وأسوهل سوبيل يف هوذا العصور وربموا
يقل العمل بالعلم والذَ أوص به نفس وإخواين الكرا اتباع العلم بالعمل.
ألن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإال ارتحل .والعمل بالعلم سبب لحفظه وتثبيته كموا
أن ترك العمل به سبب لتفلته ونسيانه ونزع البركة منه فمن عمل بما علم زاده اهلل علمًا على
علم وسهل له أسباب العلم والتزود منه.
فما أظهر اهلل سير األئمة األعل من الصحابة والتابعين ومن بعودهم مون علمواء السولف
إال لما عملوا بموا علمووا والعقول الراشود الوذَ اسوتنار بوالعلم يودعو صواحبه أن يكوون أول
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فاعل لما ينمر به ،فمن علم شويًاًا فهوو أحوق بالعمول بوه قبول يوره والخاسور مون أنفوق وقتوه
وقضى عمره يف تحصيل علو شتى ثم هو ال يعمل بما علم ،وإذا اقترن العمل بالعلم حصل
التوفيق والثواب والجزاء الحسن من اهلل تعالى.
أسنل اهلل مخلصًا أن ينخذ بنيودينا إلوى طريوق الحوق والهود وأن يرزقنوا صوادل القوول
وصالش العمل إنه قريب مجيب وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد،،
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دراسة وتحقيق

أستاذ مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن
يف كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية
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ملخص البحث
عنوان هذا البحث( :تقسيم ابن عبـاس  للتفسـير  -دراسـة تحليليـة) ،ويهـدف
إلى تخريج األثر الوارد عـن ابـن عبـاس يف تقسـيم التفسـير والحكـم عليـه ،وتحديـد
االعتبار الذي بني عليه التقسيم ،وبيان أقسام التفسير فيه ،ودراسـة المسـائل العلميـة
المتعلقة بالتقسيم.
وقد قام البحث على المنهج االستقرائي والتحليلي والنقـدي ،ممـا أثمـر -بتوفيـق اهلل
تعالى -عدد اا من النتائج؛ أبرزهـا :قبـول الوجـه الموقـوف علـى ابـن عبـاس  مـن هـذا
األثر ،وقيام اعتبار التقسـيم علـى ثالثـة معاقـد :اإلدراك والمصـدر والحكـم ،ومحورهـا:
العلم بالقرآن الكريم ،مع بيان المـراد بكـل قسـم يف محلـه ،وظهـر مـن خـالل البحـث أن
الطربي هو أول من توسع يف بيان التقسيم ،ثم استفاد منـه المـاوردي وزاد عليـه ،ثـم نقـل
الزركشي نص الماوردي مع تصرف وزيادة يف بعضه ،ثم نقـل السـيوطي نـص الزركشـي
من غير تغيير ،وممن اعتنى هبذا التقسـيم مـن المعاصـرين :د .مسـاعد الطيـار ،وقـد ظهـر
تأثير علم الكالم يف شرح بعض العلماء للتقسيم ،وترجح عدم دخول الحروف المقطعـة
فيما ال يعلمه إال اهلل ،وعدم صـحة إطـالق مـا ال يعـذر أحـد بجهالتـه علـى مـا يتبـادر إلـى
األذهان ،وعدم وجـود شـيء اخـتص اهلل بـه نبيـه محمـد اا  ممـا ال يفهـم القـرآن إال بـه،
وترجح صحة داللة األثر على التفريق بـين التفسـير والتأويـل يف بعـض رواياتـه ،وداللتـه
على أن النبي  لم يفسر جميع القرآن ،وداللتـه علـى معـالم التفسـير بـالرأي المـذموم،
ومصادر علم التفسير ،وأداته ،واألحكام الفقهيـة المتعلقـة بـه ،وعـدم صـحة داللـة األثـر
على ترجيح أحد القولين على اآلخر يف آية المتشابه.
ومن توصيات البحث :دراسة آية المتشابه من سورة آل عمران من جهـة التفسـير
وعلوم القرآن واالعتقاد ،وجمع آثار السلف الصريحة يف أصول التفسـير ودراسـتها،
واستخراج أصول التفسير عند السلف من مجموع تطبيقاهتم العملية.
الكلمات المفتاحية :تقسيم ،تفسير ،ابن عباس.

***
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املقدمة
الحمد هلل حق حمده ،والصالة والسـالم علـى محمـد رسـوله وعبـده ،وعلـى آلـه
وصحبه ،ومن اهتدى هبديه واستن بسنته إلى يوم الدين ،أما بعد:
فإنه ما من علم من العلوم الشرعية إال وله أصول يرجـع إليهـا مـن أقـوال صـحابة
النبي  ،والعناية هبذه األصول ودراستها يفتح أبوابًا مـن العلـم للمشـتغلين ،وينيـر
فليتأس بأصـحا
الطريق للطالبين ،فقد قال ابن مسعود « :من كان منكم متأسيًا
ّ
محمد ؛ فإهنم كانوا أبر هذه األمـة قلوبـًا وأعمقهـا علمـًا وأقلهـا تكلفـًا وأقومهـا
هديًا وأحسنها حا ا
ال ،قومًا اختارهم اهلل تعالى لصحبة نبيه  ،فاعرفوا لهم فضلهم
واتبعوهم يف آثارهم؛ فإهنم كانوا على الهدى المستقيم» .
ومن األصول التي يبنى عليها علم التفسـير :مـا جـاء عـن الصـحابي الجليـل حـرب
األمة وترجمان القرآن عبد اهلل بن عباس  يف أقسام التفسـير حيـث قـال« :التفسوير
علىأربعة أوجوه :وجوهتعرفوهالعوربمونكلمهوا ،وتفسويراليعوذرأحودبجهالتوه،
وتفسير يعلمه العلماء ،وتفسير ال يعلمه إال اهلل» .
وألهميــة هــذا األثــر عزمــت علــى دراســته مســتعينًا بــاهلل تعــالى ،وطالبــًا الهــدى
والسداد ،وجعلت عنوانه( :تقسيم ابن عباس  للتفسير  -دراسة تحليلية).

مشكلة البحث وأسًالته:
تبدو مشكلة البحث من خالل الحاجـة إلـى دراسـة أثـر ابـن عبـاس  يف تقسـيم
التفسير من جهة ثبوت األثر ،واالعتبـار الـذي بنـي عليـه التقسـيم ،وتحليـل أقسـامه،
ودراسة المسائل المتعلقة به.
وهو بذلك يجيب عن مجموعة من األسئلة:
( )1أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله (.)947 /2
( )2سيأيت تخريجه مفصالا يف المبحث األول -إن شاء اهلل.-
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 )1هل يثبت األثر عن ابن عباس ؟
 )2ما االعتبار الذي بني عليه التقسيم؟
 )3هل التقسيم حاصر أم غير حاصر؟
 )4ما المراد بكل قسم من أقسام التفسير؟
 )5ما المسائل العلمية المتعلقة بالتقسيم؟

أهمية البحث وأسباب اختياره:
تظهر أهمية البحث وأسبا اختياره يف األمور اآلتية:
 )1أصالة التقسيم يف الفن؛ باعتبـاره صـادر اا عـن ابـن عبـاس  التـي ال تخفـى
مكانته يف هذا الفن.
 )2القيمة العلمية العالية للتقسيم؛ بداللة عناية العلماء به.
 )3الحاجة إلى تحليل هذا التقسيم ،ودراسة االعتبار الذي بني عليه .
 )4ما يبنى على التقسيم من أصول التفسير ومسائله.

أهدا البحث:
 )1تخريج األثر الوارد عن ابن عباس والحكم عليه.
 )2تحديد االعتبار الذي بني عليه التقسيم ،وحصره لألقسام.
 )3تحليل أقسام التفسير ،وإيضاح المراد منها.
 )4دراسة المسائل المتعلقة بالتقسيم.

الدراسات السابقة:
لم أقف على دراسة مسـتوفية ألثـر ابـن عبـاس  يف أقسـام التفسـير ،وإنمـا كـان
قصارى ما وقفت عليه دراسة ما استخلصـه ابـن جريـر الطـربي مـن األثـر ،وذلـك يف
( )1نبه الدكتور مساعد الطيار إلى الحاجة إلى جمع طرق األثر وشرحه .انظر :شرح مقدمـة تفسـير الطـربي
(ص.)263:
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البحث اآليت:
( وجوه مطالوب التفسوير يف ضووء مقدموة جوامع البيوان للطبورَ) د .عبـد السـتار
فاضل خضر النعيمي وهو بحث محكم يف مجلة آدا الرافدين العدد ( ،)74بتاريخ
1439ه 2018م.
ومما يالحظ عليه:
 -1عدم استيفائه طرق األثر وتخريجه والحكم عليه ،وإنما حكم على المرفوع فقط.
 -2عدم دراسة االعتبار الذي بني عليها تقسيم ابن عباس للتفسير.
 -3عدم استيعا أقوال العلماء حول ما تضمنه األثر من أقسام ،ومـا يـدخل يف
كل قسم منها.
 -4إغفال بعض المسائل المتعلقة باألثر.
ومـن أجـل ذلــك كـان هــذا البحـث منطلقـًا مــن األثـر نفســه؛ تخريجـًا وحكمــًا،
ودراسة تحليلية العتبار التقسيم ،وبيان العلماء لألقسام ،والمسائل المتعلقة باألثر.

خطة البحث:
وقد جعلت البحث يف مقدمـة ،وأربعـة مباحـث ،وخاتمـة ،وثبـت للمصـادر علـى
التفصيل اآليت:
المقدمة :وفيها استهالل ،ومشكلة البحث ،وأهميته وأسـبا اختيـاره ،وأهدافـه،
وخطته ،ومنهجه.
المبحث األول :نص األثر وتخريجه.
المبحث الثاين :االعتبار الذي بني عليه تقسيم التفسير.
المبحث الثالث :بيان تقسيم التفسير.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :تفسير ال يعلمه إال اهلل.
المطلب الثاين :تفسير تعرفه العر .

25

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هـ

المطلب الثالث :تفسير تعلمه العلماء.
المطلب الرابع :تفسير ال يعذر أحد بجهالته.
المبحث الرابع :المسائل العلمية المتعلقة بتقسيم التفسير.
وفيه مطلبان:
المطلب األول :المسائل المتعلقة ببيان التقسيم.
المطلب الثاين :المسائل المستنبطة من التقسيم.
الخاتمة :وفيها :النتائج ،والتوصيات.
المصادر والمراجع.

منهج البحث:
سلكت يف البحث المنهج االستقرائي والتحليلي والنقـدي ،والتزمـت بـإجراءات
البحث العلمي ،ومنها:
 كتابة اآليات بالرسم العثماين ،مع عزوها يف المتن. عزو األحاديث ،مع االكتفاء بالصحيحين عن غيرهما ،والكتب التسعة عن بقيةالمصادر ،وذكر حكم العلماء على الحديث إن لم يكن يف الصحيحين أو أحدهما.
 عزو اآلثار ،مع االكتفاء بتفصيل األثر محل البحث يف المبحث األول.هذا وأسأل اهلل تعالى بمنه وكرمه أن يفتح علينا ويعفو عن تقصـيرنا وهـو سـبحانه
واســع الفضــل جميــل اإلحســان ،وص ـلى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه
وصحبه أجمعين.

***
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املبحث األول :نص األثر وخترجيه
أوالا -ن

األثر:

عن ابن عباس  قال« :تفسير القرآن على أربعة وجـوه :تفسـير تعلمـه العلمـاء،
وتفسير تعرفه العر  ،وتفسـير ال يعـذر أحـد بجهالتـه يقـول :مـن الحـالل والحـرام،
وتفسير ال يعلم تأويله إال اهلل؛ من ادعى علمه فهو كاذ »  ،ويف رواية« :قلت :ومـا
التأويل؟ قال :ما هو كائن» .

ثانيًا -تخريج األثر:
يرويه ابن عباس  ،وقد اختلف عنه رفعًا ووقفًا:
(أ) رواية الرفع:
أخرجها الطربي يف تفسيره  ،من طريق عمرو بن الحارث ،عن الكلبي ،عن أبي
صالح مولى أم هانئ ،عن ابن عباس عن النبي . 
( ) رواية الوقف :وقد جاءت من طريقين:
الطريق األول :طريق سفيان الثورَ ،وقد اختلف عنه:
 فأخرجه عبد الرزاق الصنعاين يف تفسيره  ،عنه ،عن ابن عباس. وأخرجه الطربي يف تفسـيره  ،مـن طريـق مؤمـل بـن إسـماعيل ،عنـه ،عـن أبـي( )1الــنص مــن تفســير عبــد الــرزاق ( )253 /1بــرقم ،)4( :ولآلخــرين نحــوه ،وقــد اخورتــه لتقدمــه بــين
المصادر ،وعدم تفـرده بزيـادة متنيـة مـع تمـام لفظـه؛ إذ اشـتمل علـى بيـان مـا ال يعـذر بجهلـه ،وسـتأيت
اإلشارة إليه يف قسمه -إن شاء اهلل.-
( )2تفرد هبا الهذيل بن حبيب يف زياداته على تفسير مقاتل (.)27 /1
(.)70 /1( )3
( )4وعزاها القاضي أبو يعلى إلى ابن المظفر يف كتابه «السنن» .انظر :إبطال التـأويالت (ص ،)62:وعزاهـا
الســيوطي إلــى أبــي نصــر الســجزي .انظــر :الجــامع الكبيــر للســيوطي ( ،)114 /2ولــم أقــف علــى
أسانيدهما.
( )253 /1( )5برقم.)4( :
(.)70 /1( )6
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الزناد عبد اهلل بن ذكوان ،عن ابن عباس.
 وأخرجه ابن المنذر يف تفسيره  ،من طريق عبد اهلل بن الوليد العدين ،عنه ،عـنمحمد بن السائب الكلبي ،عن ابن عباس.
 وأخرجه ابن األنباري يف إيضاح الوقف واالبتداء  ،من طريق عباس الت ْر ُقفـي،عن محمد بن يوسف الفريابي ،عنه ،عن ابن جابر ،عن ابن عباس.
 وأخرجــه المســتغفري  ،مــن طريــق محمــد بــن علــي ،عــن محمــد بــن يوســفالفريابي ،عنه ،عمن حدثه ،عن ابن عباس.
الطريق الثاين :طريق أب صالش باذا مولى أ هانئ عن ابن عباس:
أخرجه الهذيل بن حبيب يف زياداته على تفسير مقاتل  ،من طريـق المسـيب بـن
شريك  ،عن محمد بن السائب الكلبي.
والفريــــابي يف القــــدر  ،والطــــرباين يف مســــند الشــــاميين  ،وأبــــو القاســــم
الحــــريف يف فوائــــده  ،وابــــن النجــــار يف ذيــــل تــــاريخ بغــــداد  ،والواحــــدي يف
( )131 /1( )1برقم ،)255( :وقد جاء يف المطبوع :سعيد عن محمد السائب الكلبي ،وهـو يف المخطـوط
( /24أ) :سفيان عن محمد بن السائب الكلبي.
( )101 /1( )2برقم .)119( :وقد نبه المحقق إلى مجيئها يف نسخة المكتبـة األحمديـة« :ابـن جـابر عمـن
حدثه عن ابن عباس» دون بقية النسخ.
( )3فضائل القرآن للمستغفري ( )310 /1برقم.)345( :
( )4تفسير مقاتل ( ،)27 /1وقد نبه محقق التفسير إلى أن تفسير مقاتل بن سليمان برواية هذيل بن حبيـب،
وأن هذيالا كانت له زيادات قليلة يف التفسير .انظر.)326 /1( :
( )5يف المطبوع ،ونسخة مكتبة حميدية (/2أ) ،ومكتبة حسـن حسـني باشـا (/2أ)« :ابـن المسـيب» ،أمـا يف
نسخة مكتبة سرز (/2أ) فهي« :المسيب» ،ولعله أصو ؛ لورود اإلسناد نفسه يف الكتا بدون «ابن»،
ولورود أسانيد أخرى يف الكتا نفسه للهذيل عن المسيب بن شـريك ،ولتقـدم هـذه النسـخة؛ فقـد تـم
نسخها عام  630هـ ،أما حميدية فهي يف القرن 13ه ،وأما حسن حسني باشا فهي عام  1166ه.
(( )6ص )230:برقم.)414( :
( )302 /2( )7برقم.)1385( :
(( )8ص.)107:
( )9تاريخ بغداد وذيوله (.)50 /17
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الوســــيط  ،كلهــــم مــــن طريــــق أبــــي ســــلمة ســــليمان بــــن ســــليم ،عــــن أبــــي
حصين الكويف.
كالهما -الكلبي ،وأبو حصين الكويف ،-عن أبي صالح عن ابن عباس.

ثالثًا -الحكم على األثر:
اخ ُتلِف يف رفعه ووقفه ،والوقف أرجح؛ فرواية الرفـع ال تصـح؛ ألهنـا مـن طريـق
الكلبي وهو ضعيف ،وبه ضعفه ابـن جريـر فقـال« :وقـد روي بنحـو مـا قلنـا يف ذلـك
أيضًا عن رسول اهلل  خرب يف إسناده نظر»  ،قـال ابـن كثيـر« :والنظـر الـذي أشـار
إليه يف إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي؛ فإنه موروك الحـديث؛ لكـن قـد
يكــون إنمــا وهــم يف رفعــه .ولعلــه مــن كــالم ابــن عبــاس ،كمــا تقــدم ،واهلل أعلــم
بالصوا »  ،وقال األلباين« :ضعيف جد اا»  ،ويؤيد ضعفها انفراد الكلبي بـالرفع،
وقد قال ابن كثير عنه« :وهو ممن ال يحتج بما انفرد به» .
أما رواية الوقف ،فقد جاءت من طريقين:
-1طريق سفيان الثورَ ،واختلف عنه -كما تقد  ،-على وجوه:
(أ) رواية عبدالرزال ،وهي رواية معضلة.
( ) ورواية مؤمل بن إسماعيل ،ولعل هـذه الروايـة غيـر محفوظـة عـن الثـوري؛
لتفرد مؤمل هبا ،وهو ممن يخطئ يف حديثه ،ال سـيما يف روايتـه عـن الثـوري  ،ولـو
( )415 /1( )1برقم.)141( :
( )2جــامع البيــان ( )70 /1والطــربي نفســه جعــل روايــة الكلبــي عــن أبــي صــالح مــن روايــة مــن ال يجــوز
االحتجاج بنقله .ينظر :جامع البيان (.)61 /1
( )3تفسير القرآن العظيم البن كثير (.)15 /1
( )4سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمة ( )371 /13برقم.)6163( :
( )5تفسير القرآن العظيم البن كثير (.)162 /1
( )6قال محمد بن نصر المروزي« :المؤمل إذا انفرد بحديث وجـب أن يتوقـف ويثبـت فيـه ألنـه كـان سـيء
الحفظ كثير الغلط» هتذيب التهذيب ( ،)381 /10وقـال ابـن حجـر« :يف حديثـه عـن الثـوري ضـعف»

=
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صح إليه فهو منقطع بين أبي الزناد وابن عباس فلم يسمع منـه؛ ألن ابـن عبـاس تـويف
عام  68هـ وعمر أبي الزناد  4سنوات ،بـل لـم يسـمع أبـو الزنـاد ممـن تـويف بعـد ابـن
عبــاس كــابن عمــر وأنــس بــن مالــك فــأال يكــون ســمع مــن ابــن عبــاس مــن
با أولى .
(ج) ورواية عبداهلل بن الوليود العودين« :صـدوق ربمـا أخطـأ»

 ،ويف إسـنادها

الكلبي :ضعيف -كما تقدم ،-لكن قال يعلى بن عبيد« :قال لنا سفيان الثوري :اتقوا
الكلبي .فقيل لـه :فإنـك تـروي عنـه .قـال :أنـا أعـرف صـدقه مـن كذبـه»  ،قـال ابـن
رجب« :كالمه يف روايته عن الكلبي يدل على أنه لم يكن يحدث عنـه إال بمـا يعـرف
أنه صدق» .
(د) ورواية محمد بن يوسف الفرياب « :ثقة»
=

 .عن عبد اهلل بن جابر البصري

فتح الباري ( ،)239 /9وقال المعلمي« :حدُّ ه أن ال يحتج به إال فيما توبع فيه ،وفيمـا لـيس مـن مظـان
الخطأ» .التنكيل بما يف تأنيب الكوثري من األباطيل ( 813 /10ضمن آثار المعلمي).
( )1انظر :المراسيل البن أبي حاتم (ص.)111:
( )2انظر :العلل الكبير للورمذي (ص.)386:
( )3ورواه عن مؤمل :محمد بن بشار« :ثقة» تقريب التهذيب (ص.)469:
( )4تقريب التهذيب البن حجر (ص.)328:
( )5وروى عن العدين :علي بن الحسن« :ثقة» .تقريب التهذيب (ص.)399:
( )6الجامع الكبير للورمذي (.)237 /6
( )7شرح علل الورمذي البن رجب (.)382 /1
( )8تقريب التهذيب (ص.)515:
( )9واإلسناد إلى الفريـابي ثقـات فـرواه عنـه :الورقفـي« :ثقـة عابـد» .تقريـب التهـذيب (ص ،)293:وعنـه:
القاسم بن محمد أبو أبي بكر األنباري« :كان كثيـر الحـديث ،صـدوقًا ،ثقـة» .الثقـات ممـن لـم يقـع يف
الكتب الستة البن قطلوبغا ( )18 /8عن مسلمة بن قاسم القرطبي.
وروى عن الفريابي أيضًا :محمد بن علي بن ميمون« :ثقة» تقريـب التهـذيب (ص ،)497:وعنـه :أبـو
عبد الرحمن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن سريج« :قال غنجـار :كـان مـن أهـل العدالـة والصـدق» .األنسـا
للسمعاين ( .)109 /9وقد جـاء يف المطبـوع والمخطـوط مـن فضـائل القـرآن للمسـتغفري« :أبـو عبـد
الرحمن محمد بن علي» وهما راويان ،وعنه :أبو العباس جعفـر بـن محمـد النقبـوين« :وثقـه أبـو داود»
لسان الميزان (.)463 /2
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وهو« :مقبول»  ،وقد سماه سفيان تارة ،وأهبمه أخرى بقوله« :عمن حدثـه» ،ولعـل
اإلهبام هنا يفسر بالتصريح ،فتكون رواية واحدة حينئذ ،ولكنها معلة باالنقطـاع؛ ألن
ابن جابر لم يدرك ابن عباس .
والذَ يظهر :أن الثوري كان يحدث به تارة عن ابن عباس من دون واسطة -كما
رواه عبد الرزاق ،-ويذكر تارة الواسطة بينهما -كما رواه العـدين والفريـابي ،-فهـذه
محفوظة عن الثوري ،لكن تعل باالنقطاع فيهما.
-2طريق أب صالش مولى أ هانئ ،ورواه عنه راويان:
(أ) أبو حصين الكويف «ثقة ثبت»

 ،وقد صح عن أبي صالح من هذا الطريق.

( ) ومحموود بوون السووائب الكلبوو  ،وقــد قــال يحيــى بــن معــين« :أبــو صــالح
مــــــولى أم هــــــانئ لــــــيس بــــــه بــــــأس  ،فــــــإذا روى عنــــــه الكلبــــــي فلــــــيس
( )1تقريب التهذيب (ص.)298:
( )2عبد اهلل بن جابر البصري عـده ابـن حجـر يف الطبقـة السادسـة ،وهـم مـن عاصـر صـغار التـابعين .انظـر:
تقريب التهذيب (ص ،)298:ولم أقف على من أثبت سماعه من ابن عباس ،وإن كان اإلسناد على ما
وجده محقق كتا  :إيضاح الوقف واالبتداء يف إحدى نسخ الكتا « :ابـن جـابر عمـن حدثـه عـن ابـن
يسم.
عباس» ،ففي اإلسناد راو لم ّ

( )3تقريب التهذيب (ص.)384:

( )4ورواه عنه أبو سلمة سليمان بن سليم« :ثقة عابد» .تقريب التهذيب (ص )251:ورواه عنـه :محمـدُ بـن
حر الخوالين« :ثقـة» .تقريـب التهـذيب (ص ،)473:ورواه عنـه خمسـة؛ ثالثـة مـنهم ثقـات ،وهـم:
هــارون المســتملي .تقريــب التهــذيب (ص ،)569:وســليمان بــن داود البغــدادي .تقريــب التهــذيب
(ص ،)251:والربيع بن روح الحمصي الحضرمي تقريب التهذيب (ص ،)206:وعمرو بـن عثمـان:
«صدوق» .تقريب التهذيب (ص ،)424:ومحمد بن مصفى« :صدوق له أوهام وكان يدلس» .تقريـب
التهذيب (ص.)507:
( )5قال ابن أبي خيثمة« :قلت ليحيى :إنك تقول :فالن ليس به بأس ،وفـالن ضـعيف ،قـال :إذا قلـت لـك:
ليس به بأس فهو ثقة ،وإذا قلت لك ضعيف فليس هو بثقة ال يكتب حديثه» .التـاريخ الكبيـر البـن أبـي
خيثمة  -السفر الثالث ( )192 /3قال الزركشي« :لم يقل إن قولي ال بأس به مساو للثقة بل قال إن ما
قلت فيه هذا فهو ثقة وللثقة مراتب والتعبير عنه بقـولهم ثقـة أرفـع مـن التعبيـر عنـه بأنـه ال بـأس بـه وإن
اشوركا يف مطلق الثقة» .النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ( )434 /3فهو على ما تقدم يف رتبة
القبول ،واهلل أعلم.

=
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بشـــيء»  ،لكـــن نقـــل ابـــن عـــدي قبـــول األئمـــة لروايتـــه يف التفســـير  ،وقـــد رواه
عــن الكلبـــي المســـيب بـــن شـــريك وهـــو ضـــعيف  ،إال أنـــه وافـــق -يف الجملـــة-
يف روايتـــه هـــذه مـــا رواه ســـفيان الثـــوري عـــن الكلبـــي ،إال أن الكلبـــي يرويـــه تـــارة
عـــن ابـــن عبـــاس ،وتـــارة عـــن أبـــي صـــالح عـــن ابـــن عبـــاس .وتـــابع أبـــو حصـــين
الكويف الكلبي يف طريق أبي صالح -كما تقدم.-
والذي يظهر :صحة الرواية عن أبي صالح من طريق أبي حصين الكويف ،وتتقوى
هبا رواية الكلبي ،وإنما تعل باالنقطاع بين أبي صالح وابن عباس .
وعليه ،فالراجش قبول األثر الموقو على ابن عباس؛ لعدة أمور:
-1مجموع الطرق الواردة لألثر؛ فهي وإن كانت أفرادها ال تخلو مـن ضـعف إال
=

وممن جعله يف رتبة القبول أو االعتبار :يحيى بن سعيد القطان فقال« :لم أر أحد اا من أصحابنا تـرك أبـا
صالح مولى أم هانئ وما سمعت أحد اا من الناس يقول فيه شيئًا ولم يوركه شعبة وال زائدة وال عبـد اهلل
بن عثمان» .الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)432 /2وجعل ابن تيمية حديثـه مـن «الحسـن الـذي
يحتج به جمهور العلماء» مجموع الفتاوى ( ،)351 /24وذكره الذهبي يف كتابـه :مـن ُتك ِّلـم فيـه وهـو
مو ّثق أو صالح الحديث (ص.)124:

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)432 /2
( )2قال ابن عدي« :وللكلبي غير ما ذكرت من الحديث أحاديـث صـالحة ،وخاصـة عـن أبـي صـالح ،وهـو
رجـل معــروف بالتفســير ولــيس ألحــد تفســير أطـول ،وال أشــبع منــه ،وبعــده مقاتــل بــن ســليمان إال أن
الثـوري ،وشـعبة
الكلبي يفضل على مقاتل لما قيل يف مقاتل من المذاهب الرديئة .وحدث عن الكلبـي
ُ
وإن كانــا حــدثا عنــه بالشــيء اليســير غيــر المســند ،وحــدث عــن الكلبــي ابــن عيينــة وحمــاد بــن ســلمة
وإسماعيل بن عياش وهشيم وغيرهم من ثقات الناس ،ورضوه بالتفسير ،وأما يف الحديث فخاصـة إذا
روى ،عن أبي صـالح ،عـن ابـن عبـاس ،ففيـه منـاكير ،واشـتهر بـه فيمـا بـين الضـعفاء ،يكتـب حديثـه».
الكامل يف ضعفاء الرجال (.)284 /7
( )3قال عبد اهلل بن أحمد« :قلت ألبي :ترى المسيب بن شـريك كـان يكـذ ؟ قـال :معـاذ اهلل ،ولكنـه كـان
يخطئ» .العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهلل ( ،)558 /2وقال النسـائي« :ردي الحفـظ ال
يكتــب حديثــه» لســان الميــزان ( ،)66 /8وقــال أبــو حــاتم« :ضــعيف الحــديث كأنــه مــوروك» الجــرح
والتعديل البن أبي حاتم (.)294 /8
( )4انظر :المجروحين البن حبان (.)255 /2( ،)185 /1
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أن مجموعها دال على وجود أصل لها ،وقد قال ابن تيمية« :والمراسـيل إذا تعـددت
طرقهـــــا ،وخلـــــت عـــــن المواطـــــأة قصـــــد اا ،أو االتفـــــاق بغيـــــر قصـــــد= كانـــــت
صحيحة قطعًا» .
-2رواية سفيان الثوري لألثر الموقوف مع ما فيه من انقطـاع؛ فهـو مـن أصـحا
التحري يف الرواية.
-3ما يعضد معنى التقسيم مـن النصـوص الشـرعية ،وسـتأيت يف المبحـث الثالـث
إن شاء اهلل.
-4تلقــي العلمــاء لــه بــالقبول وتــداولهم لــه؛ كــالطربي ،وأبــي بكــر األنبــاري،
والماوردي ،والواحدي ،والسمعاين ،وقوام السنة األصبهاين ،والرازي ،وابن تيميـة،
والخازن ،وابن كثير  ،فهو دال على أهنم يرون صـالحية هـذه األسـانيد بمجموعهـا
لالحتجاج به ،أو أهنم قبلوه لصحة معناه ،أو بمجموع ذلك واهلل أعلم .

***

( )1مجموع الفتاوى (.)347 /13
( )2انظر :جامع البيان للطربي ( ،)70 /1إيضاح الوقف واالبتـداء لألنبـاري ( ،)101 /1النكـت والعيـون
للمــاوردي ( ،)36 /1التفســير البســيط للواحــدي ( ،)58 /5تفســير القــرآن للســمعاين (،)296 /1
الحجة يف بيان المحجة لقوام السنة ( ،)485 /1مفاتيح الغيب للـرازي ( ،)147 /7مجمـوع الفتـاوى
البن تيمية ( ،)55 /3لبا التأويل للخازن ( ،)227 /1تفسير القرآن العظيم البن كثير (.)10 /2
( )3ينظر لالستزادة يف منهج التعامل مع أسانيد التفسير :مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسير د .مسـاعد
الطيار ( ،)422-410 /1ومنهج المحدثين يف نقد مرويات التفسير د .محمد صالح سليمان.
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املبحث الثاني :االعتبار الذي بين عليه تقسيم التفسري
إن مــن الجوانــب الهامــة يف التقاســيم العلميــة جانــب االعتبــار الــذي ُبنــي عليهــا
التقسيم؛ إذ به ُيعلم حصر التقسيم ألفراده ،أو قصوره عنها ،أو زيادته مـا لـيس منهـا،
ولدراسة االعتبار أثر يف الكشف عن المراد بـأفراد التقسـيم ،ومـا ُيبنـى علـى التقسـيم
من أحكام.
وقد اجتهد العلماء يف بيان االعتبار الذي بني عليه تقسيم ابن عباس  ،ويمكـن
تلخيص اآلراء يف ذلك إلى ما يلي:

الرأَ األول :أنه قسم التفسير باعتبار مصادره:
يذهب القائلون هبذا الرأي إلى أن تقسيم ابـن عبـاس  كـان علـى وفـق مصـادر
التفسير التي يرجع إليها المفسر للكشف عن معاين القرآن الكريم؛ فمن المصادر مـا
استأثر اهلل بعلمه وهذا ال سبيل إليه ،ومنه ما كان من جهة النبي  ،وهو الذي يعلمه
العلماء ،ومنه ما كان من جهة لغة العر وهو الذي تعرفه العر من كالمها ،وهذان
المصدران يمكن للمفسر الرجوع إليهما.
وقد أشار الطربي يف مقدمة تفسيره لهذا االعتبار يف ترجمة البا الذي أخرج فيه األثـر،
فقال« :القول يف الوجوه التي من قِبلِها يوصل إلـى معرفـة تأويـل القـرآن»( ،)1وعـرض فيـه
الوجوه الواردة يف األثر دون ما ال يعذر أحد بجهالته ،ثم قال« :وبمثل ما قلنا من ذلـك روي
الخرب عن ابن عباس» ؛ وذلك للداللة على قيام البا على هذا التقسيم.
ثم انتقد الطـربي بعـد إيـراده األثـر دخـول الوجـه الـذي ال يعـذر أحـد بجهالتـه يف
التقسيم ،قائالا« :قال أبو جعفر :وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحد اا
معنى غير اإلبانة عن وجوه مطالب تأويله ،وإنما هو خرب عن أن مـن
ال يعذر بجهالته
ا
( )1جامع البيان (.)67 /1
( )2المرجع السابق (.)70 /1
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تأويله ما ال يجوز ألحد الجهل به»  ،ويف ذلك تأكيد على االعتبار نفسه الذي أشـار
إليه فيما سبق ،وتنبيه على أن يف التقسيم ما ليس منه فهو حاصر بدونه.
وذهب الماوردي يف االعتبار أيضًا إلى ما ذهب إليه الطربي من أن القسـم الـذي
ال يعذر أحد بجهالته ليس قسيمًا لبقيـة األقسـام فصـحح التقسـيم بدونـه ،وزاد علـى
الطربي ببيان موقع هذا القسم فجعله مـن أقسـام مـا يعلمـه العلمـاء ،وذلـك يف قولـه:
«وهذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس صحيح ،غير أن ما ال يعذر أحد بجهالته داخـل
يف جملة ما يعلمـه العلمـاء مـن الرجـوع إلـيهم يف تأويلـه ،وإنمـا يختلـف القسـمان يف
فرض العلم به ،فما ال يعـذر أحـد بجهلـه يكـون فـرض العلـم بـه علـى األعيـان ،ومـا
يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية» .
وإلى هذا االعتبار أيضـًا نبـه السـيوطي حينمـا قسـم مصـادر الصـحابة يف التفسـير
فقال« :وقد ظهر لي تفصيل حسن أخذته مما رواه ابن جرير عن ابـن عبـاس موقوفـًا
من طريق ،ومرفوعًا من أخرى« :إن التفسير على أربعة أوجه :تفسـير تعرفـه العـر
من كالمها ،وتفسير ال يعذر أحد بجهالته ،وتفسير يعلمه العلمـاء ،وتفسـير ال يعلمـه
إال اهلل تعالى» ،فما كان عن الصحابة مما هو مـن الـوجهين األولـين فلـيس بمرفـوع؛
ألهنم أخذوه من معرفتهم بلسان العر  ،وما كان من الوجه الثالث فهو مرفوع إذ لم
يكونوا يقولون يف القرآن بالرأي ،والمـراد بـالرابع المتشـابه»  ،فقـد قسـم السـيوطي
تفسير الصحابة بناء على مصادرهم يف ذلك فمنه ما قـالوا بـه مـن جهـة اللغـة وأدخـل
فيه :ما تعرفه العر من كالمها وما ال يعذر أحد بجهالته ،ومنه ما قـالوا بـه مـن جهـة
النبي  ،وهو ما له حكم المرفوع ،ومنه ما لم يتكلموا فيه لكونه ال يعلمه إال اهلل.
ويشكل علوى النواظر يف هوذا االعتبوار :أن مـا ال يعلمـه إال اهلل ال يعـد مصـدر اا مـن
( )1جامع البيان (.)70 /1
( )2النكت والعيون (.)37-36 /1
( )3معورك األقران يف إعجاز القرآن (.)100 /1
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مصادر التفسير ،وقد يوجه ذلك بأن المراد :المصادر من الجانب التجريدي النظري
ال العملي ،فلـيس المـراد مـا يرجـع إليـه المفسـر يف تفسـيره ،بـل المصـادر التـي فيهـا
البيان ،وإن لم يكن إلى ذلك البيان سبيل .
ويمكن توجيهه بأنه مرتبط بالجانب العملي من جهة أن المفسر يتوقف عنده وال
يتكلم فيه :ألنه مما استأثر اهلل بعلمه.
ويشكل على هذا الرأَ أيضًا :عدم اعتباره للقسم الذي ال يعذر أحد بجهالته.

الرأَ الثاين :أنه قسوم التفسوير باعتبوار إمكوان تحصويله واتسواع دائورة هوذا
اإلمكان وعد ذلك:
نــص الــدكتور إبــراهيم خليفــة  علــى هــذا االعتبــار ،فقــال« :لتقســيم التفســير
اعتبارات متعددة يختلف باختالفها بحيث تكون األقسام بالنظر إلى أحد االعتبارات
غيرها بالنظر إلى اآلخر؛ فأول هذه االعتبارات أن تنظر إلى التفسير من حيث إمكـان
تحصيله ،واتساع دائرة هذا اإلمكان ،وعدم ذلك»  ،ثم أورد فيه أثر ابن عباس .
وقد اعتمد فيه على بيان الزركشي للتقسيم ،وحاصله :أنه إمـا أال يمكـن تحصـيل
علمه وهذا النوع األول الذي استأثر اهلل بعلمه ،أو يمكن تحصيله؛ وهذا على أقسام؛
فمنه ما يكون ممكنًا للجميع وهو ما يتبادر إلـى األذهـان فهـذا النـوع الثـاين الـذي ال
يعذر أحد بجهالته ،أو ما يكون ممكنًا للعالم بحقائق اللغـة ومفهوماهتـا وهـذا النـوع
الثالث الذي تعرفه العر من كالمها ،أو ممكنًا لمن عنده آلة االجتهاد يف الشـريعة،
وذلك يف استنباط األحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم وتعيـين المحـتمالت،
وهذا النوع الرابع الذي يعلمه العلماء ،وقد صحح الزركشي هذا التقسيم ،فهو عنـده
حاصر من غير زيادة وال نقص .
( )1انظر :شرح مقدمة تفسير الطربي (ص.)251:
( )2دراسات يف مناهج المفسرين (ص.)44:
( )3انظر :الربهان يف علوم القرآن (.)166-164 /2
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ويشكل على هذا الورأَ :تفسـير النـوع الـذي ال يعـذر أحـد بجهالتـه؛ فقـد فسـرته
الروايات األخرى بأنه المتعلق بمعرفة الحالل والحـرام وذلـك يف فـروض األعيـان،
وهو ما ينطبق عليه الحكم الـوارد يف األثـر مـن عـدم العـذر بجهالتـه ،ال الـذي يتبـادر
إلى األذهان.

الرأَ الثالث :أنه قسمه باعتبار معرفة الناس له:
نص الدكتور مساعد الطيار على هذا االعتبار ،فجعل األثر تحت عنوان« :أقسـام
التفسير باعتبار معرفة الناس له»  ،ولعله اعتمد فيـه علـى ظـاهر األثـر ،ثـم بـين بعـد
ذلك ما يدخل يف معرفة كل قسم.
وهذا االعتبار مقار لالعتبار السابق إال أنه نظر إلى جهة أخرى ،وهي تحصـيله
بالفعل ،وليس إمكان ذلك من عدمه.
ويشكل على هذا الرأَ- :مع اعتماده على ظاهر األثـر كمـا سـبق -أنـه ال يجعـل
األقسام يف سلك واحد منتظم من غير تداخل ال من جهـة معرفـة النـاس لـه ،وال مـن
جهة المعلومات الداخلة يف كل قسم منها.
والحاصل بعد عرض هذه اآلراء :أن منهم من نظر إلى مصدر المعلومة التفسيرية
وذلك يف الرأي األول ،ومنهم من نظر إلى إمكان الوصـول إلـى المعلومـة التفسـيرية
و ذلــك يف الــرأي الثــاين ،ومــنهم مــن نظــر إلــى العــالم بالمعلومــة التفســيرية وذلــك يف
الرأي الثالث.
ولما كان يف كل رأَ منها ما يرد عليه من اعتوراض اسـتوجب ذلـك التأمـل يف أثـر
ابن عباس  وما يحتمله عقليًا من اعتبارات ،والذي ترجح لي يف ذلك أنه ال يقوم
على اعتبار واحد لجميع األقسام ،بل جمع يف هذا التقسويم الربواع ثلثوة اعتبوارات
ه معاقد النظر فيه:
( )1فصول يف أصول التفسير (ص.)29:
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المعقد األول :إدراك علمه ،وقد قسمه بناء علـى ذلـك إلـى مـا اسـتأثر اهلل بعلمـه،
وهو ما حجب اهلل علمه عن خلقه ،وما يدرك علمه وهو ما ذكر يف بقية الوجوه.
والمعقد الثاين :مصـادره ،وقـد فصـل فيـه مصـادر مـا يـدرك علمـه ،وقوانينـه التـي
يرجع لها ،فذكر فيه اللغة ،والشرع.
والمعقد الثالث :حكم العلم به ،وقد بين أن مما كان مصدره الشرع ما يجب على
المكلف وجوبًا عينيًا.
ومما يؤيد هذا التوجيه ما يلي:
-1أن اعتبار تقسيم ابن عباس  كامالا أولى مـن إهمـال بعضـه كمـا ذهـب إليـه
الطربي والماوردي.
-2أين لم أقف -حسب اطالعي -على من ذكر لتقسيم ابن عبـاس كـامالا اعتبـار اا
واحد اا سالمًا من االعوراض ،ولم يظهر لي بعـد التأمـل وفـرض االحتمـاالت اعتبـار
واحد سالم كذلك.
-3أن اعتبــار معاقــد النظــر بجهــات متعــددة مناســب منطقيــًا ،وحــل علمــي لهــذا
اإلشكال -فيما يظهر للباحث.-
-4أنه باعتبار هذه المعاقد يمكن الجمع بين اآلراء السابقة؛ فالماوردي أشار إلى
اندراج ما ال يعذر أحد بجهالته فيما يعلمه العلماء ،وكـذا إشـارة الطـربي وغيـره إلـى
استثناء ما استأثر اهلل بعلمه بأنه ال سبيل إلى الوصـول لـه ممـا يـدل علـى أنـه مخـالف
لغيره من األقسام ،وقـد ألمـح إلـى ذلـك أيضـًا الـدكتور إبـراهيم خليفـة بجعـل عـدم
اإلمكان -وهو ما ال يعلمه إال اهلل -قسمًا مستقالا يف مقابل اإلمكان مع اتساع دائرته.
ويمكن توضيح هـذه المعاقـد الـثالث ،والعالقـة بـين األقسـام مـن خـالل الرسـم
التوضيحي اآليت:
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ما وضع تحته خط يف الشكل السابق هو ما نص عليه ابن عباس يف تقسيمه
وبعد بيان هذه المعاقـد الـثالث يمكـن القـول بـأن محورهـا هـو( :العلوم بوالقرآن
الكريم) ،ويؤيد ذلك مجيء روايات األثر على وجهين:
الوجه األول :القرآن :فروي األثر بلفظ« :القرآن على أربعة أوجه» ،و«نزل القرآن
على أربعة أوجه».
الوجه الثاين :التفسير :فروي األثر بلفـظ« :التفسـير علـى أربعـة أوجـه» ،و«تفسـير
القرآن على أربعة وجوه».
ومن ثم فالمقصود بالتفسير هنـا لـيس هـو بيـان معـاين القـرآن الكـريم فحسـب ،بـل هـو
إطالق عام لما تضمنه القرآن من المعاين والحقائق واألحكام -واهلل تعالى أعلم.-

***
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املبحث الثالث :بيان تقسيم التفسري
يقصد هذا المبحث إلى بيان الوجوه المذكورة يف أثر ابن عباس  ،وقد اكتفيت
يف هذا المبحث بما يصح من المعاين ،وتركت مناقشة ما يستدرك عليه منها للمبحث
التالي -إن شاء اهلل.-

املطلب األول :تفسري ال يعلمه إال اهلل.
أخفــى اهلل تعــالى بعــض العلــم عــن عبــاده ،فقــال ســبحانه{ :ﳁ ﳂ ﳃ

ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ} [النازعـــــــــات-42:
 ،]44وعـــن أبـــي هريـــرة  أن النبـــي  قـــال« :قـــال اهلل  :أعـــددت لعبـــادي
الصالحين :مـا ال عـين رأت ،وال أذن سـمعت ،وال خطـر علـى قلـب بشـر ،مصـداق
ذلك يف كتـا

اهلل{ :ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ} [الســجدة ، »]17:وعــن عبــد اهلل بــن عبــاس  قــال« :لــيس يف الــدنيا ممــا يف
الجنة شيء إال األسماء»  ،إلى غير ذلك من النصـوص واآلثـار الدالـة علـى أن مـن
العلم ما أخفاه اهلل عن خلقه ،والمتأمل يف هذه النصوص يجد أهنا رسمت حدود هذا
القسم ،فالمراد به( :األوقات والحقائق التي أخفاها اهلل سبحانه عن جميع خلقه).
ويف ذلك يقول الطربي :
«ما ال يعلم تأويله إال اهلل الواحد القهار :وذلك ما فيه من الخرب عن آجال حادثـة،
وأوقات آتية؛ كوقت قيام الساعة ،والنفخ يف الصـور ،ونـزول عيسـى ابـن مـريم ،ومـا
أشبه ذلك؛ فإن تلك أوقات ال يعلم أحـد حـدودها ،وال يعـرف أحـد مـن تأويلهـا إال
( )1أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ( )144 /9بــرقم ،)7498( :ومســلم يف صــحيحه ( )2174 /4بــرقم:
(.)2824
( )2أخرجه مسـدد يف مسـنده كمـا يف المطالـب العاليـة ( )696 /18بـرقم ،)4617( :وهنـاد يف الزهـد (/1
 )51بــرقم ،)8( :وابــن جريــر يف تفســيره ( ،)416 /1وابــن أبــي حــاتم يف تفســيره ( )66 /1بــرقم:
(.)260
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بالخرب عن أشراطها؛ الستئثار اهلل بعلم ذلك على خلقه.
وبذلك أنزل ربنا محكم كتابه ،فقال{ :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ

ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ}

[األعراف ،]187:وكان نبينا محمد  إذا ذكر شيئًا من ذلك لم يدل عليه إال
بأشراطه ،دون تحديده بوقته ،كالذي روي عنه  أنه قال ألصحابه إذ ذكر الدجال:
«إن يخرج وأنا فيكم ،فأنا حجيجه ،وإن يخرج بعدي ،فاهلل خليفتي عليكم» ،وما
أشبه ذلك من األخبار التي يطول باستيعاهبا الكتا  ،الدالة على أنه  لم يكن عنده

علم أوقات شيء منه بمقادير السنين واأليام ،وأن اهلل جل ثناؤه إنما كان عرفه مجيئه
بأشراطه ،ووقته بأدلته» .
ويؤيد ذلك ما جاء يف إحدى روايات األثر قوله ...« :وتأويل ال يعلمه إال اهلل .
قلت :وما التأويل؟ قال :ما هو كائن» ،فإيضاح هذا النوع بما هو كـائن دليـل علـى أن
المراد ما خفي علمه عن جميع الخلق ،فما سيكون من األمـور هـو ممـا ال يعلمـه إال
اهلل ،ولم يرد تفسير هذا النوع يف غير هذه الرواية ،كما لم يتبين السـائل والمجيـب يف
هذا النص؛ فيحتمل أن يكون المجيب ابن عبـاس  ،وأقـل أحوالـه أن يكـون أحـد
رواة األثر ،وإذا كان كذلك فهو إيضاح له يف عصر متقدم.
ويستدل لهذا القسم أيضًا بما جاء يف قوله تعالى{ :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ} [آل
عمران ]7:على الوقف على لفظ الجاللة ،والمعنى أن اهلل اختص بتأويله ،فال يعلمه
إال هو سبحانه .
ويلمح الماوردي للطريق العقلي إلثبات هذا القسم ،وهو أن بـا الغيبيـات لمـا
كان مما ال تدركه الحواس والعقل كـان ممـا ال مجـال فيـه للـرأي واالجتهـاد ،وإنمـا
( )1جامع البيان ( ،)69-68 /1وانظر.)88-87 /1( :
( )2انظر :تفسير أبي الليث السمرقندي (.)138 /1
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طريقه التوقيف ،فلما لم يرد فيه توقيف علمنا أنه مما استأثر اهلل بعلمه ،ويف ذلك يقول:
«ما اختص اهلل تعالى بعلمه ،كالغيو فال مساغ لالجتهـاد يف تفسـيره ،وال يجـوز
أن يؤخذ إال عن توقيف ،من أحد ثالثة أوجه :إما من نص يف سياق التنزيل ،وإما عن
بيان من جهة الرسول ،وإما عن إجماع األمة على ما اتفقوا عليه من تأويل .فـإن لـم يـرد فيـه
توقيف علمنا أن اهلل تعالى أراد لمصلحة استأثر هبا أال يطلع عباده على غيبه» .
ويجدر التنبيه يف هذا القسم إلى أن نفي العلم بما استأثر اهلل بعلمه ال يقتضي نفـي
معنى ما خوطبنا به يف القرآن الكريم ،فمن المحال أن يخاطب اهلل عباده بمـا ال يفهـم
معناه ثم يأمرهم بتدبره ،وحين سئل اإلمام مالـك  عـن االسـتواء قـال« :االسـتواء
معلوم ،والكيف مجهول»  ،فأثبت المعنى والتفسير المعروف عنـد العـر  ،ونفـى
العلم بالكيفية إذ ال يمكن الوصول لها ،وهذا ثابت باإلجماع .
والخلصة :أن ما ال يعلمه إال اهلل هو ما اختص اهلل بعلمه من األوقات والحقائق،
وأن ثمــة فرقــًا بــين معنــى مــا خوطبنــا بــه الــذي يمكــن العلــم بــه ،وبــين مــا اســتأثر
اهلل بمعرفته.

املطلب الثاني :تفسري تعرفه العرب.
تواردت آيات القرآن الكريم على تقرير عربيته يف غير ما آية منه ،ومن ذلك قوله
سبحانه{ :ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ} [يوسف ،]2:وقوله{ :ﳈ

ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ}
[األحقاف.]12:
ولما كان القرآن عربيًا أوجب ذلك الرجوع إلى العر يف أمرين :المعاين ،واإلعرا .
( )1النكت والعيون (.)37 /1
( )2أخرجه الدارمي يف الـرد علـى الجهميـة (ص )66:بـرقم ،)104( :والاللكـائي يف شـرح أصـول اعتقـاد
أهل السنة والجماعة ( )441 /3بـرقم ،)664( :والبيهقـي يف األسـماء والصـفات ( )305 /2بـرقم:

( ،)867قال الذهبي« :هذا ثابت عن مالك» .العلو للعلي الغفار (ص.)139:

( )3انظر :الفتوى الحموية الكربى (ص ،)295-290:مجموع الفتاوى (.)423 /17( ،)285 /13
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أما المعاين فقد أشار الطربي إلى أن ذلك فيما ال يحتمل من األلفـا يف اللغـة إال
معنى واحد اا ،فهذا النوع هو الذي تنفرد اللغة ببيانه ،أما إن كان اللفظ محـتمالا ألكثـر
من معنى ،فهو مع كون العر مصدر اا يف معرفة معناه إال أهنم ال ينفردون بذلك ،بـل
هو محتاج إلى اجتهاد العلماء يف تعيين معناه فيكون من القسم الذي تعلمه العلمـاء،
ويف ذلك يقول:
« ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الـذي نـزل بـه القـرآن ،وذلـك إقامـة إعرابـه،
ومعرفــة المســميات بأســمائها الالزمــة غيــر المشــورك فيهــا ،والموصــوفات بصــفاهتا
الخاصة دون ما سواها ،فإن ذلك ال يجهله أحد منهم ،وذلك كسامع مـنهم لـو سـمع
تاليـــًا يتلـــو{ :ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ} [البقرة ]12-11:لـم يجهـل أن معنـى اإلفسـاد
هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة ،وأن اإلصالح هو مـا ينبغـي فعلـه ممـا فعلـه منفعـة،
وإن جهل المعاين التي جعلها اهلل إفساد اا ،والمعاين التي جعلها اهلل إصـالحًا ،فالـذي
يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل القرآن ،من تأويل القرآن ،هو ما وصفت من معرفة
أعيــان المســميات بأســمائها الالزمــة غيــر المشــورك فيهــا ،والموصــوفات بصــفاهتا
الخاصة ،دون الواجب من أحكامها وصفاهتا وهيئاهتا التي خص اهلل بعلمهـا نبيـه 
فال يدرك علمه إال ببيانه ،دون ما استأثر اهلل بعلمه دون خلقه» .
والمقصود باألسماء الالزمة ما ال يحتمـل إال مسـمى واحـد اا؛ كلفـظ( :السـماء)،
بخالف األسماء المشوركة المحتملة ألكثر من معنى كلفـظ( :العـين) ،فإهنـا ال تعـين
المسمى إال بقرينة .
والمقصــود بالصــفات الخاصــة مــا يخــتص بالموصــوف فيعينــه مـن غيــر احتمــال
لغيره؛ كلفظ( :اإلفساد) ،بخـالف الصـفات العامـة التـي ال تخـتص بالموصـوف بـل
( )1جامع البيان (.)70-69 /1
( )2انظر :شرح مقدمة تفسير الطربي للدكتور مساعد الطيار (ص.)260:
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يشورك معه غيره فيها فإهنا ال تعينه؛ كلفظ( :التغيير) فإنه ال يختص بإصالح أو إفساد
وإنما يدل على انتقال من هيئة إلى أخرى.
فالعالقة إذ اا بـين مـا تعرفـه العـر ومـا تعلمـه العلمـاء أن مـا تعلمـه العلمـاء فيمـا
احتمل أكثر من معنى ،أما ما تعرفه العر فهو فيما احتمل معنى واحد اا.
ويف النص السابق يالحظ أن الطربي جعل مـا تعرفـه العـر هـو المعنـى الـذهني
لإلصالح واإلفساد ،وأخرج منه المعنى الخارجي لإلصـالح واإلفسـاد ،وكـذلك مـا
يتعلق هبما من أحكام وصفات وهيئات ألن ذلك من القسم الذي تعلمه العلماء.
أما الجانب اآلخر وهو اإلعرا فحاجة المفسر له لكونه دليل المعنى ،ويف ذلك
يقول ابن فارس:
«أما اإلعرا فبه ُتميز المعاين و ُيوقف على أغراض المتكلمـين .وذلـك أن قـائالا
عمر زيد" غير معر لم يوقف على
أحسن زيدْ " غير معر أو "ضر
لو قال" :ما
ْ
ْ
ـن زيــد" أو "مــا أحســن زيــد" أبــان
مــراده .فــإن قــال" :مــا أحســن زيــد اا" أو "مــا أحسـ ُ
باإلعرا عن المعنى الذي أراده» .
ويقيد الماوردي ضرورة المفسر لإلعرا بما إذا كان اختالف اإلعرا مؤثر اا يف
المعنى أو الحكم ،فيقول:
«أما اإلعرا  ،فإن كان اختالفه موجبًا الختالف حكمه وتغيير تأويله ،لزم العلم
به يف حق المفسر وحق القارئ ،ليتوصل المفسر إلى معرفـة حكمـه ،ويسـلم القـارئ
من لحنه ...
وإن كان اختالف إعرابه ال يوجب اختالف حكمه ،وال يقتضي تغيير تأويله ،كان
العلم بإعرابه الزمًا يف حق القارئ ليسلم مـن اللحـن يف تأويالتـه ،ولـم يلـزم يف حـق
المفسـر لوصــوله مــع الجهــل بإعرابــه إلــى معرفــة حكمــه ،وإن كــان الجهــل بــإعرا

( )1الصاحبي البن فارس (ص.)143:
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القرآن نقصًا عا ّمًا»  ،وهذه إشارة مهمة يف موضوع :العلوم التي يحتاج إليها المفسر.
وخالصة القول يف هذا القسم :هو شموله للمعنى واإلعـرا  ،مـع تقييـد المعنـى
بما ال يحتمل إال معنى واحد اا ،وتقييد اإلعرا بما إذا كان اختالفه مؤثر اا يف المعنـى
أو الحكم.

املطلب الثالث :تفسري تعلمه العلماء.
أمر اهلل نبيه محمد اا  ببيان معاين القرآن الكريم ،فقال سبحانه{ :ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ} [النحل ،]44:وقال{ :ﳍ
ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ

ﳛ} [النحل ،]64:وألجل ذلك كان من التفسير ما ال ُيعلم إال من جهة النبي .

والمختصون بمعرفة هذه الجهة هم العلماء؛ لما جاء يف الحـديث« :وإن العلمـاء
ورثة األنبياء ،وإن األنبياء لم يورثوا دينار اا وال درهمًا ،ورثوا العلم ،فمن أخـذه أخـذ
بحظ وافر»  ،ومن هذا المنطلـق كـان التفسـير الـذي يخـتص بمعرفتـه العلمـاء دون
غيرهم؛ ما كان من جهة النبي  ،ويدخل فيه على هذا:
-1ما كان منصوصًا عليه يف الكتا والسنة ،وهم أعلم بما ورد من ذلك ،وأقدر
على االجتهاد يف تفسير القرآن به.
-2ما كان مستنبطًا من الكتا والسنة ،وذلك لتوفر آلة االجتهاد لديهم.
وقد ق ّعد لهذا ابن جرير الطربي ،فقال:
«قال اهلل جل ذكره وتقدست أسماؤه لنبيه محمد { :ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ} [النحل ،]44:وقال أيضا جل ذكره:
( )1النكت والعيون (.)38 /1
( )2أخرجـــه أبـــو داود يف الســـنن ( )485 /5بـــرقم ،)3641( :والورمـــذي يف الجـــامع الكبيـــر ()48 /5
برقم ،)2682(:وابن ماجه يف السنن ( )150 /1برقم ،)223( :وصححه ابن الملقـن يف البـدر المنيـر
(.)587 /7
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{ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ
ﳚ ﳛ} [النحل ،]64:وقال{ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲧﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲨ

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ} [آل عمران.]7:

فقد تبين ببيان اهلل جل ذكره أن مما أنزل اهلل من القرآن على نبيه  مـا ال يوصـل
إلى علم تأويله إال ببيان الرسـول  ،وذلـك تأويـل جميـع مـا فيـه مـن وجـوه أمـره؛
واجبه ،وندبه ،وإرشاده ،وصنوف هنيه ،ووظائف حقوقه ،وحدوده ،ومبالغ فرائضـه،
ومقادير الالزم بعض خلقه لبعض ،وما أشبه ذلك من أحكام آيِ ِه التي لم يدرك علمها
إال ببيان رسول اهلل  ألمته .وهذا وجه له ال يجوز ألحد القول فيه إال ببيان رسـول
اهلل  له تأويله؛ بنص منه عليه ،أو بداللة قد نصبها دالة أمته على تأويله» .
ووجه االستدالل بآية المتشابه التي أوردها الطربي هو على القول بتقدير العطف
يف الواو ،ومعنى اآلية على هـذا :أن مـن التفسـير مـا يعلمـه الراسـخون يف العلـم دون
غيرهم ،وهو ما يسمى بالمتشابه النسبي أو اإلضايف .
ومما يستدل به لهذا القسم أيضًا ما جاء عن أبي جحيفة  قال :قلت لعلي :
هل عندكم شيء من الوحي إال مـا يف كتـا اهلل؟ قـال« :ال والـذي فلـق الحبـة ،وبـرأ
النسمة ،ما أعلمه إال فهمًا يعطيه اهلل رجالا يف القرآن ،وما يف هـذه الصـحيفة» ،قلـت:
ومــا يف الصــحيفة؟ قــال« :العقــل ،وفكــاك األســير ،وأال يقتــل مســلم بكــافر»  ،قــال
القسطالين« :فيه جـواز اسـتخراج العـالم مـن القـرآن بفهمـه مـا لـم يكـن منقـوال عـن
( )1جامع البيان ( ،)68-67 /1وانظر.)88 /1( :
( )2هذا التعبير مستفاد من ابن تيمية؛ انظر :التدمرية (ص ،)105:وجـامع المسـائل ( ،)158 /8ومجمـوع
الفتاوى (.)381 ،380 /17( ،)144 /13
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ( )11 /9برقم.)6903( :
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المفسرين إذا وافق أصول الشريعة» .
هذا ولم يكن اإلمام الطربي منفرد اا ببيان هذا القسم من األثر ،بل بينـه المـاوردي
أيضــًا فقــال« :وأمـــا الــذي يعلمـــه العلمــاء ،فهـــو وجــوه تأويـــل المتشــابه وفـــروع
األحكام»  ،ثم بسط الكالم عن هذا القسم فقال« :ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء،
وهــو تأويــل المتشــابه ،واســتنباط األحكــام ،وبيــان المجمــل ،وتخصــيص العمــوم،
والمجتهدون من علماء الشرع أخص بتفسيره من غيرهم حمالا لمعاين األلفا علـى
األصول الشرعية ،حتى ال يتناىف الجمع بين معانيها وأصول الشرع»  .ثـم ذكـر بعـد
بيانه لهذا القسم أصو ا
ال للمجتهد إذا احتمل اللفظ معنيين أو أكثر .
فظهر مما سبق أن مما يختص به العلماء :تأويل المتشابه النسـبي؛ وهـو مـا خفـي
على بعض الناس دون بعض ،والورجيح فيمـا إذا احتمـل اللفـظ أكثـر مـن معنـى مـن
جهة اللغة ،أو انتقل اللفظ إلى المعنـى الشـرعي ،والجمـع بـين النصـوص الشـرعية،
واستنباط األحكام ،وتحقيق مناطاهتا.
ودل نــص المــاوردي الســابق علــى أن التفســير الــذي تعلمــه العلمــاء مقــدم علــى
التفســير الــذي تعرفــه العــر مــن كالمهــا؛ ألن العلمــاء أعــرف بأصــول الشــرع مــن
غيرهم ،وأقدر على االجتهاد فيه .
وبعد :فقد تبين أن هذا النوع مختص بما كان من جهة النبي  ،وهو مقدم علـى
ما تعرفه العر .

( )1إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (.)166 /5
( )2النكت والعيون (.)36 /1
( )3المرجع السابق (.)38 /1
( )4المرجع السابق (.)42-38 /1
( )5وانظر يف تقديم هذا القسم على ما تعرفه العر  :بيان تلبيس الجهمية ( ،)293-291 /8وسـيأيت نصـه
يف مسألة :إطالق التأويل على ما يعلمه العلماء.

47

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هـ

املطلب الرابع :تفسري ال يعذر أحد جبهالته.
كان للطـربي والمـاوردي ملحـظ علـى هـذا القسـم؛ فـالطربي يقـرر خروجـه عـن
التقسيم؛ وذلك لكونه يرى أن االعتبار الذي بني عليه التقسـيم هـو مصـادر التفسـير،
وما ال يعذر أحد بجهالته ليس مصدر اا ،ويف ذلك يقول« :قال أبو جعفر :وهذا الوجه
معنى غير اإلبانة عن وجـوه
الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحد اا ال يعذر بجهالته
ا
مطالب تأويله ،وإنما هو خرب عن أن من تأويله ما ال يجوز ألحد الجهل به» .
ويجعله الماوردي داخالا تحت مـا يعلمـه العلمـاء فيقـول« :وهـذا التقسـيم الـذي
ذكره ابن عباس صحيح ،غير أن ما ال يعـذر أحـد بجهالتـه داخـل يف جملـة مـا يعلمـه
العلماء من الرجوع إليهم يف تأويله ،وإنما يختلف القسمان يف فرض العلم به ،فما ال
يعذر أحد بجهله يكون فـرض العلـم بـه علـى األعيـان ،ومـا يخـتص بالعلمـاء يكـون
فرض العلم به على الكفاية» .
وهو كما ذكر الماوردي ،مع اعتبار هذا القسم يف المعقد الثالث من معاقد النظر -
على ما تقدم يف المبحث الثاين.
وقد شرح الماوردي هذا القسم فقال« :وأما الذي ال يعذر أحد بجهالتهن فهو مـا
يلزم الكافة يف القرآن من الشرائع وجملة دالئل التوحيد» .
وكذا ابن تيمية جعل ضابط هذا القسم هو الوجو العيني ،فقال:
«وجمهور الناس ال يعرفون معاين الكتب اإللهية :التـوراة واإلنجيـل والقـرآن إال
بمن يبينها ويفسرها لهم وإن كانوا يعرفون اللغة فهؤالء يجب علـيهم طلـب علـم مـا
يعرفون به ما أمرهم اهلل به وهناهم عنه وهذا هو طلب العلـم المفـروض علـى الخلـق
وكذلك ما بينه الرسول  من معاين الكتا الذي أنزله اهلل عليه يجب علـى الخلـق
( )1جامع البيان (.)70 /1
( )2النكت والعيون (.)37-36 /1
( )3النكت والعيون (.)36 /1
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طلب علم ذلك ممن يعرفه إذا كان معرفة ذلك ال تحصل بمجرد اللسان ،كما يـروى
عن ابن عباس  أنه قال :تفسير القرآن على أربعة أوجه :تفسـير تعرفـه العـر مـن
كالمها وتفسير ال يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلمـاء وتفسـير ال يعلمـه إال اهلل
 فمن ادعى علمه فهو كاذ » .
والخلصة :أن هذا القسم معترب من جهة كونه معقد اا مـن معاقـد النظـر ،وضـابطه
الوجو العيني ،ولما كان مصدر األحكام هو الشرع كان هذا القسم مندرجًا تحت
ما تعلمه العلماء.

***

( )1الجوا الصحيح البن تيمية (.)54-53 /2
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املبحث الرابع :املسائل العلمية املتعلقة بتقسيم التفسري
املطلب األول :املسائل املتعلقة ببيان التقسيم:

أوالا -أثر علم الكل يف شرل بعض العلماء لهذا التقسيم:
ظهر أثر علم الكالم من جهتين:
الجهة األولى :إدخال معاين نصوص الصفات فيما ال يعلمه إال اهلل:
ذهب الفخر الرازي إلى أن المـراد بمـا ال يعلمـه إال اهلل يف تقسـيم ابـن عبـاس هـو
معاين نصوص الصفات  ،وإلى مثل ذلك ذهب الزركشي فقال:
«الثالث :مـا ال يعلمـه إال اهلل تعـالى فهـو مـا يجـري مجـرى الغيـو  ،نحـو :اآلي
المتضمنة قيام الساعة ،ونزول الغيث ،وما يف األرحام ،وتفسير الروح  ،والحروف
المقطعة ،وكل متشابه يف القرآن عند أهـل الحـق  ،فـال مسـاغ لالجتهـاد يف تفسـيره،
( )1انظر :مفاتيح الغيب (.)358 /5
( )2أثني بالتنبيه هنا على ما سـبق تقريـره مـن الفـرق بـين المعنـى والحقيقـة ،فـالمنفي علمـه يف قولـه تعـالى:
{ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ} [اإلســــــراء]85:
هو الحقيقة ال المعنى .انظر :درء تعارض العقل والنقل (.)293 /10

( )3هذه العبارة مجملة من الزركشي ،وبالرجوع إلـى مـا قـرره مـن معـاين المتشـابه يف النـوع ( )36المعنـون
بمعرفة المحكم والمتشابه؛ فإنه يقرر أن من معاين المتشابه« :ما ال ُيدرى إال بالتأويل وال بد من صرفه
إليــه كقولــه{ :ﱻ ﱼ} [القمــر ،]14:و {ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ} [الزمــر .»]56:الربهــان يف

علــوم القــرآن ( ،)70 /2فقــد جعــل مــن المتشــابه الــذي اســتأثر اهلل بعلمــه معــاين صــفات اهلل تعــالى،
واقتضى ذلك عنده وجو تأويلها على مذهب األشاعرة يف ذلك ،خالفًا لمذهب السلف .ويف النـوع
( )37المعنون بحكم اآليات المتشاهبات الواردة يف الصفات قال« :وقد اختلف النـاس يف الـوارد منهـا
يف اآليات واألحاديث على ثالث فرق :أحدها :أنه ال مدخل للتأويل فيها بل تجرى علـى ظاهرهـا وال
تؤول شيئا منها وهم المشبهة .والثـاين :أن لهـا تـأويالا ولكنـا نمسـك عنـه مـع تنزيـه اعتقادنـا عـن الشـبه
والتعطيل ونقول ال يعلمه إال اهلل وهـو قـول السـلف .والثالـث :أهنـا مؤولـة وأولوهـا علـى مـا يليـق بـه.
واألول باطل واألخيران منقوالن عن الصحابة» .الربهان يف علوم القرآن ( ،)78 /2فقد صرح يف هـذا
النص ببطالن مذهب السلف وهو إجراء نصوص الصفات على ما تعرفه العـر مـن معانيهـا مـع عـدم
التعــرض لكيفيتهــا ،وتصــحيح مــذهب التفــويض والتأويــل .وتوصــل د .غــانم الغــانم إلــى أشــعرية
الزركشي .انظر :ترجيحات الزركشي يف علوم القرآن عرضًا ودراسة (ص.)34-33:
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وال طريق إلى ذلك إال بالتوقيف من أحد ثالثة أوجه :إمـا نـص مـن التنزيـل ،أو بيـان
من النبي  ،أو إجماع األمة على تأويله ،فإذا لم يرد فيه توقيـف مـن هـذه الجهـات
علمنا أنه مما استأثر اهلل تعالى بعلمه» .
ويجا عن ذلك :بخلو األثر مما يدل على ذلك ،بل فيه ما يدل على خالفه كمـا
يف رواية الهذيل« :ما هو كـائن»  ،وجـنس مـا هـو كـائن مـن الغيـب الـذي ال يمكـن
علمه ،ليس من جنس معاين نصوص الصفات التي تعلم بلغة العر  ،إضـافة إلـى أن
من فسر األثر من متقدمي أهل العلم كالطربي والماوردي لم يذكروا معاين نصـوص
الصفات فيما ال يعلمه إال اهلل ،بل ظهر هذا القول متأخر اا.
أما مذهب التفويض مـن حيـث األصـل ،فممـن نقـل اإلجمـاع علـى خالفـه ،ابـن
عبد الرب  ،وابن تيمية

.

الجهة الثانية :إدخال تحريف معاين آيات الصفات فيما يعلمه العلماء:
ذهب ابن النقيب يف تقسيمه لعلوم القرآن إلى أن مما يعلمـه العلمـاء تأويـل آيـات
الصفات ،فقال:
«الثالث :علوم علمها اهلل نبيه مما أودع كتابه مـن المعـاين الجليـة والخفيـة وأمـره
بتعليمها ،وهذا ينقسم إلى قسمين :منه ما ال يجوز الكالم فيه إال بطريق السمع وهـو
أسـبا النـزول والناســخ والمنسـوق والقـراءات واللغــات وقصـص األمـم الماضــية
( )1الربهان يف علوم القرآن ( ،)166 /2وقد نقل السيوطي يف اإلتقان نص الزركشي كامالا يف بيان التقسـيم
من غير تغيير (.)2302-2299 /6
( )2سبق تخريجها يف المبحث األول.
( )3انظر :التمهيد (.)156 /5
( )4انظر :مجموع الفتاوى (.)423 /17( ،)295-294 /13
( )5انظــر لالســتزادة :مــذهب أهــل التفــويض يف نصــوص الصــفات  -عــرض ونقــد ،د .أحمــد القاضــي،
والتفويض يف الصفات اإللهيـة بـين أقـوال السـلف ودعـاوى الخلـف  -دراسـة تأصـيلية نقديـة ،محمـد
خليفــة الربــاح ،وأقــوال أئمــة الســنة يف نقــض بدعــة التفــويض يف الصــفات  -دراســة تحليليــة ،د .أيمــن
العنقري.
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وأخبار ما هو كائن من الحوادث وأمور الحشر والمعاد ،ومنه ما يؤخذ بطريق النظـر
واالسـتدالل واالسـتنباط واالســتخراج مـن األلفـا وهــو قسـمان :قسـم اختلفــوا يف
جوازه وهو تأويل اآليات المتشاهبات يف الصفات ،وقسم اتفقوا عليـه وهـو اسـتنباط
األحكام األصلية والفرعية واإلعرابية ألن مبناها على األقيسة وكذلك فنـون البالغـة
وضرو المواعظ والحكم واإلشارات ال يمتنـع اسـتنباطها منـه واسـتخراجها لمـن
له أهلية» .
ويالحـــظ يف هـــذا الـــنص أن ابـــن النقيـــب أقحـــم يف المســـتنبط تأويـــل اآليـــات
المتشاهبات يف الصفات مع إشارته للخالف فيه ،وهذا غير سديد؛ ألن الخالف فيهـا
خالف حادث غير معترب؛ فالسلف قاطبة على إجـراء معـاين نصـوص الصـفات علـى
ظاهرهــا بمــا تعرفــه العــر مــن معــاين تلــك الصــفات ،وعــدم تحريفهــا إلــى معــاين
أخرى .
وقد نبه ابن تيمية إلى األثر الكالمي يف الجهتين كلتيهما ،فقال يف مسألة التفويض
والتأويل بعد أن بين مذهب السلف يف الصفات ،وإجماعهم على إثبات معانيها:
«وإنمــا وضــع هــذه المســألة المتــأخرون مــن الطوائــف بســبب الكــالم يف آيــات
الصفات وآيات القدر وغير ذلك .فلقبوها :هل يجـوز أن يشـتمل القـرآن علـى مـا ال
يعلم معناه؟ وما ُت ُع ِّبدنا بتالوة حروفه بال فهم؛ فجوز ذلك طوائف متمسـكين بظـاهر
( )1اإلتقان يف علوم القرآن ( ،)2303 /6وهذا النص غير موجـود يف مقدمـة تفسـير ابـن النقيـب بتحقيـق د.
زكريا سعيد علي ،وغير موجود أيضًا يف التحقيـق األكـاديمي ألول تفسـير ابـن النقيـب المشـتمل علـى
المقدمــة وس ـورة الفاتحــة بجامعــة أم القــرى ،للباحــث :بــدر الــذيابي ،كمــا نبــه هــو علــى ذلــك .انظــر:
(ص ،)59:وممــا ذكــر يف الصــفحة نفســها« :أن هــذه المقدمــة التــي بــين أيــدينا ســواء الخطيــة منهــا
والمطبوعة ليست كاملة ،بل إهنا أجزاء مبتورة من المقدمة الكبيرة ،والتي ذكر أبو حيان والزركشي أهنا
يف مجلدين» ،وقد نبه الدكتور مساعد الطيار إلى احتمال آخـر ،وهـو وجـود مقدمـة أخـرى لتفسـير ابـن
النقيب .انظر :مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسير (.)568-565 /2
( )2انظر :مجموع الفتاوى ( ،)177 /33( ،)296 /13( ،)109 /5الصـواعق المرسـلة البـن القـيم (/1
.)48
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من هذه اآلية ،وبأن اهلل يمتحن عباده بما شاء ،ومنعها طوائـف ليتوصـلوا بـذلك إلـى
تــأويالهتم الفاســدة التــي هــي تحريــف الكلــم عــن مواضــعه  .والغالــب علــى كــال
الطائفتين الخطأ؛ أولئك يقصرون يف فهم القرآن بمنزلة من قيل فيه{ :ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ} [البقــــرة ،]78:وهــــؤالء معتــــدون بمنزلــــة الــــذين
{ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ} [النساء. »]46:

ثانيًا -إدخال الحرو المقطعة فيما ال يعلمه إال اهلل:
بعد انقضاء عصر السلف ظهر القول بأن الحروف المقطعة يف أوائـل السـور ممـا
ال يعلمه إال اهلل  ،وممن نص على ذلك يف التقسيم :ابـن النقيـب يف تقسـيمه ألنـواع
علوم القرآن مع حكاية الخالف يف كونه مما ال يعلمه إال اهلل أو ما اخـتص اهلل بـه نبيـه
 من أسرار كتابه  ،وكذا الزركشي يف بيانه لتقسيم ابن عباس . 
وال تظهــر صــحة ذلــك؛ فلــم يــرد مســند اا عـن الســلف أن الحــروف المقطعــة ممــا
استأثر اهلل بعلمه ،بل غاية ما ورد عن بعضهم نفي علمه هو هبا ال كوهنا مما ال يمكـن
العلم به ،والصحابة رضوان اهلل عليهم تكلموا يف الحروف المقطعة ،ولو كانـت ممـا
ال يعلمه إال اهلل ألمسكوا ولـم يتجـرؤوا علـى الكـالم فيمـا اسـتأثر اهلل بعلمـه ،بـل لـو
( )1وممن تكلم عن ذلك الراغـب األصـفهاين يف مقدمـة تفسـيره ،فعقـد فصـالا سـماه( :فصـل يف أنـه هـل يف
القرآن ما ال تعلم األمة تأويله؟) ،أورد فيه أثر ابن عباس  محتجًا به على القول بصـحة أن يكـون يف
القرآن ما ال يعلم تأويله إال اهلل ،وحمل اآلية السابعة من سورة آل عمران على أحد وجوه ثالثة؛ إما مـا
استأثر اهلل بعلمه من األوقات والحقائق ،أو أنه ما أمر بتالوة لفظه دون معرفة معناه كلفـظ( :حطـة) ،أو
أنه ما ورد فيه خالف مع احتمال األقوال من غير دليل قاطع ألحدها .انظر :تفسير الراغب األصـفهاين
( ،)33 /1والوجه األول وحده هو الصحيح فيما ال يعلمه إال اهلل.
( )2مجموع الفتاوى (.)286-285 /13
( )3انظــر يف حكايــة القــول :الكشــف والبيــان للثعلبــي ( ،)19 /3والتفســير البســيط للواحــدي (،)13 /2
والمحرر الوجيز البن عطية (.)401 /1
( )4انظر :اإلتقان يف علوم القرآن (.)2303 /6
( )5الربهان يف علوم القرآن (.)166 /2
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كانت مما اسـتأثر اهلل بعلمـه السـتدرك بعـض الصـحابة علـى بعـض وأنكـروا علـيهم
الكالم فيما استأثر اهلل بعلمه ،ولو كانت خفية عند الصـحابة ومشـكلة علـيهم لسـألوا
عنها النبي  كما سألوا عن وقت الساعة ،وغيرها.
والشأن يف فهـم كـالم السـلف علـى وجهـه الصـحيح ،والبـن فـارس والراغـب
األصفهاين تعليقات نفيسة على ما ورد عن السلف يف تفسيرها.
وإنمــا يــدخل فيمــا ال يعلمــه إال اهلل الحكمــة مــن اختصــاص الســورة المعينــة
بالحروف المقطعة ،ومجيئها يف السور على حرف واحد وعلـى حـرفين وعلـى أكثـر
من ذلك .
وممـا يلحـظ يف هــذا البـا  :أن الــربط بـين الحـروف المقطعــة والمتشـابه يف آثــار
السلف إنما كان من جهـة اسـتخراج اليهـود لآلجـال التـي ال يعلمهـا إال اهلل مـن هـذه
الجمل  ،كما جاء يف سـبب نزولهـا المـروي عـن ابـن عبـاس 
الحروف بحسا
ُ
يف قوله:
التهجي يف أوائل السور؛ وذلك أن ره اطا من اليهود ،ومنهم:
«المتشابه :حروف
ِّ
ُحي ُّي بن أخطب ،وكعب بن األشرف ،ونظراؤهما ،أتوا النبي  ،فقال له حيي:

بلغنا أنه نزلت عليك{ :ﱁ} [البقرة ،]1:فننشدك اهلل أأنزلت عليك؟ قال" :نعم"،
قال :فإن كان ذلك ح اقا ،فإين أعلم أن ملك أمتك هذه هو إحدى وسبعون سنة ،فهل

أنزل عليك غيرها؟ قال" :نعم {ﱁ} [األعراف "]1:قال :هذه أكثر من تلك هي
إحدى وستون ومائة سنة ،فهل غيرها؟ قال" :نعم {ﱁ} [يونس ،"]1:قال :هذه
( )1ينظر :الصاحبي (ص.)86-83:
( )2ينظر :تفسير الراغب األصفهاين (.)75-70 /1
( )3للــدكتور مســاعد الطيــار رســالة يف توجيــه أقــوال الســلف يف الحــروف المقطعــة( .لــم تنشــر بعــد) ،وقــد
استفدت منها ما حرر أعاله.
الجمل« :نوع من الحسـا ُي ْجعـل فيـه لكـل حـرف مـن حـروف األبجديـة عـدد خـاص بـه مـن
( )4حسا
ُ
الواحد إلى األ ْلف على ترتيب مخصوص» .معجم اللغة العربية المعاصرة (.)399 /1
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أكثر من تلك ،هي مائتان وإحدى وثالثون سنة ،فهل غيرها؟ قال" :نعم {ﭐﱁ}
[الرعد "]1:قال :هذه أكثر ،هي مائتان وإحدى وسبعون سنة ،ولقد خلطت علينا،
فال ندري أبكثيره نأخذ أم بقليله؟ ونحن ممن ال يؤمن هبذا؛ فأنزل اهلل تعالى{ :ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ} [آل
عمران. »]7:
فإذا حمل سبب النزول على الوقف يف اآلية ،فيكون التشابه يف الحروف المقطعة
ال لكوهنا يف نفسها مما استأثر اهلل بعلمه ،بـل لتطلـبهم منهـا التأويـل الـذي اسـتأثر اهلل
بعلمــه وهــو معرفــة اآلجــال{ ،ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ} [آل عمران.]7:
وإذا حمــل ســبب النــزول علــى الوصــل يف اآليــة ،فيكــون التشــابه يف الحــروف
المقطعة من جهـة عـدم علمهـم هبـا لمـا ذهبـوا هبـا مـذهب حسـا الجمـل ،فكانـت
متشاهبًا بالنسبة لهم{ ،ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ} [آل عمران.]7:
ومن هنا ُيعلم :بطالن ما اشتهر عند المتأخرين من عمـوم إطـالق المتشـابه الـذي
ال يعلمه إال اهلل على الحروف المقطعة ،وال دليل لهم يف هذا األثر عليه ،واهلل أعلم.

ثالثًا -القول بنن ما ال يعذر أحد بجهالته هو ما يتبادر فهمه إلى األذهان:
جعل الزركشي ضابط ما ال يعذر أحد بجهالتـه هـو مـا تتبـادر األفهـام إلـى معرفـة
معناه ،فقال:
«الثــاين :مــا ال يعــذر واحــد بجهلــه وهــو مــا تتبــادر األفهــام إلــى معرفــة معنــاه مــن
النصوص المتضمنة شرائع األحكـام ودالئـل التوحيـد وكـل لفـظ أفـاد معنـى واحـد اا
جليًا ال سواه يعلم أنه مراد اهلل تعالى.
( )1أخرجــه ابــن إســحاق كمــا يف ســيرة ابــن هشــام ( ،)139 /2ويــونس بــن بكيــر يف المغــازي كمــا يف الــدر
المنثــور ( ،)452/3والبخــاري يف التــاريخ الكبيــر ( ،)716 /2وابــن جريــر ( ،)221 /1والثعلبــي -
واللفظ له.)40 /8( -

55

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هـ

فهذا القسم ال يختلف حكمه وال يلتبس تأويله إذ كل أحـد يـدرك معنـى التوحيـد
مــن قولــه تعــالى{ :ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ} [محمــد ،]19:وأنــه ال شــريك لــه يف
إلهيته ،وإن لم يعلم أن (ال) موضـوعة يف اللغـة للنفـي و(إال) لإلثبـات ،وأن مقتضـى
هــذه الكلمــة الحصــر ،ويعلــم كــل أحــد بالضــرورة أن مقتضــى قولــه تعــالى{ :ﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ} [البقــرة ،]43:ونحوهــا مــن األوامــر طلــب إدخــال ماهيــة
المـأمور بــه يف الوجـود ،وإن لــم يعلـم أن صــيغة افعـل مقتضــاها الورجـيح وجوبــًا أو
ندبًا ،فما كان من هذا القسم ال يقدر أحد يدعي الجهل بمعاين ألفاظـه ألهنـا معلومـة
لكل أحد بالضرورة» .
والفرق بين ما سبق يف بيان ما ال يعذر أحد بجهالته ،وما ذكره الزركشي هاهنا :أن
األول متعلق بـالحكم التكليفـي المورتـب علـى الوجـه ،أمـا هـذا فهـو متعلـق بحقيقـة
الشيء وماهيته ،وال يمكن القول بأن ما تتبادر األفهام إلى معرفـة معنـاه هـو الـذي ال
يعذر أحد بجهالته ،الخـتالف األفهـام أو ا
ال ،وألن ممـا تتبـادر إليـه األذهـان مـا يعـذر
بجهله؛ لكونه مما ال يجب على األعيان ،فضبط هذا القسم بالحكم أولى من غيره.
ويدل على ُبعد ما ذكره الزركشي ما جاء يف بعـض روايـات األثـر مـن أن الـذي ال
يعذر أحد بجهالته هـو مـن الحـالل والحـرام  ،وذلـك هـو الواجـب علـى المكلـف
معرفته وجوبًا عينيًا؛ ألنه متعلق بما يجب عليه فعله أو تركه ،أما عموم ما يتبادر إلى
األذهان؛ فقد يكون منه ما يجب على األعيان ،ومنه ما ال يؤثر الجهل به علـى صـحة
العبادة ،كما أن مما يجب على األعيان ما ال يتبادر فهمه إلى األذهان.
ولم أقف على من سبق الزركشي إلى هذا يف شرح التقسيم إال الـديريني يف نظمـه
للتفسير ،حيث قال:
( )1الربهان يف علوم القرآن (.)166-165 /2
( )2وذلك يف رواية الهذيل بن حبيب وعبد الرزاق والفريابي وابـن المنـذر والطـرباين وأبـي القاسـم الحـريف
وابن النجار والواحدي ،وسبق تفصيلها يف المبحث األول.
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فصــــ ُل *
وهــــو علــــى أربعــــة ُي ّ

قِ ْســـم جلـــي ظـــاهر ال ُيجهـ ُ
ــل

*

ـــل النُّهــــى واألد ِ
يعرفــــه أهـ ُ

ُ
المشكل ُّ
ُ
حـظ العلمـا *
والثالث
ــــع المشـــــتب ُه الخ ِفـــــي *
والرابـ ُ
ُّ
ظـــيم *
وح ُظنـــا مـــن علمـــه الت ْع ُ

وهــم رجــال أوضــحو ُه م ْعلمــا
العلــــــي
ـــــيمن
علمــــــ ُه المهـ
ُ
ي ُ
ُّ
ِ
ـــليم
وصــــح ُة اإليمــــان والتسـ ُ

كـــذا أتـــى عـــن ابـــن عبـــاس *
الر ِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي *
ّ

وكــــــان يف التفســــــير ســــــي افا
ينت ِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـب مــن كــال ِم العــر ِ
ثــم الغريـ ُ

رابعًا -إضافة قسم أطلع اهلل عليه نبيه  واختصه به:

نقل السيوطي عن ابن النقيب تقسيمه علوم القرآن إلى ثالثة أقسام مـن غيـر ربـط
بما جاء يف األثر إال أهنا يف الموضوع نفسه؛ فجعل القسم األول ما اختص اهلل بعلمه،
ثم قال:
«الثاين :ما أطلع اهلل عليه نبيه من أسرار الكتا واختصه به ،وهذا ال يجوز الكالم
فيــه إال لــه  أو لمــن أذن لــه ،قــال :وأوائــل الســور مــن هــذا القســم  ،وقيــل مــن
القسم األول» .
ويلحظ يف النوع الثاين أن ابن النقيب جعله علمـًا مخصوصـًا بـالنبي  أو لمـن
أذن له ،ولم يذكر له إال مثـا ا
ال واحـد اا مـع حكايتـه الخـالف فيـه ،وهـو أوائـل السـور،
ولعل تلخـيص السـيوطي للـنص السـابق كـان لـه أثـر يف خفـاء مقصـود ابـن النقيـب،
ويمكن القول بأن أقر احتمال يمكن أن يصحح به هذا النوع هو أن المقصود به ما
لم يؤمر فيه بالبالغ لألمة مما ليس متعلقًا بالتشريع ،مثل ما يعلمـه النبـي  وعلمـه
حذيفة بن اليمان  من أسماء المنافقين ،مع إمكان توجيهه بأنه إبـالغ يخرجـه عـن
( )1التيسير يف علوم التفسير (ص.)3-2:
( )2سبقت مناقشة دخول الحروف المقطعة فيما استأثر اهلل بعلمه ،ويف حكمه ما اختص به النبي .
( )3اإلتقان يف علوم القرآن (.)2303 /6
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حــدّ الكتمــان ،لكن ـه بــالغ مقيــد بقــدر الحاجــة إليــه؛ ففائــدة معرفــة األعيــان تنقضــي
بوفاهتم ،وحاجة األمة إلى معرفة األوصاف أكثر من حاجتها لمعرفة األعيان .
ونظيره قول النبي  يف خطبة الكسوف« :يا أمة محمد واهلل لو تعلمون مـا أعلـم
لبكيــتم كثيــر اا ،ولضــحكتم قلــيالا ،أال هــل بلغــت؟»  ،فهــذا العلــم لــيس متعلقــًا
بالتشريع ،ولما لم يعلمهـم بـه النبـي  دل ذلـك علـى أنـه ممـا لـم يـؤمر بتبليغـه ،
ويشهد لذلك قوله بعدها« :أال هل بلغت؟».
أما أن يكون المقصود بما ذكره ابن النقيب هو معاين القرآن الكريم التـي ال ُيفهـم

القرآن إال هبا ،أو ما ذكر مـن فـواتح السـور؛ فهـذا ال يصـح؛ ألن النبـي ُ أمـر ببيـان
معاين القرآن ،ويف كتمانه البيان تقصير يف فعل مـا أمـره ربـه ممـا ينـزه عنـه  ،ومثـل
ذلك ما جاء من النصوص يف األمر بـالبالغ كقولـه تعـالى{ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ} [المائدة.]67:
ولهــذا فــإن النــوع الثــاين الــذي ذكــره ابــن النقيــب محــل نظــر مــن جهت ـي الجــواز
والوقوع ،واهلل أعلم.

املطلب الثاني :املسائل املستنبطة من التقسيم:
أوالا -تحديد مفهو التنويل من خلل األثر:
ورد لفظ التأويل يف قوله تعالى{ :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ} [آل
( )1أشار السـعدي إلـى الفائـدة مـن ذكـر األوصـاف وعـدم ذكـر األعيـان ،فقـال يف سـورة التوبـة« :لـم يعـين
أشخاصهم لفائدتين :إحداهما :أن اهلل ِستِّير يحب السور على عباده .والثانية :أن الذم علـى مـن اتصـف
بذلك الوصف من المنافقين ،الذين توجه إليهم الخطا وغيرهم إلى يوم القيامة ،فكان ذكر الوصـف
أعم وأنسب ،حتى خافوا غاية الخوف» .تيسير الكريم الرحمن (ص.)342:
( )2أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ( ،)102 /8ب ـرقم ( ،)6486ومســلم يف صــحيحه -واللفــظ لــه/2( -
 )618برقم.)901( :
( )3إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)335 /3
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عمران ،]7:وحمله ابن تيمية على الوقف على لفظ الجاللة بأن المراد بـه :المتشـابه
الكلي الذي ال يعلمه إال اهلل ،وعلـى الوصـل بـأن المـراد بـه :المتشـابه النسـبي الـذي
يعلمه العلماء .
إذا تقرر هذا فسيكون الكالم عن لفظ التأويل يف األثر من جهتين:
الجهة األولى :إطالق التأويل على ما ال يعلمه إال اهلل:
وردت ألفا التفسير والتأويل يف أثر ابن عباس  على أربع أحوال:
-1تخصيص التأويل بما ال يعلمه إال اهلل ،وهي رواية الهذيل بن حبيب« :القـرآن
على أربعة أوجه :تفسير يعلمـه العلمـاء ،وعربيـة تعرفهـا العـر  ،وحـالل وحـرام ال
يسع الناس جهله ،وتأويل ال يعلمه إال اهلل .»
-2الجمع بين التفسير والتأويل فيما يعلمه إال اهلل كما يف رواية عبد الـرزاق وابـن
المنذر« :وتفسير ال يعلم تأويله إال اهلل».
-3تخصيص لفظ التأويل بما ال يعلمه إال اهلل وما يعلمه العلماء دون غيرهـا كمـا
يف رواية الفريابي والطرباين وأبـي القاسـم الحـريف وابـن النجـار والواحـدي« :ووجـه
تأويل يعلمه العلماء ،ووجه تأويل ال يعلمه إال اهلل .»
-4ورود لفظ التفسير يف األقسام من غير ذكر للتأويل كما يف رواية الطـربي وابـن
األنبــاري والمســتغفري« :تفســير القــرآن علــى أربعــة وجــوه :تفســير تعلمــه العلمــاء،
وتفسير تعرفه العر  ،وتفسير ال يعذر أحد بجهالته ،وتفسـير ال يعلمـه إال اهلل ،فمـن
ادعى علمه فهو كاذ ».
وبما تقـدم مـن هـذه األحـوال ُيعلـم جـوا استشـكال الشـنقيطي  للقـول بـأن
مقتضى القول بالعطف يف آية آل عمران أن التأويل بمعنى التفسـير ،ومقتضـى القـول
باالستئناف أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء ،وذلك يف قوله« :وهـو

( )1انظر :مجموع الفتاوى (.)381 /17
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تفصيل جيد ،ولكنه يشـكل عليـه أمـران :األول :قـول ابـن عبـاس  :التفسـير علـى
أربعة أنحاء :تفسير :ال يعذر أحد يف فهمه ،وتفسير تعرفه العر من لغاهتـا ،وتفسـير
يعلمه العلماء ،وتفسير ال يعلمه إال اهلل .فهذا تصريح من ابن عباس أن هـذا الـذي ال
يعلمه إال اهلل بمعنى التفسير ال ما تؤول إليه حقيقة األمـر ،وقولـه هـذا ينـايف التفصـيل
المذكور» .
فمنشــأ استشــكال الشــنقيطي يف عــدم جمــع روايــات األثــر التــي يرتفــع هبــا هــذا
اإلشكال؛ فالحال األولى موافقة للتفريق المذكور ،وتقر منها الحال الثانية يف عدم
إهمال لفظ التأويل ،أما الحال الثالثة والرابعة فهي دالة على اإلطـالق العـام للتفسـير
والتأويل بما يعم المعاين والحقائق ،وال يدل على تخصيص التأويل بوجه دون آخر.
الجهة الثانية :إطالق التأويل على ما يعلمه العلماء:
تقدم أن من أحوال الرواية ما جاء فيه إطالق التأويل على ما يعلمه العلماء وما ال
أصله ابن تيمية آنفًا أخذ اا مـن
يعلمه إال اهلل دون غيرها من الوجوه ،وذلك مطابق لما ّ
إطالق اآلية ،ويصح أن يكون أصالا لما يـذكر يف التفريـق بـين التفسـير والتأويـل مـن
إطالق التأويل على ما يعلمه العلماء ،والتفسير على ما تعرفه العر .
وممـن قــرر هـذا الفــرق بـين التفســير والتأويــل يف األثـر شــيخ اإلسـالم ابــن تيميــة
منطلقًا من داللة مفردة التأويل يف جميع مواردها يف القرآن الكريم ،فيقول:
«لفظ التأويل يف جميع موارده ما يؤول إليه الشيء وهو عاقبته ،وتأويل الكالم مـا
يؤول إليه ،والكالم إما أمر وإما هني وإما خرب؛ فتأويل الخرب هو نفس الشيء المخـرب
به ،وتأويل األمر هو نفس الفعل المأمور به ،واإلنسان قد يعلم تفسير الكالم ومعناه،
وال يعلم تأويله؛ فإن التأويل يفتقر إلى معرفة ماهيته الموجودة يف الخـارج ،والتمييـز
بينها وبين غيرها ،وليس كل مـن ف ِهـم الكـالم وتفسـيره علِـم ذلـك؛ كالـذي يعـرف
( )1أضواء البيان (.)320-319 /1
( )2يف المطبوع« :كمن» ،والتصويب من نسخة ليدن (/211أ) ،ونسخة الظاهرية (/28أ).
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أسماء أمكنة الحج وأفعاله وقد قرأ القرآن والحديث وكالم العلماء يف ذلك لكنه لـم
يعرف عين البيت وعين الصفا والمروة وعين عرفة والمشعر الحرام ،ونحو ذلك مما
ال يعرفه اإلنسان إال بالمشاهدة ،ولكن قد يعرف بالعلم ،ولهذا قـال أبـو عبيـد لمـا
ذكــر تنــازع الفقهــاء وبعــض أهــل اللغــة يف اشــتمال الصــماء قــال« :والفقهــاء أعلــم
بالتأويل» .
وهذا هو التفسير الذي يعلمه العلماء وهو أخص من التفسير الذي تعرفه العـر
من كالمها؛ وذلك أن أهل العلم بتأويل األمر والنهـي والحـالل والحـرام مثـل الـذي
يعرف عين المأمور بـه والمنهـي عنـه والمحـرم؛ ولهـذا يفتـون ويحكمـون يف األمـور
المعينة مثل الذي يعرف أن هذه الجهة جهة الكعبة ،وأن هذا اللباس مما يجوز أو ال
يجوز لبسه ،وأن هذا المكان هو الميقات الذي يحرم منه ،كما يعرف الطبيـب أعيـان
األمراض واألدوية  ...ولهذا أكثر الناس يعرف من تفسير القرآن ما يعـرف ،ويعـرف
معنى اإليالء والظهار والمتعة والخلع ونحو ذلك ،بـل ويعـرف أقـوال العلمـاء فيهـا،
وال يقدم على التعيين خوف الغلط بالمعرفة بمطابقة ما يف الخارج» .
وعلــى ذلــك فتأصــيل ابــن تيميــة متســق مــع اآليــة واألثــر ،أمــا الزركشــي فيؤصــل
للعالقة بين ما تعرفه العلماء ولفظ التأويل ،فيقول:
«ما يرجع إلى اجتهاد العلماء وهو الذي يغلب عليه إطـالق التأويـل وهـو صـرف
اللفظ إلى ما يـؤول إليـه فالمفسـر ناقـل والمـؤول مسـتنبط وذلـك اسـتنباط األحكـام
( )1يف المطبوع والمخطوط« :أبو عبيدة» ،ولعله سهو؛ فالنص ألبي عبيد القاسم بن سالم.
( )2غريب الحديث ( ،)77 /4ونظير ذلك يف معنى الوركيب ال المفردة ما جاء يف معنى قول النبـي « :ال
عقر يف اإلسالم» عن محمد بن سعيد الورمذي قـال« :سـألت أبـا عبيـد عـن العقـر؟ فقـال :ال أدري .ثـم
سألوا أبا عبـد اهلل بـن األعرابـي عنهـا؟ فقـال :ال أدري .ثـم سـألوا أبـا عمـرو الشـيباين؟ فقـال :ال أدري.
فقيل :سلوا أهلها .فقالوا ألحمد بن حنبل :ما معنى قول النبي « :ال عقر يف اإلسالم»؟ فقـال :كـانوا
يف الجاهليــة إذا مــات فــيهم الســيد عقــروا علــى قــربه ،فنهــى النبــي  عــن ذلــك ،فقــال« :ال عقــر يف
اإلسالم»» .المحدث الفاصل (ص )250:برقم.)148( :
( )3بيان تلبيس الجهمية (.)293-291 /8
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وبيان المجمل وتخصيص العموم.
وكل لفظ احتمل معنيين فصاعد اا فهو الذي ال يجوز لغيـر العلمـاء االجتهـاد فيـه،
وعلى العلماء اعتماد الشـواهد والـدالئل ،ولـيس لهـم أن يعتمـدوا مجـرد رأيهـم فيـه
على ما تقدم بيانه» .
ويلحظ على ما أورده الزركشي أمران:
-1أن غلبة إطالق التأويل على االجتهاد محل نظر ،فالتأويل يف اصطالح الشارع
يــراد بــه التفســير ،أو حقيقــة الشــيء التــي يــؤول لهــا ،إال إن كانــت هــذه الغلبــة علــى
اصطالحه هو ،وكانت مجرد اصطالح ،فال مشاحة يف االصطالح.
-2أن منطلق الزركشي يف كالمه السابق هو منطلق أصولي كالمي؛ أمـا مـن جهـة
األصــول فهــو اعتمــد علــى تعريــف األصــوليين للتأويــل ،بأنــه صــرف اللفــظ ،وهــذا
اصــطالح أصــولي حــادث ،وأمــا مــن جهــة علــم الكــالم فهــو اعتمــد علــى تفريــق
الماتريدي بين التفسير والتأويل إذ قصر التفسير على النقل دون التأويل  ،مما كـان
لـــه أثـــر يف توســـيع مفهـــوم التأويـــل عنـــد المتكلمـــين واإلتكـــاء عليـــه يف تحريـــف
النصوص  ،وقد قال ابن تيمية فيمن حمل التأويل يف قوله تعـالى{ :ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ} [آل عمران ]7:على اصطالح األصوليين« :وأما التأويـل
بالمعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن االحتمال الـراجح إلـى االحتمـال المرجـوح،
فهذا االصطالح لم يكن بعد عرف يف عهد الصـحابة بـل وال التـابعين بـل وال األئمـة
األربعة ،وال كان التكلم هبـذا االصـطالح معروفـًا يف القـرون الثالثـة بـل وال علمـت
أحد اا منهم خص لفظ التأويل هبذا ،ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل هبذا شائعًا
يف عرف كثير من المتأخرين فظنوا أن التأويل يف اآلية هذا معناه= صاروا يعتقدون أن
( )1الربهان يف علوم القرآن (.)166 /2
( )2انظر :تأويالت أهل السنة (.)349 /1
( )3انظر مثالا :اعتماد الكافيجي على هذا التفريق يف تفسير االستواء باالسـتيالء يف كتابـه :التيسـير يف قواعـد
علم التفسير (ص.)134-124:
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لمتشابه القرآن معاين تخالف ما يفهم منه ،وفرقوا دينهم بعد ذلك وصاروا شيعًا» .

ثانيًا -االستدالل باألثر على أن النب  لم يبين كل معاين القرآن:
احتج الدكتور محمد حسين الذهبي بأثر ابن عباس على أن النبي  لم يبين كل
معاين القرآن الكريم ،وهذا استدالل صحيح؛ ألن النبي  لو بين كل معـاين القـرآن
لم يكن ثمة حاجة إلى الرجوع إلى لغة العر وعدها مصـدر اا مـن مصـادر التفسـير،
فقد قال:
«إن الرسول  بين الكثير من معـاين القـرآن ألصـحابه ،كمـا تشـهد بـذلك كتـب
الصحاح ،ولم ُيب ِّين كل معاين القرآن؛ ألن من القرآن ما استأثر اهلل تعالى بعلمه ،ومنه
ما يعلمه العلماء ،ومنه ما تعلمه العر من لغاهتـا ،ومنـه مـا ال ي ُعـذر أحـد يف جهالتـه
صرح بذلك ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير ،قال« :التفسير على أربعة أوجه:
كما ّ
وجه تعرفه العر من كالمها ،وتفسير ال ُيعذر أحد بجهالته ،وتفسير تعرفه العلماء،
يفسر لهم ما يرجـع فهمـه إلـى
وتفسير ال يعلمه إال اهلل» ،وبدهي أن رسول اهلل  لم ِّ
يفسـر لهـم مـا تتبـادر األفهـام إلـى
معرفة كالم العر  ،ألن القرآن نـزل بلغـتهم ،ولـم ِّ
يفسـر لهـم مـا
معرفته وهو الذى ال ُيعذر أحد بجهله ،ألنه ال يخفـى علـى أحـد ،ولـم ِّ
استأثر اهلل بعلمه كقيام الساعة ،وحقيقة الروح ،وغير ذلك من كل مـا يجـري مجـرى
الغيو التي لم ُيطلع اهلل عليها نبيه ،وإنما فسر لهـم رسـول اهلل  بعـض المغيبـات
التي أخفاها اهلل عنهم وأطلعه عليهـا وأمـره ببياهنـا لهـم ،وفسـر لهـم أيضـًا كثيـر اا ممـا
يندرج تحت القسم الثالـث ،وهـو مـا يعلمـه العلمـاء ويرجـع إلـى اجتهـادهم ،كبيـان
المجمل ،وتخصيص العام ،وتوضيح المشكل ،وما إلى ذلك من كل ما خفـي معنـاه
والتبس المراد به» .

( )1مجموع الفتاوى (.)401 /17
( )2التفسير والمفسرون (.)42 /1
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ثالثًا -االستدالل باألثر على ترجيش أحد القولين يف آية المتشابه:
احتج جماعة من العلماء بأثر ابن عباس على ترجيح الوقف يف قوله تعـالى{ :ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ} [آل عمــران ، ]7:إال أن األثـــر لـــيس حجــة يف تـــرجيح أحـــد
القولين على اآلخر ،بل هو حجة يف وجود ما ال يعلمه إال اهلل فحسب ،كما هو حجة
أيضًا يف وجود ما يعلمه العلماء ،فـال يـتم االسـتدالل بـه علـى تـرجيح أحـد القـولين
على اآلخر ،وإنما يصح االستدالل به على وجود النوعين فحسب.
وقد ثبت عن ابن عباس القول بكال القولين يف اآلية؛ فـروي عنـه مـن طريـق علـي
بن أبي طلحة قولـه« :تأويلـه يـوم القيامـة ال يعلمـه إال اهلل»  ،وروي عنـه مـن طريـق
مجاهد قوله« :أنا ممن يعلم تأويله»  ،ولذلك علق ابن تيمية على أثر ابـن عبـاس يف
تقسيم التفسـير بقولـه« :وهـذا القـول يجمـع القـولين ويبـين أن العلمـاء يعلمـون مـن
تفسيره ما ال يعلمه غيرهم ،وأن فيه ما ال يعلمه إال اهلل» .

رابعًا -معالم التفسير بالرأَ المذمو يف أثر ابن عباس:
ب ّين األثر معالم التفسير بالرأي المذموم؛ فجعله متضمنًا ما يأيت:
-1تفسير مـا ال يعلمـه إال اهلل؛ وجـاء ذلـك منصوصـًا عليـه يف األثـر« :مـن ادعـى
علمه فهو كاذ ».
 -2التفسير بغير علم؛ وذلك من مفهوم التفسير الذي يعلمه العلماء؛ فإذا كان منه
( )1انظر :التفسير البسيط ( ،)58 /5وتفسير القرآن للسمعاين ( ،)296 /1والحجة يف بيان المحجـة لقـوام
السنة ( ،)485 /1ومفاتيح الغيب ( ،)147 /7ومجموع الفتاوى البن تيمية ( )55 /3مع جمعه بـين
األقوال ،ولبا التأويل للخازن ( ،)227 /1وتفسير القرآن العظيم البن كثير (.)10 /2
( )2أخرجــه القاســم بــن ســالم يف الناســخ والمنســوق ( )5 /1بــرقم ،)3( :وابــن جريــر ( ،)215 /5وابــن
المنذر ( )129 /1برقم ،)250( :وابن أبي حاتم ( )597 /2برقم.)3197( :
( )3أخرجــه ابــن جريــر ( ،)220 /5وابــن المنــذر ( )132 /1بــرقم ،)258( :وابــن األنبــاري يف األضــداد
(ص.)424:
( )4مجموع الفتاوى (.)400 /17
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ما يجوز للعلماء تفسيره ،فإنه ال يجوز لغيرهم الخوض فيه.
-3الخـروج بالتفســير عــن لغـة العــر ؛ وذلــك مــن مفهـوم التفســير الــذي تعرفــه
العر  ،فإذا كان منه ما يرجع إلى العر يف تفسيره ،فإنه ال يجوز أخذه عن غيرهم.
وألجل ذلك فإن الطربي يف مقدمته ختم هبذا التقسيم األبـوا التـي تـدور حـول
وصـرح المـاوردي بمناسـبة مجيئـه بالتقسـيم
التفسير بالرأي المحمود والمذموم ،
ّ
بعد الكالم عن التفسير بالرأي ،فقال« :فإذا صح جواز االجتهـاد يف اسـتخراج معـاين
القرآن من فحوى ألفاظه ،وشواهد خطابـه ،فقـد قسـم عبـد اهلل بـن عبـاس  وجـوه
التفسير على أربعة أقسام  ، »...وختم ابن تيميـة بـاألثر كالمـه عـن التفسـير بـالرأي
بعد عرض نماذج من تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما ال علم لهم به .

خامسًا -مسائل أصول التفسير المستفادة من األثر:
إن المتأمل يف األثر يجد أن مما يستفاد منه من مسائل أصول التفسير ما يأيت:
(أ) مصادر التفسير:
دل األثر على مصدرية القرآن والسنة يف التفسـير؛ لـدخولها فيمـا يعلمـه العلمـاء،
ودل على مصدرية اللغة العربية يف التفسير؛ بداللة القسم الـذي تعرفـه العـر  ،ودل
األثر كذلك على مصدرية أقوال السلف؛ من جهة كـوهنم مـن أخـص العلمـاء ،ومـن
جهة كون متقدميهم من أهل االحتجاج اللغوي فقولهم حجة يف اللغة.
(ب) أداة التفسير:
يف األثر داللة على آلة التفسير وأداته وهي العقل واالجتهاد وذلك يف الوجه الذي
يعلمه العلماء ألن مما يعلمونه ما يكون باجتهادهم.

( )1انظر :جامع البيان (.)89-87 /1
( )2النكت والعيون (.)36 /1
( )3انظر :شرح مقدمة يف أصول التفسير البن تيمية ،د .مساعد الطيار (ص.)300-299:
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(ج) األحكا الفقهية المتعلقة بالتفسير:
جاء يف األثر النص على حكمين من األحكام المتعلقة بالتفسير ،وهما:
 -1ما ال يجوز ادعاؤه والخوض فيه ،وهو ما استأثر اهلل بعلمه.
 -2ما يجب علمه وجوبًا عينيًا على المكلفين ،وهو ما ال يعذر أحد بجهالته.
وبقي من األحكام ما يجب وجوبًا كفائيًا ،وهو ما كان من التفسير بخالف ذلك،
واهلل أعلم .

***

( )1من المسائل المتعلقة بتقسيم ابـن عبـاس  :مـنهج التعامـل مـع المصـادر المـذكورة يف التقسـيم ،ممـا
أشار إلى طرف منه بعض الشراح عند بياهنم للتقسيم كالطربي ( ،)89-88 /1والماوردي (-37 /1
 ،)40ولكن ذلك مما ال يتسع له المقام يف هـذا البحـث؛ لحاجـة المـنهج إلـى البسـط وجمـع التأصـيل
والتطبيق من كتب التفسير ،وكونه جز اء من منهج المفسر الذي تناولته أبحاث مختصة به.
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اخلامتة
أحمد اهلل تعالى وأشكره على ما أنعم به وتفضل مـن إتمـام هـذا البحـث ،وأسـأله
الفتح يف العلم والعمل.

ثم إن من أبرز نتائج البحث:
-1أن الوجه المرفـوع إلـى النبـي  يف تقسـيم التفسـير غيـر صـحيح ،وإنمـا هـو
موقوف على ابن عباس .
-2أن الراجح يف االعتبار الذي بني عليه التقسيم هو :مروره بثالثة معاقد للنظـر؛
أوالها :اإلدراك من عدمه ،وفيه :ما ال يعلمه إال اهلل ،وثانيها :المصـدر الـذي يسـتقى
منه علم التفسير ،وفيه :ما تعرفه العر وما يعلمه العلماء ،وثالثها :حكـم العلـم بـه،
وفيه :ما ال يعذر بجهالته .ومحور هذه المعاقد( :العلم بالقرآن الكريم).
-3أن المراد بما ال يعلمه إال اهلل :مـا اخـتص اهلل بعلمـه مـن األوقـات والحقـائق،
والمراد بما تعرفه العر يف كالمها :المعاين التـي تحتمـل معنـى واحـد اا ،واإلعـرا
الذي له أثر يف المعنى أو الحكم ،والمراد بما تعلمه العلماء :ما كان منصوصـًا عليـه
يف الكتا والسنة ،أو احتاج إلى اجتهاد العلماء ،والمراد بما ال يعذر أحـد بجهالتـه:
ما كان واجبًا على األعيان.
-4تبين جانب من الفروق والعالقات بين األقسام مما قد يحصل فيـه االلتبـاس؛
وذلك يف الفرق بين ما ال يعلمه إال اهلل وما تعرفه العر  ،والفرق بين ما تعرفه العر
وما تعلمه العلماء ،والفرق بين ما ال يعذر أحد بجهالته وما تعلمه العلماء.
-5أن أول من توسع يف بيان التقسيم ابن جرير الطربي ،ثم استفاد منه المـاوردي
وزاد عليه ،ثم نقل الزركشي نـص المـاوردي مـع تصـرف وزيـادة يف بعضـه ،ثـم نقـل
السيوطي نص الزركشي من غير تغيير ،وممن اعتنى هبذا التقسيم من المعاصرين :د.
مساعد الطيار.
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-6أن لعلم الكالم أثر اا يف شرح بعض العلماء للتقسيم ،وأن الراجح عـدم دخـول
الحروف المقطعة فيما ال يعلمه إال اهلل ،وعدم صحة إطالق ما ال يعذر أحد بجهالتـه
على ما يتبادر إلى األذهان ،وعدم وجود شيء اختص اهلل بـه نبيـه محمـد اا  ممـا ال
يفهم القرآن إال به.
-7صحة داللة األثر على التفريق بين التفسير والتأويل يف بعض رواياته ،وداللته
على أن النبي  لم يفسر جميع القرآن ،وظهور معـالم التفسـير بـالرأي المـذموم يف
األثر ،وتضمنه اإلشارة إلى مصادر علم التفسير ،وأداته ،واألحكام الفقهية المتعلقـة
به ،وعدم صحة داللة األثر على ترجيح أحد القولين على اآلخر يف قوله تعالى{ :ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ} [آل عمران.]7:

ومن توصيات البحث:
-1دراسة آية المتشـابه مـن سـورة آل عمـران مـن جهـة التفسـير ،وعلـوم القـرآن،
واالعتقاد.
-2جمع آثار السلف الصريحة يف أصول التفسير ودراستها.
-3استخراج أصول التفسير عند السلف من مجموع تطبيقاهتم العملية.
هذا وما كان يف البحث من صوا فمن اهلل وحده ،ومـن كـان فيـه مـن خطـأ فمـن
نفسي والشيطان ،وأستغفر اهلل تعالى منه.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه ومـن اهتـدى هبديـه واسـتن
بسنته إلى يوم الدين.

***
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املصادر واملراجع
 -1إبطال التأويالت ألخبار الصفات ،القاضي أبو يعلى ،تحقيق :محمـد بـن حمـد
الحمود النجدي ،دار إيالف الدولية  -الكويت.
 -2اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،تحقيـق :مركـز الدراسـات القرآنيـة ،مجمـع
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة المنورة 1426 ،هـ.
 -3إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،القسطالين ،المطبعة الكـربى األميريـة،
مصر ،الطبعة السابعة 1323 ،هـ.
 -4األسماء والصفات ،البيهقي ،تحقيق :عبد اهلل الحاشدي ،مكتبة السوادي ،جدة
 المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى 1413 ،هـ  1993 -م. -5األضــداد ،أبــو بكــر األنبــاري ،تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،المكتبــة
العصرية ،بيروت  -لبنان 1407 ،هـ  1987 -م.
 -6أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (ضـمن آثـار الشـنقيطي) ،محمـد األمـين
الشــنقيطي ،دار عطــاءات العلــم بالريــاض ،ودار ابــن حــزم ببيــروت ،الطبعــة:
الخامسة 1441 ،هـ2019-م.
 -7أقوال أئمة السنة يف نقض بدعة التفويض يف الصفات  -دراسة تحليلية ،د .أيمن
العنقري ،بحث محكم ،مجلة العلوم الشرعية التابعة لجامعة اإلمـام محمـد بـن
سعود اإلسالمية ،العدد (1441 ،)55ه .
 -8إكمال المعلم بفوائد مسلم ،القاضي عياض ،تحقيـق :د .يحيـى إسـماعيل ،دار
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة األولى 1419 ،هـ  1998 -م.
 -9األنســا  ،عبــد الكــريم الســمعاين ،تحقيــق :عبــد الــرحمن بــن يحيــى المعلمــي
اليماين وغيره ،مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة ،حيـدر آبـاد ،الطبعـة األولـى،
 1382هـ  1962 -م.
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-10إيضاح الوقف واالبتداء ،أبو بكر األنباري ،تحقيق :محيي الـدين عبـد الـرحمن
رمضان ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق1390 ،هـ 1971 -م.
-11البدر المنير يف تخريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبير ،ابن الملقـن،
تحقيق :مصطفى أبو الغيط وآخرون ،دار الهجرة للنشـر والتوزيـع  -الريـاض-
السعودية ،الطبعة االولى1425 ،هـ2004-م.
-12الربهــان يف علــوم القــرآن ،بــدر الــدين الزركشــي ،تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل
إبــراهيم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابى الحلبــي وشــركائه ،الطبعــة
األولى 1376 ،هـ  1957 -م
-13بيان تلبيس الجهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ،ابـن تيميـة ،تحقيـق :مجموعـة
مــن المحققــين ،مجمــع الملــك فهــد ،الطبعــة األولــى1426 ،هـــ ،ومخطوطتــا:
مكتبة ليدن ( ،)2021ودار الكتب الظاهرية (.)572
-14التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة  -السفر الثالـث ،أحمـد بـن أبـي
خيثمــة ،تحقيــق :صــالح بــن فتحــي هلــل ،الفــاروق الحديثــة -القــاهرة ،الطبعــة
األولى1424 ،هـ2004-م.
-15التاريخ الكبير ،البخاري ،تحقيق :محمد بن صالح بن محمـد الدباسـي ومركـز
شــذا للبحــوث ،الناشــر المتميــز للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،الريــاض ،الطبعــة
األولى 1440 ،هـ  2019 -م.
-16تأويالت أهل السنة ،الماتريدي ،تحقيق :د .مجدي باسلوم ،دار الكتب العلمية
 بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى 1426 ،هـ  2005 -م. -17التحريــر والتحبيــر ألقــوال أئمــة التفســير يف معــاين كــالم الســميع البصــير أول
الكتا  ،البن النقيب ،تحقيق :بدر الذيابي ،رسالة دكتـوراه ،جامعـة أم القـرى،
 1439هـ  2018 -م.
-18التدمرية ،ابن تيميـة ،تحقيـق :د .محمـد بـن عـودة السـعوي ،مكتبـة العبيكـان -
الرياض ،الطبعة السادسة 1421هـ 2000 -م.
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-19ترجيحات الزركشي يف علوم القرآن عرضًا ودراسة ،د .غانم الغـانم ،دار كنـوز
إشبيليا  -الرياض ،الطبعة األولى 1430 ،ه 2009 -م.
-20تفسير أبي الليث السمرقندي ،أبو الليث السمرقندي( ،د .ن ).
-21التفسير البسيط ،الواحدي ،تحقيق :عدد من الباحثين ،عمادة البحث العلمي -
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة األولى 1430 ،هـ.
-22تفسير الراغب األصفهاين ،الراغب األصفهاين ،تحقيـق :د .محمـد عبـد العزيـز
بسيوين ،كلية اآلدا  -جامعة طنطا ،الطبعة األولى 1420 ،هـ  1999 -م.
-23تفسير القرآن العظيم ،ابن أبي حاتم ،تحقيق :أسعد محمد الطيـب ،مكتبـة نـزار
مصطفى الباز  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة الثالثة  1419 -هـ.
-24تفسير القرآن العظيم ،ابـن كثيـر ،تحقيـق :سـامي بـن محمـد السـالمة ،دار طيبـة
للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية 1420هـ  1999 -م.
-25تفسير القرآن ،ابن المنـذر ،تحقيـق :د .سـعد بـن محمـد السـعد ،دار النشـر :دار
المآثر  -المدينة النبوية ،الطبعة :األولى  1423هـ 2002 ،م ،ومخطوط :مكتبة
جوتا بألمانيا (.)521
-26تفسير القرآن ،السمعاين ،تحقيق :ياسر بن إبراهيم وغنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم،
دار الوطن ،الرياض  -السعودية ،الطبعة األولى1418 ،هـ1997 -م.
-27تفسير عبد الرزاق ،عبد الرزاق الصنعاين ،تحقيق :د .محمود محمـد عبـده ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى 1419 ،هـ  1999 -م.
-28تفسير مقاتل بن سليمان ،مقاتل بن سليمان ،تحقيـق :عبـد اهلل محمـود شـحاته،
دار إحياء الوراث  -بيروت ،الطبعة :األولى  1423 -هـ ،ومخطوطات :مكتبـة
حميدية ( ،)58ومكتبة حسن حسني باشا ( ،)17ومكتبة سرز (.)245
-29التفسير والمفسرون ،د .محمد السيد حسين الذهبي ،مكتبة وهبة ،القاهرة.
-30التفــويض يف الصــفات اإللهيــة بــين أقــوال الســلف ودعــاوى الخلــف  -دراســة
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تأصيلية نقدية ،محمد خليفة الرباح ،مركز سطور للبحث العلمـي  -دار االمـام
مسلم ،الطبعة األولى2020 ،م.
-31تقريب التهذيب ،ابن حجـر العسـقالين ،تحقيـق :محمـد عوامـة ،دار الرشـيد -
سوريا ،الطبعة األولى.1986 - 1406 ،
 -32التمهيد ،ابن عبد الرب ،تحقيق :بشار عواد ،وآخرون ،مؤسسـة الفرقـان للـوراث
اإلسالمي  -لندن ،الطبعة األولى 1439 ،هـ  2017 -م.
-33التنكيـــل بمـــا يف تأنيـــب الكـــوثري مـــن األباطيـــل (ضـــمن آثـــار المعلمـــي)،
المع ِّلمي ،تحقيق :علي العمران  -محمد أجمل اإلصـالحي ،دار
عبد الرحمن ُ
عالم الفوائد للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 1434 ،هـ.
-34هتذيب التهذيب ،ابن حجر العسقالين ،دائرة المعارف النظاميـة ،الهنـد ،الطبعـة
األولى1326 ،هـ.
-35توجيه أقوال السلف يف الحروف المقطعة ،د .مساعد الطيار ،لم ينشر بعد.
-36تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنـان ،عبـد الـرحمن السـعدي ،تحقيـق:
عبد الرحمن بن معال اللويحـق ،مؤسسـة الرسـالة ،الطبعـة األولـى 1420هــ -
 2000م.
-37التيسير يف علوم التفسير ،عبد العزيز الديريني ،مطبعة التقدم  -مصر1310 ،هـ.
-38التيسير يف قواعد علم التفسير ،الكافيجي ،تحقيق :ناصر بن محمد المطرودي،
دار القلـــم  -دمشـــق ،ودار الرفـــاعي -الريـــاض ،الطبعـــة األولـــى  1410ه -
1990م.
-39الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة ،ابـن ُق ْط ُل ْوبغـا  ،تحقيـق :شـادي بـن محمـد
ابن سالم آل نعمان ،مركز النعمان صنعاء ،اليمن ،الطبعة األولـى 1432 ،هــ -
 2011م.
-40جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ابن جرير الطربي ،تحقيـق :الـدكتور عبـد اهلل
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الوركــي ،بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات اإلســالمية بــدار هجــر ،دار
هجر ،الطبعة األولى 1422 ،هـ  2001 -م.
-41الجامع الكبير ،الورمذي ،تحقيق :بشار عواد معروف ،دار الغـر اإلسـالمي -
بيروت1998 ،م.
-42الجــامع الكبيــر ،الســيوطي ،تحقيــق :مختــار إبــراهيم الهــائج وزمــالؤه ،األزهــر
الشريف ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1426 ،هـ  2005 -م.
-43جامع المسائل ،ابن تيمية ،تحقيق :محمد عزير شمس وآخـرون ،دار عطـاءات
العلم بالرياض ،ودار ابن حزم ببيروت ،الطبعة الثانية 1440 ،هـ  2019 -م.
-44جامع بيان العلم وفضله ،ابن عبد الرب ،تحقيق :أبي األشـبال الزهيـري ،دار ابـن
الجوزي ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى 1414 ،هـ  1994 -م.
-45الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم ،مجلس دائرة المعارف العثمانية  -بحيدر آبـاد
الدكن  -الهند ،دار إحياء الوراث العربي  -بيروت ،الطبعة األولى1271 ،هــ-
 1952م.
-46الجــزء األول مــن الفوائــد الصــحاح والغرائــب واألفــراد (ضــمن مجمــوع أبــي
القاسم الحريف) ،أبو القاسـم الحـريف ،روايـة :األنصـاري ،تحقيـق :أبـو عبـد اهلل
حمزة الجزائري ،الدار األثرية ،الطبعة األولى 2007 ،م.
-47الجوا الصحيح لمن بدل دين المسـيح ،ابـن تيميـة ،تحقيـق :علـي بـن حسـن
وآخرون ،دار العاصمة ،السعودية ،الطبعة الثانية1419 ،هـ 1999 -م.
-48الحجة يف بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السـنة ،قـوام السـنة ،تحقيـق :محمـد
ابن ربيع بن هادي المـدخلي ،دار الرايـة ،الريـاض ،الطبعـة الثانيـة1419 ،هــ -
1999م.
-49الدر المنثور يف التفسير بالمأثور ،السيوطي ،تحقيق :عبد اهلل بـن عبـد المحسـن
الوركي ،مركز هجر للبحوث ،القاهرة ،الطبعة األولى 1424 ،هـ 2003 ،م.
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-50درء تعارض العقـل والنقـل ،ابـن تيميـة ،تحقيـق :الـدكتور محمـد رشـاد سـالم،
جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية ،المملكـة العربيـة السـعودية ،الطبعـة
الثانية 1411 ،هـ 1991 -م.
-51دراسات يف مناهج المفسرين ،د .إبراهيم خليفة ،ال توجد معلومات نشر.
-52ذيل تاريخ بغداد (ضمن تاريخ بغـداد وذيولـه) ،ابـن النجـار ،تحقيـق :مصـطفى
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة األولى 1417 ،هـ.
-53الــرد علــى الجهميــة ،الــدارمي ،تحقيــق :بــدر البــدر ،دار ابــن األثيــر ،الكويــت،
الطبعة الثانية1416 ،ه1995-م.
-54الزهد ،هناد ،تحقيق :عبد الرحمن الفريـوائي ،دار الخلفـاء  -الكويـت ،الطبعـة
األولى1406 ،هـ.
-55سلسلة األحاديث الضعيفة والموضـوعة وأثرهـا السـيئ يف األمـة ،األلبـاين ،دار
المعارف ،الرياض ،الطبعة األولى 1412 ،هـ  1992 -م.
-56سنن ابن ماجه ،ابن ماجـه ،المحقـق :شـعيب األرنـؤوط وزمـالؤه ،دار الرسـالة
العالمية ،الطبعة األولى 1430 ،هـ  2009 -م.
-57سنن أبي داود ،أبو داود ،تحقيق :شعيب األرنـؤوط  -محمـد كامـل قـره بللـي،
دار الرسالة العالمية ،الطبعة األولى 1430 ،هـ  2009 -م.
-58السيرة النبوية ،ابن هشام ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،شركة الطباعـة الفنيـة
المتحدة.
 -59شرح أصول اعتقاد أهـل السـنة والجماعـة ،الاللكـائي ،تحقيـق :أحمـد بـن سـعد ابـن
حمدان الغامدي ،دار طيبة  -السعودية ،الطبعة الثامنة1423 ،هـ 2003 -م.
-60شرح علل الورمـذي ،ابـن رجـب ،تحقيـق :الـدكتور همـام عبـد الـرحيم سـعيد،
مكتبة المنار  -الزرقاء  -األردن ،الطبعة األولى1407 ،هـ 1987 -م.
 -61شرح مقدمة تفسير الطـربي ،د .مسـاعد الطيـار ،مركـز تفسـير ،الطبعـة األولـى،
1438هـ  2017 -م.
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-62شرح مقدمة يف أصول التفسير البن تيمية ،د .مساعد الطيار ،دار ابـن الجـوزي،
الطبعة الثانية1428 ،هـ.
-63الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسـائلها وسـنن العـر يف كالمهـا ،ابـن فـارس،
الناشر :محمد علي بيضون ،الطبعة األولى 1418هـ1997-م.
-64صحيح البخـاري ،البخـاري ،تحقيـق :جماعـة مـن العلمـاء ،وعنايـة :د .محمـد
زهير الناصر ،دار طوق النجاة  -بيروت ،الطبعة األولى عام  1422هـ.
-65صــحيح مســلم ،مســلم ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ،دار إحيــاء الكتــب
العربية :فيصل عيسى البابي الحلبي  -القاهرة.
-66الصــواعق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة ،ابــن القــيم ،تحقيــق :حســين بــن
عكاشــة بــن رمضــان ،دار عطــاءات العلــم بالريــاض ،ودار ابــن حــزم ببيــروت،
 1442هـ 2020 -م.
-67العلل الكبير ،الورمذي ،رتبه على كتـب الجـامع :أبـو طالـب القاضـي ،تحقيـق:
صبحي السـامرائي وزمـالؤه ،عـالم الكتـب ،مكتبـة النهضـة العربيـة  -بيـروت،
الطبعة األولى1409 ،هـ.
-68العلل ومعرفة الرجال ،أحمد بن حنبـل ،تحقيـق :وصـي اهلل بـن محمـد عبـاس،
دار الخاين ،الرياض ،الطبعة الثانية 1422 ،هـ  2001 -م.
-69العلو للعلي الغفار يف إيضاح صحيح األخبـار وسـقيمها ،الـذهبي ،تحقيـق :أبـو
محمــد أشــرف بــن عبــد المقصــود ،مكتبــة أضــواء الســلف  -الريــاض ،الطبعــة
األولى1416 ،هـ1995-م.
-70غريــب الحــديث ،القاســم بــن ســالم ،تحقيــق :الــدكتور حســين محمــد محمــد
شرف ،الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ،القاهرة ،الطبعة األولى1404 ،هـ
  1984م.-71فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين ،تحقيق :محب الـدين
الخطيب ،دار المعرفة  -بيروت1379 ،هـ.
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-72الفتــوى الحمويــة الكــربى ،ابــن تيميــة ،تحقيــق :د .حمــد بــن عبــد المحســن
التويجري ،دار الصميعي  -الرياض ،الطبعة الثانية 1425هـ 2004 -م.
-73فصول يف أصول التفسـير ،د مسـاعد الطيـار ،دار ابـن الجـوزي ،الطبعـة الثانيـة،
1423هـ.
-74فضائل القرآن ،المستغفري ،تحقيق :أحمـد بـن فـارس السـلوم ،دار ابـن حـزم،
الطبعة األولى 2008 ،م.
-75القــدر ،الفريــابي ،تحقيــق :عبــد اهلل بـــن حمــد المنصــور ،أضــواء الســـلف -
السعودية ،الطبعة األولى  1418هـ  1997 -م.
-76الكامــل يف ضــعفاء الرجــال ،ابــن عــدي ،تحقيــق :عــادل أحمــد عبــد الموجــود
وزمالؤه ،الكتب العلمية  -بيروت-لبنان ،الطبعة األولى 1418 ،هـ  1997م.
-77الكشف والبيـان عـن تفسـير القـرآن ،الثعلبـي ،تحقيـق :عـدد مـن البـاحثين ،دار
التفســير ،جــدة  -المملكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة األولــى 1436 ،هـــ -
2015م.
-78لبا التأويل يف معاين التنزيل ،الخازن ،تحقيق :محمد علي شاهين ،دار الكتب
العلمية  -بيروت ،الطبعة األولى 1415 ،هـ.
-79لسان الميزان ،ابن حجر العسقالين ،تحقيق :عبـد الفتـاح أبـو غـدة ،دار البشـائر
اإلسالمية ،الطبعة األولى 2002 ،م.
-80المجروحين من المحدثين والضعفاء والموروكين ،ابن حبان ،تحقيق :محمـود
إبراهيم زايد ،دار الوعي  -حلب ،الطبعة األولى 1396 ،هـ.
-81مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم ،مجمـع
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية1416 ،هـ 1995 -م.
-82المحدث الفاصل بين الـراوي والـواعي ،الرامهرمـزي ،تحقيـق :محمـد محـب
الدين أبو زيد ،دار الذخائر ،الطبعة األولى 2016 ،م.
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-83المحرر الوجيز يف تفسير الكتا العزيز ،ابن عطيـة ،تحقيـق :عبـد السـالم عبـد
الشايف محمد ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة األولى  1422 -هـ.
-84مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات  -عرض ونقـد ،د .أحمـد القاضـي،
دار العاصمة.
-85المراسيل ،ابن أبي حاتم ،تحقيق :شكر اهلل قوجاين ،مؤسسة الرسـالة ،بيـروت،
الطبعة األولى1397 ،ه.
-86مسند الشاميين ،الطرباين ،تحقيـق :حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي ،مؤسسـة
الرسالة  -بيروت ،الطبعة األولى 1405 ،هـ  1984 -م.
-87المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة ،ابــن حجــر العســقالين ،تحقيــق:
مجموعة من المحققين ،وتنسيق :د .سعد الشثري ،دار العاصمة ،دار الغيـث -
السعودية ،الطبعة األولى1419 ،هـ.
-88معــورك األقــران يف إعجــاز القــرآن ،الســيوطي ،دار الكتــب العلميــة  -بيــروت -
لبنان ،الطبعة األولى  1408هـ  1988 -م.
-89معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة ،د أحمــد مختــار عمــر ،عــالم الكتــب ،الطبعــة
األولى1429 ،هـ  2008 -م.
-90مفاتيح الغيب ،الـرازي ،دار إحيـاء الـوراث العربـي  -بيـروت ،الطبعـة الثالثـة -
1420هـ.
-91مقــاالت يف علــوم القــرآن وأصــول التفســير ،د .مســاعد الطيــار ،مرك ـز تفســير
للدراسات القرآنية  -الرياض ،الطبعة الثانية1436 ،ه 2015 -م.
 -92مقدمة تفسـير ابـن النقيـب ،ابـن النقيـب ،تحقيـق :د .زكريـا سـعيد علـي ،مكتبـة
الخانجي بالقاهرة1415 ،هـ 1994 -م.
-93مــن تكلــم فيــه وهــو موثــوق أو صــالح الحــديث ،الــذهبي ،تحقيــق :عبــد اهلل
الرحيلي ،الطبعة األولى 1426هـ  2005 -م.
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-94مــنهج المحــدثين يف نقــد مرويــات التفســير ،د .محمــد صــالح ســليمان ،بحــث
محكم ،مجلة معهد اإلمـام الشـاطبي للدراسـات القرآنيـة ،العـدد  ،21جمـادى
اآلخرة  1437هـ.
-95الناسخ والمنسوق يف القرآن العزيز وما فيـه مـن الفـرائض والسـنن ،القاسـم بـن
س ـالّم ،تحقيــق :محمــد بــن صــالح المــديفر ،مكتبــه الرشــد  -شــركة الريــاض،
الطبعة الثانية1418 ،هـ1997 -م.
-96النكت على مقدمة ابن الصالح ،بدر الدين الزركشي ،تحقيق :د .زين العابـدين
ابن محمد بال فـريج ،أضـواء السـلف  -الريـاض ،الطبعـة األولـى1419 ،هــ -
1998م.
-97النكــت والعيــون ،المــاوردي ،تحقيــق :الســيد بــن عبــد المقصــود ،دار الكتــب
العلمية  -بيروت.
-98الوســـيط يف تفســـير القـــرآن المجيـــد ،الواحـــدي ،تحقيـــق :عـــادل أحمـــد عبـــد
الموجــود ،وآخــرون ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت  -لبنــان ،الطبعــة األولــى،
 1415هـ  1994 -م.
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1. « Ibṭāl al-taʼwīlāt li-akhbār al-ṣifāt », al-Qāḍī Abū Yaʻlá, taḥqīq :
Muḥammad ibn Ḥamad al-Ḥammūd al-Najdī, Dār Īlāf al-Dawlīyahal-Kuwayt.
2. « Irshād al-sārī li-sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī », al-Qasṭallānī, alMaṭbaʻah al-Kubrá al-Amīrīyah, Miṣr, al-Ṭabʻah al-sābiʻah, 1323 H.
3. « Aḍwāʼ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʼān bi-al-Qurʼān » (ḍimna Āthār alShinqīṭī), Muḥammad al-Amīn al-Shinqīṭī, Dār ʻaṭāʼāt al-ʻIlm bi-al-Riyāḍ,
wa Dār Ibn Ḥazm bi-Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-khāmisah, 1441 h-2019m.
4. « aqwāl aʼimmat al-Sunnah fī naqḍ bidʻah al-tafwīḍ fī al-ṣifātdirāsah taḥlīlīyah », D. Ayman al-ʻAnqarī, baḥth muḥakkam,
Majallat al-ʻUlūm al-sharʻīyah al-Tābiʻah li-Jāmiʻat al-Imām
Muḥammad ibn Saʻūd al-Islāmīyah, al-ʻadad (55), 1441h.
5. « Ikmāl al-Muʻallim bi-fawāʼid Muslim », al-Qāḍī ʻIyāḍ, taḥqīq : D.
Yaḥyá Ismāʻīl, Dār al-Wafāʼ lil-Ṭibāʻah wa al-Nashr wa al-Tawzīʻ,
Miṣr, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1419 H-1998 M.
6. « al-Itqān fī ʻulūm al-Qurʼān », al-Suyūṭī, taḥqīq : Markaz al-Dirāsāt
al-Qurʼānīyah, Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf,
al-Madīnah al-Munawwarah, 1426 H.
7. « al-asmāʼ wa al-ṣifāt », al-Bayhaqī, taḥqīq : ʻAbd Allāh al-Ḥāshidī,
Maktabat al-Sawādī, Jiddah-al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah,
al-Ṭabʻah al-ūlá, 1413 H-1993 M.
8. « al-aḍdād », Abū Bakr al-Anbārī, taḥqīq : Muḥammad Abū al-Faḍl
Ibrāhīm, al-Maktabah al-ʻAṣrīyah, Bayrūt-Lubnān, 1407 H-27 M.
9. « al-ansāb », ʻAbd al-Karīm al-Samʻānī, taḥqīq : ʻAbd al-Raḥmān ibn
Yaḥyá al-Muʻallimī al-Yamānī wa ghayrihi, Majlis Dāʼirat al-Maʻārif
al-ʻUthmānīyah, Ḥaydar Ābād, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1382 H-1962 M.
10. « al-Badr al-munīr fī takhrīj al-aḥādīth wa al-Āthār al-wāqiʻah fī alsharḥ al-kabīr », Ibn al-Mulaqqin, taḥqīq : Muṣṭafá Abū al-Ghayṭ wa
ākharūn, Dār al-Hijrah lil-Nashr wa al-Tawzīʻ-alryāḍ-ālsʻwdyh, alṬabʻah al-ūlá, 1425h-2004m.
11. « al-burhān fī ʻulūm al-Qurʼān », Badr al-Dīn al-Zarkashī, taḥqīq :
Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah ʻĪsá
al-Bābī al-Ḥalabī wa shrkāʼh, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1376 H-1957 M
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12. « al-tārīkh al-kabīr al-maʻrūf bi-tārīkh Ibn Abī Khaythamah-al-safar
al-thālith », Aḥmad ibn Abī Khaythamah, taḥqīq : Ṣalāḥ ibn Fatḥī
hall, al-Fārūq al-ḥadīthah-ālqāhrh, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1424h-2004m.
13. « al-tārīkh al-kabīr », al-Bukhārī, taḥqīq : Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn
Muḥammad al-Dabbāsī wa-Markaz Shadhā lil-Buḥūth, al-Nāshir alMutamayyiz lil-Ṭibāʻah wa al-Nashr wa al-Tawzīʻ, al-Riyāḍ, al-Ṭabʻah
al-ūlá, 1440 H-2019 M.
14. « al-Taḥrīr wa al-Taḥbīr li-aqwāl aʼimmat al-tafsīr fī maʻānī kalām alSamīʻ al-Baṣīr » awwal al-Kitāb, li-Ibn al-Naqīb, taḥqīq : Badr alDhiyābī, Risālat duktūrāh, Jāmiʻat Umm al-Qurá, 1439 H-2018 M.
15. « al-Tadmurīyah », Ibn Taymīyah, taḥqīq : D. Muḥammad ibn
ʻAwdah al-Saʻwī, Maktabat al-ʻUbaykān-al-Riyāḍ, al-Ṭabʻah alsādisah 1421h-2000M.
16. « al-tafsīr al-basīṭ », al-Wāḥidī, taḥqīq : ʻadad min al-bāḥithīn,
ʻImādat al-Baḥth al-ʻIlmī-Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn Saʻūd alIslāmīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1430 H.
17. « al-tafsīr wa al-Mufassirūn », D. Muḥammad al-Sayyid Ḥusayn alDhahabī, Maktabat Wahbah, al-Qāhirah.
18. « al-tafwīḍ fī al-ṣifāt al-ilāhīyah bayna aqwāl al-Salaf wa daʻāwá al-Khalafdirāsah taʼṣīlīyah naqdīyah », Muḥammad Khalīfah al-Rabāḥ, Markaz
Suṭūr lil-Baḥth al-ʻIlmī-Dār al-Imām Muslim, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2020m.
19. « al-Tamhīd », Ibn ʻAbd al-Barr, taḥqīq : Bashshār ʻAwwād, wa
ākharūn, Muʼassasat al-Furqān lil-Turāth al-Islāmī-Landan, al-Ṭabʻah
al-ūlá, 1439 H-2017 M.
20. « al-Tankīl bi-mā fī Taʼnīb al-Kawtharī min al-abāṭīl » (ḍimna Āthār
al-Muʻallimī), ʻAbd al-Raḥmān almuʻallimy, taḥqīq : ʻAlī al-ʻumrānMuḥammad Ajmal al-iṣlāḥī, Dār ʻĀlam al-Fawāʼid lil-Nashr wa alTawzīʻ, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1434 H.
21. « al-Taysīr fī ʻulūm al-tafsīr », ʻAbd al-ʻAzīz al-Dīrīnī, Maṭbaʻat alTaqaddum-Miṣr, 1310 H.
22. « al-Taysīr fī Qawāʻid ʻilm al-tafsīr », al-Kāfiyajī, taḥqīq : Nāṣir ibn
Muḥammad al-Maṭrūdī, Dār al-Qalam-Dimashq, wa Dār alrfāʻy-alRiyāḍ, al-Ṭabʻah al-ūlá 1410 H-1990m.
23. « al-thiqāt mimman lam yaqaʻu fī al-Kutub al-sittah », Ibn quṭlūbaghā,
taḥqīq : Shādī ibn Muḥammad ibn Sālim Āl Nuʻmān, Markaz al-Nuʻmān
Ṣanʻāʼ, al-Yaman, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1432 H-2011 M.
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24. « al-Jāmiʻ al-kabīr », al-Tirmidhī, taḥqīq : Bashshār ʻAwwād Maʻrūf,
Dār al-Gharb al-Islāmī-Bayrūt, 1998 M.
25. « al-Jāmiʻ al-kabīr », al-Suyūṭī, taḥqīq : Mukhtār Ibrāhīm alhāʼj wa
zmlāʼh, al-Azhar al-Sharīf, al-Qāhirah, al-Ṭabʻah al-thāniyah, 1426 H2005 M.
26. « al-jarḥ wa al-taʻdīl », Ibn Abī Ḥātim, Majlis Dāʼirat al-Maʻārif alʻUthmānīyah-bḥydr Ābād aldkn- al-Hind, Dār Iḥyāʼ al-Turāth alʻArabī-Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1271 H 1952 M.
27. « al-juzʼ al-Awwal min al-Fawāʼid al-ṣiḥāḥ wa al-gharāʼib wa al-afrād
» (ḍimna Majmūʻ Abī al-Qāsim alḥrfy), Abū al-Qāsim alḥrfy, riwāyah
: al-Anṣārī, taḥqīq : Abū ʻAbd Allāh Ḥamzah al-Jazāʼirī, al-Dār alAtharīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2007 M.
28. « al-jawāb al-ṣaḥīḥ li-man Badal dīn al-Masīḥ », Ibn Taymīyah,
taḥqīq : ʻAlī ibn Ḥasan wa ākharūn, Dār al-ʻĀṣimah, al-Saʻūdīyah, alṬabʻah al-thāniyah, 1419H-1999M.
29. « al-Ḥujjah fī bayān al-Maḥajjah wa sharḥ ʻaqīdat ahl al-Sunnah »,
Qawwām al-Sunnah, taḥqīq : Muḥammad ibn Rabīʻ ibn Hādī alMadkhalī, Dār al-Rāyah, al-Riyāḍ, al-Ṭabʻah al-thāniyah, 1419H1999M.
30. « al-Durr al-manthūr fī al-tafsīr bi-al-maʼthūr », al-Suyūṭī, taḥqīq :
ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, Markaz Hajar lil-Buḥūth, alQāhirah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1424 H, 2003 M.
31. « al-radd ʻalá al-Jahmīyah », al-Dārimī, taḥqīq : Badr al-Badr, Dār Ibn
al-Athīr, al-Kuwayt, al-Ṭabʻah al-thāniyah, 1416h-1995m.
32. « al-zuhd », hnād, taḥqīq : ʻAbd al-Raḥmān al-Furaywāʼī, Dār alkhulafāʼ-al-Kuwayt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1406h.
33. « al-sīrah al-Nabawīyah », Ibn Hishām, taḥqīq : Ṭāhā ʻAbd al-Raʼūf
Saʻd, Sharikat al-Ṭibāʻah al-fannīyah al-Muttaḥidah.
34. « al-Ṣāḥibī fī fiqh al-lughah al-ʻArabīyah wa msāʼlhā wa Sunan alʻArab fī kalāmihā », Ibn Fāris, al-Nāshir : Muḥammad ʻAlī Bayḍūn, alṬabʻah al-ūlá 1418h-1997m.
35. « al-Ṣawāʻiq al-mursalah ʻalá al-Jahmīyah wa al-muʻaṭṭilah », Ibn alQayyim, taḥqīq : Ḥusayn ibn ʻUkāshah ibn Ramaḍān, Dār ʻaṭāʼāt alʻIlm bi-al-Riyāḍ, wa Dār Ibn Ḥazm bi-Bayrūt, 1442 H-2020m.
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36. « al-ʻilal al-kabīr », al-Tirmidhī, rattabahu ʻalá kutub al-Jāmiʻ : Abū
Ṭālib al-Qāḍī, taḥqīq : Ṣubḥī al-Sāmarrāʼī wzmlāʼh, ʻĀlam al-Kutub,
Maktabat al-Nahḍah al-ʻArabīyah-Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1409h.
37. « al-ʻilal wa-maʻrifat al-rijāl », Aḥmad ibn Ḥanbal, taḥqīq : Waṣī
Allāh Ibn Muḥammad ʻAbbās, Dār al-Khānī, al-Riyāḍ, al-Ṭabʻah althāniyah, 1422 H-2001 M.
38. « al-ʻAlū lil-ʻAlī al-Ghaffār fī Īḍāḥ Ṣaḥīḥ al-akhbār wa saqīmihā », alDhahabī, taḥqīq : Abū Muḥammad Ashraf ibn ʻAbd al-Maqṣūd,
Maktabat Aḍwāʼ al-Salaf-al-Riyāḍ, alṭbʻtālʼwlá, 1416h-1995m.
39. « al-Fatwá al-Ḥamawīyah al-Kubrá », Ibn Taymīyah, taḥqīq : D.
Ḥamad ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Tuwayjirī, Dār al-Ṣumayʻī-al-Riyāḍ, alṬabʻah al-thāniyah 1425h-2004m.
40. « al-qadar », al-Firyābī, taḥqīq : ʻAbd Allāh ibn Ḥamad al-Manṣūr,
Aḍwāʼ al-Salaf-al-Saʻūdīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá 1418 H-1997 M.
41. « al-kāmil fī ḍuʻafāʼ al-rijāl », Ibn ʻAdī, taḥqīq : ʻĀdil Aḥmad ʻAbd alMawjūd wa zmlāʼh, al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt-Lubnān, al-Ṭabʻah
al-ūlá, 1418 H 1997 M.
42. « al-kashf wa al-Bayān ʻan tafsīr al-Qurʼān », al-Thaʻlabī, taḥqīq :
ʻadad min al-bāḥithīn, Dār al-tafsīr, Jiddah-al-Mamlakah alʻArabīyah al-Saʻūdīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1436 H-2015 M.
43. « al-majrūḥīn min al-muḥaddithīn wa-al-ḍuʻafāʼ wa-al-matrūkīn »,
Ibn Ḥibbān, taḥqīq : Maḥmūd Ibrāhīm Zāyid, Dār al-Waʻy-Ḥalab, alṬabʻah al-ūlá, 1396 H.
44. « al-Muḥaddith al-fāṣil bayna al-Rāwī wālwāʻy », al-Rāmhurmuzī,
taḥqīq : Muḥammad Muḥibb al-Dīn Abū Zayd, Dār al-Dhakhāʼir, alṬabʻah al-ūlá, 2016 M.
45. « al-muḥarrir al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz », Ibn ʻAṭīyah, taḥqīq :
ʻAbd al-Salām ʻAbd al-Shāfī Muḥammad, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyahBayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá-1422 H.
46. « al-Marāsīl », Ibn Abī Ḥātim, taḥqīq : Shukr Allāh Qūchānī,
Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1397h.
47. « al-maṭālib al-ʻĀlīyah bi-Zawāʼid al-masānīd al-thamāniyah », Ibn
Ḥajar al-ʻAsqalānī, taḥqīq : majmūʻah min al-muḥaqqiqīn, wa-tansīq
: D. Saʻd al-Shithrī, Dār al-ʻĀṣimah, Dār al-Ghayth-al-Saʻūdīyah, alṬabʻah al-ūlá, 1419h.
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48. « al-Nāsikh wa al-mansūkh fī al-Qurʼān al-ʻAzīz wa mā fīhi min alfarāʼiḍ wa al-sunan », al-Qāsim ibn Sallām, taḥqīq : Muḥammad ibn
Ṣāliḥ al-Mudayfir, Maktabah al-Rushd-Sharikat al-Riyāḍ, al-Ṭabʻah
al-thāniyah, 1418h-1997m.
49. « al-Nukat ʻalá muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ », Badr al-Dīn al-Zarkashī,
taḥqīq : D. Zayn al-ʻĀbidīn ibn Muḥammad bi-lā Furayj, Aḍwāʼ alSalaf-al-Riyāḍ, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1419h-1998m.
50. « al-Nukat wa-al-ʻuyūn », al-Māwardī, taḥqīq : al-Sayyid ibn ʻAbd alMaqṣūd, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt.
51. « al-Wasīṭ fī tafsīr al-Qurʼān al-Majīd », al-Wāḥidī, taḥqīq : ʻĀdil
Aḥmad ʻAbd al-Mawjūd, wa ākharūn, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah,
Bayrūt-Lubnān, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1415 H-1994 M.
52. « Īḍāḥ al-Waqf wa-al-ibtidāʼ », Abū Bakr al-Anbārī, taḥqīq : Muḥyī
al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān Ramaḍān, Maṭbūʻāt Majmaʻ al-lughah alʻArabīyah bi-Dimashq, 1390h-1971m.
53. 53-« bayān Talbīs al-Jahmīyah fī taʼsīs bdʻhm al-kalāmīyah », Ibn
Taymīyah, taḥqīq : majmūʻah min al-muḥaqqiqīn, Majmaʻ al-Malik
Fahd, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1426, wmkhṭwṭtā : Maktabat Līdin (2021),
wa-Dār al-Kutub al-Ẓāhirīyah (572).
54. « Taʼwīlāt ahl al-Sunnah », al-Māturīdī, taḥqīq : D. Majdī Bāslūm,
Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt, Lubnān, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1426 H2005 M.
55. « Tarjīḥāt al-Zarkashī fī ʻulūm al-Qurʼān ʻrḍan wa dirāsah », D.
Ghānim al-Ghānim, Dār Kunūz Ishbīliyā- al-Riyāḍ, al-Ṭabʻah al-ūlá,
1430 H-2009M.
56. « tafsīr Abī al-Layth al-Samarqandī », Abū al-Layth al-Samarqandī, lā
tūjad maʻlūmāt Nashr.
57. « tafsīr al-Rāghib al-Aṣfahānī », al-Rāghib al-Aṣfahānī, taḥqīq : D.
Muḥammad ʻAbd al-ʻAzīz Basyūnī, Kullīyat al-Ādāb-Jāmiʻat Ṭanṭā, alṬabʻah al-ūlá, 1420 H-1999 M.
58. « tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm », Ibn Abī Ḥātim, taḥqīq : Asʻad
Muḥammad al-Ṭayyib, Maktabat Nizār Muṣṭafá al-Bāz-al-Mamlakah
al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, al-Ṭabʻah al-thālithah-1419 H.
59. « tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm », Ibn Kathīr, taḥqīq : Sāmī ibn
Muḥammad al-Salāmah, Dār Ṭaybah lil-Nashr wa al-Tawzīʻ, alṬabʻah al-thāniyah 1420h-1999 M.
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ملخص البحث
عنوان البحث( :توجيه التعلق اللفظي المتفـق عليـه يف رؤوس اآليـات المختلـف
يف عدها).
هد البحث :يهدف البحث لبيان أثر اختالف علماء العـدد يف عـد رؤوس اآلي
المتعلقة بمـا بعـدها لف اظـا علـى جميـع األوجـه ،واختيـار العـد األولـى الـذي يكتمـل
به المعنى.
ولقد تناول هذا البحـث رؤوس اآليـات المختلـف يف عـدها المتعلقـة بمـا بعـدها
لف اظا بال خالف بين المعربين ،مبيناا يف كـل موضـع اخـتالف العـادين ،وحكـم علمـاء
الوقف ،وترجيح الفاصلة األولى بالوقف من حيث المعنى.
أوال :الوجه المختار عنـد
وقد توصل هذا البحث إلى عدد من النتائج من أهمها :ا
الباحثة يف المواضع المدروسة هو وجه الوصل؛ لكمال االتصال اللفظي والمعنوي،
ثان ايا :النواحي والمقاصد البالغية المراد تنبيه السامع لها تجوز الوقـف علـى مـذهب
العادين رغم االتصـال اللفظـي والمعنـوي ،ولتلـك المقاصـد تـأثير عظـيم يف نفـوس
السامعين ،ثال اثا :جواز الوصل على مذهب غير العادين وهو األولى ،وجواز الوقـف
على مذهب العادين شرط استئناف القراءة ،واالبتـداء بمـا يحسـن البـدء بـه إن اشـتد
تعلق المبتدأ به بما قبله ،أو أوهم تغير المعنى.
الكلمووات المفتاحيووة :الوقــف – لف ا
ظــا – المعنــى  -اآليــات المختلــف يف عــدها –
رؤوس اآليات.

***
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املقدمة
الحمد هلل الذي امتن علينا باإلسالم ،واختصنا بإرسال خير رسله بمعجزة خالـدة
يف كتا عظيم ال ي ْخلـق مـن كثـرة الـورداد ،بـل يتجـدد لمتـدبره يف ِّ
كـل مـرة معـان لـم
يتأملها من قبل ،تحدى اهلل به أربـا اللغـة والفصـاحة فعجـزوا عـن اإلتيـان بآيـة مـن
مثله ،ومن جملة المقصود باإلعجاز والتحدي رؤوس آياته؛ ألهنا ترجع إلـى جانـب
فصاحة الكالم وحسنه ،وحال التأمل لبعض هذه الفواصـل نجـد فيهـا ارتبا اطـا لفظ ايـا
ومعنو ايــا بمــا بعــدها ،وتلــك الفواصــل منهــا مــا فيــه وجهــان متغــايران مــن اإلعــرا ،
أحدهما يوجب الوصل واآلخر يجيز الوقـف ،وأخـرى جميـع أوجـه اإلعـرا فيهـا
تتعلق فيها الفاصلة بما بعدها لف اظا ،وسيتناول هذا البحث دراسة الفواصل المختلف
يف عدها من النوع الثاين ،أما الفواصل المختلف يف عدها من النـوع األول فسـأفردها
يف بحــث آخــر إن شــاء اهلل تعــالى ،ولقــد جــاءت فكــرة البحــث مــن الموضــوعات
المقورحة يف علم الفواصل للدكتور مساعد الطيار يف كتا المحرر لعلوم القـرآن ،
بارك اهلل يف علمه وعمله ،واهلل أسأل أن يعينني إلتمامه ويرشدين للصوا .

أسباب اختيار البحث والهد منه:
-1إبراز ثمرة من ثمرات اختالف علماء العدد يف عـد رؤوس اآلي المتعلقـة بمـا
بعدها لف اظا تعل اقا شديدا ا ،وأثره يف اختالف المعنى.
-2التعرف على رؤوس اآلي المتعلقة بما بعـدها مـن جهـة اللفـظ تعل اقـا شـديدا ا،
وتمييزها عن غيرها من الفواصل التي يغلب عليهـا انقطـاع اللفـظ عنـدها بمـا بعـدها
بوجه ،أو من ِّ
كل وجه.
-3الرغبة يف الربط بين معاين القـرآن وكيفيـة األداء؛ وذلـك باختيـار الوجـه الـذي
( )1ينظر :المحرر يف علوو القورآن ،الطيـار مسـاعد ،مركـز الدراسـات والمعلومـات القرآنيـة بمعهـد اإلمـام
الشاطبي ،الطبعة الثانية1429 ،هـ ،ص .18
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ا
امتثاال ألمر اهلل تعالى بتدبر القرآن.
يكتمل به المعنى
فـأردت الكشـف عـن
 -4إن علم الفواصل من العلوم التـي ينـدر التطبيـق فيهـا،
ُ
جانب من جماليات القرآن يف فواصله ورؤوس آياته.

مشكلة البحث:
توجيــه التعلــق اللفظــي المتفــق عليــه يف رؤوس اآليــات المختلــف يف عــدها يف
القرآن ،واختيـار الوجـه األولـى يف الفاصـلة مـن الوقـف أو الوصـل بحسـب المعنـى
واإلعرا .

حدود البحث:
 فواصل اآليات المختلف يف عدها دون المتفق على عدها ،والمتعلقة بما بعدها
لف اظا من كل وجه دون الفواصل المتعلقة بما بعدها لف اظـا بوجـه واحـد وغيـر متعلقـة
على الوجه اآلخر.
 اختيار الوجه األولى يف الفاصلة من الوقف أو الوصل بحسب المعنى.

أسًالة البحث:
-1ما المواضع التي وردت فيهـا رؤوس اآليـات المختلـف يف عـدها متعلقـة بمـا
بعدها لف اظا من كل وجه؟
-2ما أنواع التعلق اللفظي يف رؤوس اآليات المختلف يف عدها؟
-3ما توجيه علماء الوقف وحكمهم على الفواصل المختلف يف عـدها المتعلقـة
بما بعدها لف اظا؟
-4ما الفاصلة األولى بالوقف من خالل المعنى التفسيري ؟

منهج البحث:
سلكت يف هذا البحث الجمع بين منهجين من مناهج البحث العلمي وهما:
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-1المــنهج االســتقرائي :ويظهــر مــن خــالل حصــر رؤوس اآليــات المختلــف يف
عدها المتفق على تعلقها لف اظا بما بعدها ،وتتبعي يف دراستها ألقوال علماء الوقف يف
حكم الوقف ،وألقوال علماء التفسير واللغة يف المعنى واإلعرا .
-2المــنهج االســتنباطي ،ويظهــر مــن خــالل :اجتهــادي يف تــرجيح الوجــه الــذي
يكتمل به إعرا الفاصلة ومعناها.

خطة البحث:
وتتكون من مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس.
المقدمة وتشتمل على :أسـبا اختيـار البحـث والهـدف منـه ،ومشـكلة البحـث،
وحدوده ،وأسئلته ،ومنهجه ،وخطته ،وإجراءاته ،والدراسات السابقة.
القسم األول .الدراسة النظرية ،وتحتوَ على فصلين:
الفصوول األول :الفاصــلة تعريفهــا ،ومصــدرها ،وحكــم الوقــف عليهــا ،وأشــهر
علماء العدد.
الفصووول الثووواين :التعلـــق اللفظـــي ،وأنواعـــه ،والتعريـــف بمصـــطلحات الوقـــف
يف البحث.
القسم الثاين :الدراسة التطبيقية ،وتحتوَ على عشرة مطالب:
المطلب األول :تعلق الصفة بالموصوف.
المطلب الثاين :تعلق الحال بعاملها.
المطلب الثالث :تعلق البدل بالمبدل منه.
المطلب الرابع :تعلق المعطوف المفرد بالمعطوف عليه.
المطلب الخامس :تعلق عطف الجمل.
المطلب السادس :تعلق المفعول به بعامله.
المطلب السابع :تعلق الجار بالمجرور.
المطلب الثامن :تعلق الخرب بالمبتدأ.
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المطلب التاسع :تعلق الشرط بجوابه.
المطلب العاشر :تعلق القسم.
الخاتمة :وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته.
الفهارس :وتشتمل على فهرسي المراجع والمواضيع.

إجراءات البحث:
حصر أنواع التعلق اللفظي المتفق عليه يف رؤوس اآليات المختلف يف عدها،
وقد أوصلتها إلى عشرة أنواع كما هو واضح يف تقسيم الخطة.
حصر مواضع كل نوع ،وترتيبها بحسب ورودها يف القرآن سـوى مـا كـان مـن
جمعي المواضع المتشاهبة يف الحالة اإلعرابيـة والمعنـى ودراسـتها جمي اعـا عنـد أول
موضع ،حيث يحصل يف جمع المواضع تقديم ترتيبها القرآين بالنسبة لما يرد بعدها،
اتبعت يف دراستها ما يلي:
وقد
ُ
أ) أذكر موضع الشاهد من اآلية مع عزوها إلى سورهتا ورقمها.
) أبين اختالف علماء العدد يف عد رأس اآلية بعزو كل خـالف إلـى أهلـه مـن
علماء العدد ،مكتفي اة بالعزو إلى ثالثة مصـادر فيمـا لـم يـرد فيـه خـالف ،أمـا ورد فيـه
خالف بينهم فعزوته إلى أكثر من مصدر.
رجعت فيه إلـى أقـوال ابـن األنبـاري
ت) أبين حكم علماء الوقف يف اآلية ،وقد
ُ
والنحاس والداين والهمداين والعماين والسـجاوندي واألشـموين واأليـوبي رحمهـم
اهلل جمي اعا.
أتتبع أقوال علماء التفسير واإلعرا يف اآليـة مـا اسـتطعت ،وأذكـر المعنـى
ث)
ُ
اإلجمــالي للموضــع وإعرابــه ،وأعــزوه إلــى مرجــع يف التفســير واإلعــرا  ،أو أكثــر
أذكـر الوجـه األولـى يف الفاصـلة مـن الوقـف أو الوصـل حسـب
حسب الحاجـة ،ثـم ُ
جنحت إلى تجويز الوجهين حسب ما يظهر لي.
اإلعرا والمعنى ،وربما
ُ

92

توجيه التعلق اللفظ المتفق عليه يف رؤوس اآليات المختلف يف عدها

د .دعاء زهير سندَ

الدراسات السابقة القريبة من الموضوع والمقارنة بينها وبين موضوع البحث:
لم أقف حسب مـا وقفـت عليـه علـى دراسـة مسـتقلة للموضـوع ،ولكنـي وقفـت علـى
بحث ورسائل علمية تلتقي مع موضـوعي يف أمـور وتفـورق عنـه يف أمـور أخـرى ،وسـأذكر
البحث ا
أوال ثم أقارن بينه وبين بحثي ،ثم أذكر الدراسات األخرى وأقارن بينهم.
-1بحث حكم الوقف على رؤوس اآلي المختلف يف عـدها مـن سـورة الفاتحـة
إلـى آخـر سـورة األنعــام ،بحـث منشـور بالمجلـة العراقيــة للـدكتور :أحمـد بـن علـي
الحريصي األستاذ المشارك بجامعة أم القرى.

المقارنة بين البحث السابق وموضوع البحث:
يتفق البحث المذكور آن افا مع بحثي يف دراسته لرؤوس اآليات المختلف يف عدها
وذكر أقوال علماء الوقف فيها ويختلف عنـه يف أمـور وهـي :دراسـته لجميـع رؤوس
اآليات المختلف يف عدها سواء التي لها تعلق لفظي بما بعدها أوال ،بينما اقتصر هذا
أيض وا :محدوديــة الدراســة
البحــث علــى دراســة المتعلقــة بمــا بعــدها لف اظــا باتفــاق ،ا
واقتصارها على الخمسة السـور األولـى مـن القـرآن بينمـا شـمل هـذا البحـث جميـع
أيضوا :ركـز البحـث علـى
المواضع المتعلقة بما بعدها لف اظا باتفـاق يف سـائر القـرآن ،ا
تفصيل حكم علماء الوقف على المواضع المدروسة مع ذكر عللهم المشـتملة علـى
علل إعرابية أو معنوية فقط ،وترتيب المواضـع بحسـب ترتيبهـا القـرآين ،بينمـا قصـد
هذا البحث إلى دراسة أنواع التعلق اللفظي المتفق عليه يف رؤوس اآليات المختلف
يف عدها ،وبنا اء عليه جمـع مواضـع كـل نـوع ودرسـها علـى حـدة ذاكـر اا حكـم علمـاء
الوقف وإعرا الفاصلة ومعنى اآلية اإلجمالي ثم اختيار الوجه األولـى يف الفاصـلة
من الوقف أو الوصل بحسب إعراهبا ومعناها.
 -2وقوف القرآن الكريم وأثرها يف التفسير ،رسـالة ماجسـتير ،مـن إعـداد الشـيخ
د.مسـاعد بـن سـليمان الطيـار ،كليـة أصـول الـدين بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود
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اإلسالمية ،طبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عام 1431هـ.
-3الوقــف واالبتــداء يف القــرآن العظــيم وأثرهمــا يف التفســير واألحكــام ،رســالة
ماجستير ،من إعداد الباحـث :عبـد اهلل علـي المطيـري ،كليـة الـدعوة وأصـول الـدين
جامعة أم القرى.
-4الوقف واالبتداء وصلتهما بـالمعنى يف القـرآن الكـريم ،رسـالة ماجسـتير ،مـن
إعداد أ.د .إبراهيم صالح ،كلية الدراسات اإلسالمية والعربية جامعـة األزهـر ،وهـي
رسالة مطبوعة.
-5وقوف القرآن وعالقتها بالمعنى والوركيـب مـن خـالل كتـا إيضـاح الوقـف
واالبتداء يف كتا اهلل البن األنباري ،رسالة دكتوراه ،من إعداد الباحث :عبـد اهلل بـن
سالم الثمالي ،كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى.

مقارنة يسيرة بين هذه الدراسات وموضوع :
بين هذه الدراسات وموضوعي نقاط اتفاق ونقاط اخـتالف ،أمـا االتفـاق فـيكمن
يف بيان أثـر الوقـف واالبتـداء علـى المعنـى يف القـرآن أمـا نقـاط االخـتالف فتظهـر يف
أمرين :األول :اقتصار الدراسات المذكورة على ذكر أنواع الوقوف ،ومنها ماله صلة
أيضا هذه الوقوف منها ما يكون
بما بعده لف اظا ،ومنها ما ليس له صلة كما هو معلوم ،ا
أواسط اآليات ،ومنها ما يكون يف رؤوسها ،فهي أعم من موضوعي من هذه الناحية،
الثاين :لم تتعرض هذه الدراسات لعلم الفواصل بل كانت محصورة يف علـم الوقـف
واالبتداء ،فموضوعي أخص منها من هذا الجانب واهلل أعلم.

***
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القسم األول
الدراسة النظرية
الفصل األول
الفاصلة تعريفها ومصدرها وحكم الوقف عليها وأشهر علماء العدد
يلقي المبحث الضوء على تعريف الفاصـلة ،ومصـدرها ،وحكـم الوقـف عليهـا،
وأشهر علماء العدد.
الفاصلة :هي آخر كلمة يف اآلية ،وهي مرادفة لرأس اآلية ،وفرق الداين بينها وبين
رأس اآلية ،فالفاصلة عنده هي الكالم التام المنفصل مما بعده ،وقد يكـون رأس آيـة
وغيرها .
مصدرها :اختلف العلماء يف مصدرها بين التوقيف ،واالجتهاد ،أو التوقيف واالجتهـاد
م اعا ،والظاهر يف نظري أهنا توقيفية ،ولعل سبب اختالفهم كما ذكر العلماء يرجع إلـى أن مـا
وصله الرسول ﷺ مر اة ووقـف عليـه أخـرى اعتـربه بعـض الصـحابة رأس آيـة ،ولـم يعتـربه
بعضهم  ،ويؤيده وفرة األحاديث الدالة على تلقيهم عـد اآليـات مـن الرسـول ﷺ ،ومنهـا
ما رواه اإلمام أحمد يف مسنده عـن أبـي ع ْب ِـد الـر ْحم ِن السـلمي عمـن أقـرئهم مـن أصـحا
رســول اهلل ﷺ أهنــم كــانوا ال يتجــاوزون العشــر اآليــات حتــى يتعلمــوا مــا فيهــا مــن العلــم
والعمــل  ،فــال شــك أن تلقــيهم لــرؤوس اآليــات مصــاح ابا لتلقــيهم لفظهــا وتفســيرها
( )1ينظر :البيوان يف عودآ آَ القورآن ،الـداين أبـو عمـرو عثمـان (ت 444هــ) ،تحقيـق د .غـانم الحمـد ،مركـز
المخطوطات والوراث ،الكويت ،الطبعة األولى1414 ،هـ.ص ،126حسن المدد يف معرفة فن العدد،
الجعربي إبراهيم (ت  ،)7تحقيق :د .بشير الحميري ،مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف،
الطبعة األولى1431 ،هـ ،الفرائد الحسان يف عد آ القرآن ،القاضي عبد الفتاح (ت 1403هـ) ،مكتبـة
الدار ،المدينة المنورة ،الطبعة األولى1404 ،هـ ،.ص 24
( )2ينظر :حسن المدد يف معرفة فن العدد ،الجعربي ،ص ،271 ،243البرهوان يف علوو القورآن الزركشـي،
أبو عبد اهلل ،بدر الدين محمد ، ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبـراهيم ،دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،الطبعـة
األولى 1376 ،ه ،ص.182
( )3إسناده حسن من أجل عطاء ،وأخرجه أحمد يف مسنده .466 /38
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وأحكامها منه ﷺ حتى ينتقلوا إلى العشر األخرى.
حكم الوقف عليها :اتفق العلماء أن الوقف على رأس اآلية سنة إذا لم تتعلق بمـا
بعدها ،لحديث أم سلمة  أن النبي ﷺ «كان يقطع قراءته آية آيـة » ...الحـديث ،
أما إن تعلقت فاختلفوا من أجل تتبع المعاين ،ولكل حجته ،فيجوز الوقف والوصـل
مادام أن القارئ مستمر يف القراءة ،وشرط عدم تغيـر المعنـى حـين االبتـداء بالجملـة
المتعلقة .
علماء العدد :ورد يف كتب الفواصل إسناد علماء العدد إلى األمصار موقو افا على
الصحابة أو التابعين ،وال شك أنه مرفوع إلى النبي ﷺ لتلقيهم اآليات منه.
واألعداد سبعة على المشهور :المدين األول ،المدين األخيـر ،المكـي ،البصـري،
الدمشــقي ،الحمصــي ،الكــويف ،وقــد نقلــت كتــب العــدد أســانيدهم واختالفــاهتم يف
عدد اآلي .

***

( )1رجاله ثقات إال أنه اختلف فيه على عبد اهلل بن أبي ُمليكـة ،وأخرجـه أحمـد يف مسـنده  ،206/44وأبـو
داود يف سننه  ،124/6والورمذي يف سننه .35/5

( )2ينظر :البرهان يف علو القرآن ،الزركشي  ،468 ،350/1،المحرر يف علو القرآن ،الطيار ،ص.266
( )3ينظر :الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.25
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الفصل الثاني
التعلق اللفظي وأنواعه والتعريف مبصطلحات الوقف يف البحث
التعلووق اللفظو  :هــو تعبيــر مســتعمل يف أبــوا الوقــف واالبتــداء ،ويعنــي :تعلــق
المتقـــدم بالمتـــأخر مـــن جهـــة اإلعـــرا  ،وعالقـــة الكلـــم بعضـــه بـــبعض وفـــق مـــا
قرره النحاة .
مصووطلحات الوقووف يف البحووث :أكثــر حكــم ورد يف هــذا البحــث هــو (ال يوقووف
عليه) ،وسبب مـنعهم الوقـف وجـود اتصـال لفظـي ومعنـوي يف الموقـوف عليـه بمـا
بعده ،ولعله يرادفه قولهم يوقوف عليوه للضورورة ،ومـن األحكـام التـي كثـر وردوهـا
الجائز وهو :ما كان فيه تعلق لفظي ومعنوي أشد من الحسن والصالح ،ويراد به عند
أيضـا مـن
السجاوندي واأليوبي ما يجوز فيه الفصـل والوصـل لتجـاذ المـوجبين ،ا
الوقوف المذكورة الحسن وهو :الذي يحسن الوقف عليـه ،وال يحسـن االبتـداء بمـا
بعده؛ لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى جمي اعا ،ومن األحكام الواردة الوقف الكـايف
وهو :الذي يحسن الوقف عليه واالبتداء بما بعده ،غير أن ما بعده متعلق به من جهـة
المعنى  ،أما التا  :فإنه يحسن الوقف عليه واالبتداء بما بعده ولم يتعلق ما بعـده بـه
( )1ينظــر :معجووم علووو القوورآن ،الجرمــي إبــراهيم محمــد ،دار القلــم ،دمشــق ،الطبعــة األولــى1422 ،هـــ،
ص.94
( )2يحسن التنبيه هنا أن مصطلح الكايف عند العماين يوافـق الحسـن عنـد الجمهـور ،والحسـن عنـد العمـاين
يرادف الكايف عند الجمهور ،وعرف الكايف الهمداين بأنه الذي يحسن الوقف عليـه واالبتـداء بمـا بعـده
إال أن ما بعـده متعلـق بـه ،ومثـل لـه بعطـف الجمـل ،كمـا يف قولـه تعـالى { :ﲻ } [البقـرة.]40:
و ُيطلِق عليه أيضًا مسمى المفهوم ،والحسن عند ابن األنباري والهمداين نوعان ما كان التعلق فيـه مـن
جهة المعنـى ويـرادف الكـايف عنـد الجمهـور ،ومـا كـان التعلـق فيـه مـن جهـة اللفـظ والمعنـى ويـرادف
الحسن عند الجمهور ،ويسميه الهمداين أيضًا صـالح ،ينظـر :إيضـاح الوقـف واالبتوداء ،األنبـاري أبـو

بكــــر محمــــد ،تحقيــــق :محيــــي الــــدين رمضــــان( ،مطبوعــــات مجمــــع اللغــــة العربيــــة ،دمشــــق ،
1390هـــ) ،149/1،مخطــوط الكشــف والبيــان عــن مــاءات القــرآن ،الحســن بــن أحمــد الهمــداين
(ت596:ه) ،مخطوط يف دار الكتب المصرية  ،البا الرابع يف أنـواع الوقـوف لـوح  ،149المرشود يف

=
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أي موضع ،لكن حكم عليه
لف اظا ومعناى ،ولم يرد يف البحث حكمهم بتمام الوقف يف ِّ
الجعربي يف موضع بالكامل وهو :يقابل التام بل هو أتم منه ،ومـن األحكـام الـواردة
عند السجاوندي واأليوبي المطلق وهو :ما يحسن االبتداء بما بعـده وهـو يـدور بـين
التام والكايف ،ومـن األحكـام الـواردة الوقـف المفهـوم ،والمفهوو  :فيـه تعلـق لفظـي
ومعنوي أكثر من الحسن كمـا عرفـه العمـاين ،أمـا عنـد الجعـربي فـالتعلق تعلـق علـة
وســبب وهــو بمنزلــة الكــايف عنــد غيــره ،ومــن األحكــام الــواردة عنــد الســجاوندي
واأليوبي المجوز لوجه وهو :ما كان فيه وجهان متغايران من اإلعرا والوقف على
الوجه المرجوح .
أنوواع التعلووق اللفظو  :ذكــر ابــن األنبـاري أنــواع التعلــق اللفظـي يف كتابــه إيضــاح
الوقف واالبتداء.
فــذكر أنــه ال يــتم الوقــف علــى المتبوعــات األربعــة دون توابعهــا ،والتوابــع هــي:
النعت ،والمورجم  ،والتوكيد ،والعطف ،وال علـى المضـاف دون مـا ُأضـيف إليـه،
وال علـــى الرافـــع دون المرفـــوع ،والعكـــس ،وال علـــى الناصـــب دون المنصـــو
=

الوقف على مذاهب القراء السبعة وغيرهم من باقي األئمة القراء والمفسرين وتبيين المختار منها على
مذاهب السبعة المتفق على قراءهتم  أجمعين ،العماين أبو محمد الحسن العماين (ت بعـد  500ه)،
تحقيق :هند العبدلي ،إشراف د .عبد القيوم السـندي ،رسـالة دكتـوراه بجامعـة أم القـرى عـام 1423ه،
ص ،19-16وقوف القرآن ،مساعد الطيار ،مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف ،الطبعـة
األولى1431 ،هـ ،ص.129-126

( )1ينظر :المكتفى ،يف الوقـف واالبتـداء ،الـداين أبـو عمـرو (ت 444هــ) ،تحقيـق :محيـي الـدين رمضـان،
طبعــه دار عمــار ،الطبعــة األولــى1422 ،ه ،ص ،11المرشوود ،العمــاين ،ص ،59منووار الهوود يف بيــان
الوقف واالبتداء ،األشموين أحمد (ت نحو 1100هـ) ،تحقيق :شريف أبو العال العـدوي ،دار الكتـب
العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1422 ،هـ ،ص ،27تحفة األمين يف وقو القرآن المبين ،األيـوبي أبـو
عاكف محمد (ت سنة 1275هـ) ،رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى للباحثة نـوف حجـازي1437 ،هــ،
ص ،114وقوف القرآن ،مساعد الطيار ص.189،209
( )2مصطلح كويف ،والمقصود به البدل عند البصريين ،ينظر :المصطلش النحوَ بوين الكووفيين والبصوريين
ص10
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والعكـــس ،وال علـــى المقطـــوع منـــه دون القطـــع  ،وال علـــى المســـتثنى منـــه دون
االســتثناء ،وال علــى المفســر عنــه دون التفســير  ،وال علــى االســم الموصــول دون
صلته ،وال على صلته دون عائدها ،وال على الفعل دون مصدره  ،وال على المصـدر
دون آلته -أي :متعلقه ،-وال على األيمـان دون جواباهتـا ،وال علـى المصـروف عنـه
دون الصرف ،وال يتم الكالم على الحكاية دون المحكي .
وال علــى األدوات دون متعلقهــا ،وهــي" :إن" وأخواهتــا فــال يوقــف عليهــا دون
اسمها وخربها ،وكذا "كان" وأخواهتا ،و"ظن" وأخواهتـا ،وال يوقـف علـى حـروف
االســتفهام دون مــا اســتفهم هبــا عنــه ،وال علــى حــروف الجــزاء دون فعــل الشــرط
وجوابه ،وال على الجوا إن تقدم دون الفعل ،وال علـى الفـاء السـببية الناصـبة بعـد
النفــي والطلــب المشــتمل علــى األمــر والنهــي واالســتفهام والتمنــي والشــكوك دون
جواهبــا ،وال علــى "حيــث" دون مــا بعــدها ،وال علــى بعــض أســماء اإلشــارة دون
بعض  ،وال على حروف الجحد دون المجحود  ،وال على األمر دون جوابه ،وال
على "ال" الناهية دون المجزوم ،وال يوقف عليها كذلك إذا كانت بمعنى "غير"  ،أو
للتربئة-أي :النافية للجنس -دون الذي بعـدها ،وكـذا إذا كانـت توكيـدا ا للكـالم غيـر

( )1هذا المصطلح من مصطلحات الكوفيين والمقصود به الحال عنـد البصـريين ،المصـطلح النحـوي بـين
الكوفيين والبصريين ،ص10
( )2مصطلح كويف والمقصود به التمييز عند البصريين ،ينظر :المصطلش النحوَ بوين الكووفيين والبصوريين
ص10
( )3الحكاية :أن يأيت االسم أو مـا قـام مقامـه علـى الوصـف الـذي كـان قبـل ذلـك ،وهـو إمـا يف القـول ،فـإن
تضــمنت الجملــة معنــى القــول نصــبت بــالقول وبطلــت الحكايــة ،أو الحكايــة بمــن وأي ،أوالجمــل
المحكي ـة نحــو جــاءين تــأبط شــرا ،ينظــر :المصــطلحات واألصــول النحويــة يف كتــا إيضــاح الوقــف
واالبتـداء ألبـي بكـر األنبـاري وعالقتهمـا بمدرسـتي الكوفـة والبصـرة ،رسـالة ماجسـتير للطالـب عبــد
الوها الغامدي ص.161
( )4يقصد به عدم الوقف على نحو ها التنبيه دون "ذا" ،ينظر :إيضال الوقف واالبتداء ،األنباري .138/1
( )5أراد النفي دون المنفي عند البصريين ،ينظر :المصطلح النحوي بين الكوفيين والبصريين ص10
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عــامال يف الــذي
ا
جحــد  ،وال يوقــف عليهــا كــذلك إذا كــان الحــرف الــذي قبلهــا
بعدها  ،فإن كان غير عامل صلح للمضطر أن يقف عليه  ،وال علـى "قـد وسـوف
ولما وإال وثم" ألهنن حروف معان تقع الفائدة فيما بعدهن ،وال يتم الوقف على "أو
وال وبل ولكن"؛ ألهنن حروف نسق يعطفن ما بعدهن على ما قبلهن .

***

( )1نحو قوله تعالى :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ األعراف12:ومعناه" :ما منعـك أن تسـجد"
ينظر :إيضال الوقف واالبتداء ،األنباري.141/1،
( )2نحــو قولــه تعــالى :ﱡ ﲃ ﲄ ﱠ التوبــة ،39 :ال يحســن الوقــف علــى "ال" ألن "إن" عاملــة فيمــا
بعدها ،ينظر إيضاح الوقف واالبتداء ،األنباري141/1،
( )3نحـــو قولـــه تعـــالى :ﱡ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ [يـــس ، ]40 :ينظـــر :إيضوووال الوقوووف واالبتوووداء،
األنباري.147/1،

( )4ينظر :إيضال الوقف واالبتداء ،األنباري.149-116/1،
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القسم الثاني
الدراسة التطبيقية
املطلب األول :تعلق الصفة باملوصوف
الموضووووووع األول :ﭧ ﭨ ﱡ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣﱠ[الفاتحة.]7 :
الخل

العددَ :يعد كلمة ﱡﱞ ﱠ األولى من قوله تعـالى :ﱡ ﱝ ﱞ ﱠ

جميع علماء العدد سوى الكويف والمكي .
حكم الوقوف :حسـن ولـيس بتـام عنـد ابـن األنبـاري والـداين ،وجـائز علـى وجـه
التسامح لكونه رأس آية عند األشموين ،وال يوقف عليه عند النحـاس والسـجاوندي
واأليوبي؛ ألن ﱡﱟﱠ بدل أو نعت لـ ﱡ ﱜﱠ .
البيان :تعلقـت ﱡﱟ ﱠ بــ ﱡ ﱜﱠ لف اظـا علـى تقـديرين مـن اإلعـرا  ،إموا نعـت
لـــ ﱡﱜﱠ ،واعــورض عليــه بعــدم جــواز نعــت ﱡﱟ ﱠ وهــي نكــرة للمعرفــة ﱡﱜﱠ ،
وأجيب عنه بأحد جوابين :األول :أن ﱡﱟ ﱠ تعرفت باإلضافة؛ لوقوعها بين ضدين.
الثاينّ :شبه الموصول للنكرات باإلهبام الذي فيه.
أو :بــدل مــن ﱡ ﱜﱠ بنيــة تكــرارﱡ ﱛﱠ والتقــدير( :صــراط غيــر المغضــو
عليهم).
( )1ينظر :البيوان يف عود آَ القورآن ،الـداين ،ص ،139التبيوان يف معرفوة تنزيول القورآن واخوتل عودد آيوات
القرآن على أقاويل القراء أهل البلدان ،العطار أبو حفص ،عمر ،دراسة وتحقيق :د .الشريف الشنربي،
(مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف الشـريف1433 ،ه) ،ص ،136حسـن المـدد يف معرفـة العـدد،
الجعربي ،ص.298
( )2ينظــر :القطووع واالئتنووا  ،النحــاس ،477/1. ،المكتفووى يف الوقووف واالبتووداء ،الــداين ،ص  ،17منــار
الهدى ،األشموين ،ص  ،72علل الوقوف ،السجاوندي أبو عبـد اهلل محمـد ،تحقيـق :محمـد العيـدي،
مكتبة الرشد ،الطبعة الثانية1427 ،هـ ،172/1 ،أبو عاكف محمد األيـوبي ،تحفـة األمـين ،يف وقـوف
القرآن المبين( ،رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى للباحثة نوف حجازي1437 ،هـ).121/1 ،
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فعلى كال التقديرين الوصل أولى ،والمعنى متقار فيهمـا ،فعلـى الوجـه األول:
المـنعم
المنعم عليهم بأهنم غيـر مغضـو علـيهم وال ضـالل ،وعلـى الثـاينُ :
وصف ُ
عليهم هم الذين سلموا مـن الغضـب والضـالل ،فهـم وإن لـم يوصـفوا بـذلك إال أن
اإلنعام عليهم يقتضي استحالة اتصـافهم بالغضـب والضـالل ،كمـا أهنـا غيـر مشـاكلة
أيضا علـى التقـدير الثـاين باعتبـار تضـمن
ألواخر اآليات  ،لكن لعله يحسن الوقف ا
اإلنعام عليهم الوصفين اآلخرين ،واهلل أعلم .
الموضوع الثوواين :قووال تعووالى :ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ [البقرة.]10 :
الخل العددَ :عد الشامي لفظ ﱡﱼ ﱠ ،ولم يعده غيره .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند النحاس والعماين واألشموين واأليـوبي؛ وعلـل
النحاس ذلك؛ التصال ما بعده به ،وهو مفهوم عند الجعربي .
( )1قال المخلاليت« :ثم إن المساواة قد اعتربت يف هذا الفن بأصلين :أحدهما :المساواة بين اآلية والسورة
ا
وقصرا ،وبين اآلية وما قبلها وما بعدها من آيات تلك السورة كذلك ،الثـاين :المشـاكلة للطـرفين
طوال
ا
أو ألحدهما إما بالحرف األخير من الكلمة األخيرة إذا لم يكن قبل الحرف األخير حـرف مـد مـن واو

أو ياء ،أو بما قبل الحـرف األخيـر منهـا إن كـان حـرف مـد» ،ينظـر :القوول الووجيز يف فواصول الكتواب
العزيز على ناظمة الزهر لإلما الشاطب  ،المخلاليت أبـو عيـد ،رضـوان( ،ت1311:هــ) ،تحقيـق:
عبد الرزاق موسى ،مطابع الرشيد بالمدينة المنورة ،الطبعة األولى 1412ه ،ص.129-128
( )2ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الدين 182/1 ،الكشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل ،الزمخشـري أبـو
القاســم محمــود ،بيــروت :دار الكتـا العربــي ،الطبعــة الثالثــة1407 ،هـــ ،16/1،التحريوور والتنوووير،
المسمى « تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتواب المجيود ،ابـن عاشـور محمـد
الطــاهر( ،الــدار التونســية بتــونس عــام 1984هـــ) ،195/ .القووول الوووجيز يف فواصوول الكتوواب العزيووز،
لمخلاليت ص ،161الجدول يف إعراب القرآن الكريم ،صايف لحمود ،دار الرشيد ،بدمشق  -ومؤسسـة
اإليمان بيروت ،الطبعة الرابعة1418 ،هـ) .29 /1،
( )3ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،140التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،139حسون
المدد يف معرفة العدد ،الجعربي ،ص.300
( )4ينظــر :القطووع واالئتنووا  ،النحــاس ،38 ،المرشــد ،العمــاين ،141/1 ،وصووف االهتووداء يف الوقووف
واالبتداء ،الجعبورَ ،إبـراهيم ،تحقيـق :نـواف الحـارثي( ،رسـالة ماجسـتير بجامعـة اإلمـام محمـد بـن

=
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البيان" :ما" يف قولـه تعـالى :ﱡﱽ ﱾ ﱠ  ،إمـا مصـدرية علـى تقـدير :بكـوهنم

ي ْكذبِون ،أو اسم موصول على تقدير( :بالذي يكذبونـه) ،وعلـى كـال التقـديرين فقـد
تعلقت جملة الجار والمجرور بـمحذوف صفة ثانية لـ (عـذا ) ،أو مفعـول ألجلـه،
والوصل أولى؛ لبيان السبب الذي استحقوا به العـذا  ،أمـا الفصـل فيـؤدي للفصـل
بين السبب والمسبب معناى ولف اظا ،كذلك انعقاد اإلجماع علـى عـدم عـد نظيرهتـا يف
آل عمران يف قوله تعالى ﱡ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ [آل عمـران ،]91 :وينبغـي عـدم
االبتداء بـ ﱡﱽ ﱾ ﱿﱠ؛ ألنه يـوهم أن صـيغة الجملـة لالسـتفهام ،إال أن
الفاصلة مناسبة لفواصل السورة حيث ال فرق بين الواو والياء .
الموضووع الثالووث :ﭧ ﭨ ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ [هود]82 :
الخل العددَ :عد ﱡ ﱋﱠ المكي والمدين الثاين .
حكووم الوقووف :ﱡ ﱋﱠ ال يوقــف عليــه عنــد الســجاوندي واأليــوبي؛ ألن مــا
بعده صفته .
البيان :وصفت الحجارة يف اآلية بكوهنا من ﱡ ﱋﱠ ،والسجيل :الطين ،وقيل:
=

ســعود اإلســالمية بالريــاض 27-1426ه) ،50/1 ،منــار الهــدى ،األشــموين ،ص ،83تحفــة األمــين،
األيوبي.151/1 ،

( )1ينظر :الدر المصون يف علو الكتاب المكنوون ،أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الـدائم المعـروف بالسـمين
الحلبــي ،تحقيــق د .أحمــد لخــراط ،دمشــق ،دار القلــم ،الطبعــة الرابعــة2016 ،م ،130/1. ،الكتوواب
الفريوود يف إعووراب القوورآن المجيوود ،منتجــب الهم ـذاين ،تحقيــق :محمــد الفتــيح ،المدينــة المنــورة :دار
الزمــان ،الطبعــة األولــى1427 ،هـــ ،154/1،حسوون الموودد ،الجعــربي ،ص ،303القووول الوووجيز،
المخاليت ،ص.165
( )2ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،165التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،176حسون
المدد يف معرفة العدد ،الجعربي ،ص.337
( )3ينظر :علل الوقو  ،السجاوندي ،87/2 ،تحفة األمين ،األيوبي.776/1 ،
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واد يف جهنم ،وصف بالمنضود ،والمعنى هنا :أنها متتالية يف الن ِ
ُّزول ليس بينها فـورة،
فالوقف يفصل بين الموصوف وصفته المبينة لتـوالي العـذا علـيهم حتـى الهـالك،
ولعل من وقف؛ أراد فصل أوصاف العذا لغـرض التخويـف والتحـذير ،والنعقـاد
اإلجماع على عد نظيره يف الحجر آية. 74
الموضع الرابع :ﭧﭨﱡ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ [الواقعة]23-22 :
الخوول العوووددَ :روى المـــدين األول والكـــويف عـــد ﱡ ﱛ ﱜ ﱠ فلـــم يـــرو
لغيرهما .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند السـجاوندي واألشـموين واأليـوبي؛ ألن قولـه:
ﱡﱞﱠ من نعت عين ،والكاف زائدة .
البيان :ﱡﱞﱠ متع ّلق بنعـت ثـان لــ ﱡﱛﱠ أو حـال ،والوصـل أولـى للتعلـق
اللفظي والمعنوي ،حيث ُو ِصفت الحور بصـفتين ،األولـى :أهنـم واسـعات األعـين،
وشبههم يف صفائهم بصفاء الدُّ ِّر وتأللِئِه ال يطرأ عليـه تغييـر ،ويجـوز الوقـف باعتبـار
تمام المعنى بالصفة األولى ،وللمشاكلة ،كما أن فيه تشويق وترغيب السامع .
الموضع الخامس :ﭧ ﭨ ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﱠ [المزمل]15 :
الخوول العووددَ :عــد ﱡﲣﱠ الموضــع األول وهــو ﱡ ﲢ ﲣ ﱠ المكــي،

( )1يف قولـــــه تعـــــالى :ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ ينظـــــر :الووووودر
المصووون ،الســمين الحلبــي ،370/6 ،التحريوور والتنوووير ،ابــن عاشــور ،135 /12 ،القووول الوووجيز،

المخاليت ،ص.206
( )2ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،239التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،322حسون
المدد يف معرفة العدد ،الجعربي ،ص.455
( )3علوول الوقووو  ،الســجاوندي ،992/3 ،منووار الهوود  ،األشــموين ،ص  ،761تحفووة األمووين ،األيــوبي،
.617/2
( )4الدر المصون ،السمين الحلبي ،205 /10 ،الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،111 /5 ،القوول الووجيز،
المخاليت ،ص.307
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وهذا الذي ذكره أكثر األئمة ،وترك عده غيره ،وذكر الهذلي والعمـاين عـد الحمصـي
أيضا ،وكذا الجعربي ،وزاد نافع ،وكذا ذكر عد نـافع ابـن الجـوزي لكنـه لـم يـذكر
له ا
الحمصي .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي؛ ألن ما بعـده يصـلح أن يكـون ا
حـاال أو
صفة ،وكالهما يوجب الوصل
البيان :ﱡﲤﱠ نعت ل ـ ﱡﲣﱠ ،والمقصود هبا شهادة التبليـغ ،والوصـل أولـى،
للتعلق اللفظي والمعنوي ،حيـث إن الفصـل بـين الموصـوف وصـفته ينتفـي بـه بيـان
المهمة التي ُب ِعث الرسول ﷺ من أجلها ،وعد المكي لها للمشاكلة .
الموضع السادس :ﭧ ﭨ ﱡ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ [الناس]4 :
الخل العددَ :عد ﱡ ﱻ ﱼ ﱽﱠ المكي والشامي بـال خـالف هـذا مـا
( )1ينظر :سور القورآن وآياتوه وحروفوه ونزولوه ،أبـو العبـاس ،الفضـل الـرازي ،صـححه وعلـق عليـه :بشـير
الحميري ،دار ابن حزم1430 ،هـ.ص ،345البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،257التبيان يف معرفة
تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،362عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفوه وتلخوي

مكيوه مون مدنيوه،

عمر عبد الكـايف أبـو القاسـم ،دراسـة وتحقيـق :د .خالـد أبـو الجـود ،مكتبـة اإلمـام النجـدي بالقـاهرة،
الطبعة األولى 1431هـ .ص ، ،470فنون األفنان يف عيون علو القرآن ،ابن الجوزي ،أبو الفرج جمال
الدين عبد الـرحمن ،بيـروت :دار البشـائر ،الطبعـة األولـى1408 ،ه ،ص ، ،318الكامول يف القوراءات
لهذلي أبو القاسم يوسف ،تحقيق :جمال بن السـيد الشـايب ،مؤسسـة سـما،
واألربعين الزائدة عليها ،ا ُ
الطبعة األولى 1428 ،هـ ) ،ص ،127الكتاب األوسط يف علم القراءات ،أبو محمد ،الحسن العماين،
تحقيق :د .عزة حسن ،دار الفكر ،الطبعة األولى1427 ،هــ ،ص ،511حسون المودد يف معرفوة العودد،
الجعربي ،ص ،488الفرائد الحسان ،القاضي ،ص .69
( )2تحفة األمين ،األيوبي.767/2 ،
( )3ينظر :التفسير البسيط ،الواحدي ،أبو الحسن علي ،أصل تحقيقه يف ( )15رسالة دكتوراة بجامعة اإلمام
محمد بن سـعود ،ثـم قامـت لجنـة علميـة مـن الجامعـة بسـبكه وتنسـيقه ،طبـع بعمـادة البحـث العلمـي
بجامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية ،الطبعـة األولـى1430 ،هــ ،377 /22 ،إعوراب القورآن،
النحاس ،41 /5 ،إعراب القرآن وبيانه ،محيي الدين درويـش( ،الطبعـة الرابعـة ،دار اإلرشـاد للشـئون
الجامعيــة بحمــص ســورية( ،دار اليمام ـة  -دمشــق  -بيــروت)( ،دار ابــن كثيــر  -دمشــق  -بيــروت)،
1415هـ  ،267/10،القول الوجيز ،المخاليت ،ص.329
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عليه الجمهور ،وتركه البـاقون ،وذكـر العطـار الخـالف عـن المكـي فيهـا ،ونقـل ابـن
الجوزي الخالف عنهما .
حكووم الوقووف :ال يوقــف عليــه عنــد الســجاوندي واألشــموين واأليــوبي؛ ألن مــا
بعدها صفتها .
البيووان :تعلــق لفــظ (الخنــاس) بـــ (الوســواس) لف اظ ـا ،فــالخنس صــفة للشــيطان
الوسواس الذي هو مستمر بالوسوسة للعبـد حتـى يخـنس ِ
فر احـا إن أطاعـه العبـد ،أو
ِ
حز انــا إن عصــاه وذكــر ربــه ،ولــذلك التعلــق ينبغــي الوصــل ،ومــن عــد اعتــرب وجــود
المشاكلة .

( )1ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،443البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،298التبيان يف معرفوة تنزيول
القرآن ،العطار ،ص ،448عدد سور القرآن ،عمر عبد الكايف ،ص ،543فنوون األفنوان ،ابـن الجـوزي،
ص ،327حسن المدد يف معرفة العدد ،الجعربي ،ص.544
( )2علول الوقووو  ،الســجاوندي ،1182/3 ،منوار الهوود  ،األشــموين ،ص ،869تحفوة األمووين ،األيــوبي،
.970/2
( )3ينظر :جامع البيان عن تنويل آَ القرآن ،الطربي ،755 /24 ،الكتاب الفريد يف إعراب القرآن المجيود،
الهمذاين ،492 /6 ،القول الوجيز ،المخاليت ،ص.362
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املطلب الثاني :تعلق احلال بعاملها
ﭧ ﭨ ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ [البينة]5 :
الخووول العوووددَ :عـــد ﱡﲳﱠ البصـــري والشـــامي ،فيكـــون غيـــر معـــدو ادا
للحجــازيين والكــوفيين ،واقتصــر الــرازي والعطــار وعبــد الكــايف والعمــاين علــى
البصري ،ورجحه الداين ،كما ذكر الخالف للشامي

.

حكووم الوقووف :ال يوقــف عليــه عنــد األشــموين واأليــوبي؛ ألن قولــه :ﱡﲵ
ﲶﱠ موضعه نصب بالعطف على ﱡﲯ ﱠ

.

البيووان :يــذكر اهلل جــل ذكــره أنــه لــم يــأمر أهــل الكتــا يف كتــبهم إال بعبــادة اهلل
مخلصين له العبادة حنفاء أي :موحدين هلل غير مشركين به ،وهـي علـى هـذا المعنـى
مؤكدة لمعنى ﱡﲱﱠ ،و ﱡﲱﱠ حال من ضمير ﱡﲯ ﱠ ،وﱡﲴﱠ

حــال ثانيــة ،أو حــال مــن ﱡﲱﱠ أو مــن الضــمير المســتكن فيهــا فهــي حــال
متداخلــة ،فالوصــل أولــى للتعلــق ،ولعــل مــن فصــل؛ اعتــرب كوهنمــا أمــرين األول:
اإلخالص ،والثاين :اتباع ملة إبراهيم عليه السالم الحنيفية ،والنعقاد اإلجمـاع علـى
عد نظائره .

( )1ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،410البيان يف عد آَ القورآن ،الـداين ،ص ،282 ،93التبيوان يف معرفوة
تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،418عدد سور القرآن ،عبد الكايف ،ص ،520فنون األفنان ،ابـن الجـوزي،
ص ،324الكتاب األوسط يف القراءات ،العماين ،ص ،516حسون المودد يف معرفوة العودد ،الجعـربي،
ص.526
( )2ينظر :منار الهد  ،األشموين ،ص  ،857تحفة األمين ،األيوبي.910/2 ،
( )3نظائره الفاتحـة آيـة  ،4الحجـر آيـة  ،35الشـعراء آيـة  ،82الصـافات آيـة  ،20ص آيـة  ،78الزمـر آيـة ،2
الذاريات آية  ،12الواقعة آية  ،56المعارج آية  ،26المدثر آية  ،46االنفطار آيـة  ،15 ،9المطففـين آيـة
 ،11التـين آيــة  ،7المــاعون آيــة ،1ينظـر :التحريوور والتنوووير ،ابــن عاشــور ،481 /30 ،القووول الوووجيز،
المخاليت ،ص ،353إعراب القرآن وبيانه ،محي الدين درويش.543 /10 ،
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املطلب الثالث :تعلق البدل باملبدل منه
ﭧ ﭨ ﱡﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ [األنفال]42 :
الخل العددَ :لم يعد ﱡﱺﱠ الكويف ،فيكون معدو ادا لغيره .
حكم الوقف :ال يكفي الوقف عليه عند النحاس ،وال يوقف عليه عند األشـموين
والسجاوندي واأليوبي؛ لتعلق الالم بما قبلها ،وكذا ال يوقف عليه عند الهمـداين إال
للضرورة ،وهو مفهوم عند الجعربي .
البيانُ :يذ ِّك ر اهلل تعالى المسلمين بعظيم عنايته هبم يف جمعهم هـم والمشـركين يف
عظيمــا بينــه يف جملــة ﱡﱻﱠ الواقعــة فِــي
بـدر علــى غيــر تواعــد؛ ليوقــع اهلل حـد اثا
ا
موض ِع بدل االشتمال مـن جملـة :ﱡﱶﱠ ،أو هـي مـن صـلة ﱡﱺﱠ ،واألمـر
هو نصر المسلمين وقهر المشركين عن حجة ظاهرة ُّ
تدل على تأييد اهلل قومًا وخذله
آخرين ،والوصل أولى؛ لبيـان الحكمـة ،والنعقـاد اإلجمـاع علـى تـرك عـد نظيـره يف
الموضع الثاين ،ولعدم المشاكلة ،ومن وقف؛ لتمام المعنـى وإن لـم تظهـر الحكمـة،
وللمساواة ،وكذا فيه صرف انتباه السامع للعلة .

( )1ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،158التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،164حسون
المدد ،الجعبرَ ،ص.327
( )2ينظر :القطع واالئتنا  ،النحاس ،ص  ،276الهوادَ يف معرفوة المقواطع والمبواد  ،أبـو العـالء الحسـن
الهمذاين العطار ،رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1411 ،ه ،دراسـة وتحقيـق:
سليمان الصقري ،إشراف د .عبد العزيز إسـماعيل ،401/2 ،علول الوقوو  ،السـجاوندي،537/2 ،
وصووف االهتووداء ،الجعــربي ،237/1 ،منووار الهوود  ،األشــموين ،ص ،325تحفووة األمووين ،األيــوبي،
.642/1
( )3ينظــر :الوودر المصووون ،الســمين الحلبــي ،613 /5 ،التحريوور والتنوووير ،ابــن عاشــور ،20 /10 ،القووول
الوجيز ،المخلت  ،ص.196
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املطلب الرابع :تعلق املعطوف املفرد باملعطوف عليه
الموضووووووووووووع األول :ﭧ ﭨ ﱡ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱠ [التوبة]70 :
الموضع الثواين والثالوث :ﭧ ﭨ ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲗ ﱠ [الحج]43 – 42 :
ﲘ
ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ
الخل العددَ :عد قوله تعالى{ :وث ُمود} بالتوبة الحجازيون ،وتركه البـاقون،
وترك عد موضع الحج الشـامي فيكـون معـدو ادا لسـواه ،وزاد العطـار موافقـة الكـويف
للشامي لورك العد ،ولم يذكر ابن شاذان خال افا لهم يف هذا الموضع ،وترك عـد قولـه
تعالى :ﱡﲓ ﲔ ﱠ الشامي والبصري ،فيكون معدو ادا للحجازيين والكويف .
حكم الوقف :موضـع التوبـة والحـج األول لـيس بتمـام وال كـاف عنـد النحـاس،
وليس بوقف عند األيوبي؛ ألن ما بعده معطوف عليه ،وكذا موضع الحج الثاين ليس
بوقف عند األيوبي

.

البيووان :وصــل {وث ُمــود} وﱡﲓ ﲔﱠ أولــى؛ حتــى تتصــل المعطوفــات ،واهلل
تعــالى أراد ضــر العــربة بــذكر قصــص جميــع األقــوام المــذكورة يف اآليــة ،فليســت
العربة خاصة بأحدهم ،بل الجميع مقصود ،ولعدم الموازنة لطرفيه يف موضع التوبة،
ولعل للفصل وجه باعتبار تقار الفورة الزمنية ألقوام كـل فاصـلة ،ومـن عـد فاصـلة
التوبة؛ النعقاد اإلجماع على عد نظائره  ،أما موضعي الحج فللمشاكلة .
( )1ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،193البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،190 ،160التبيان يف معرفوة
تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،216 ،168فنون األفنان ،ابن الجوزي ،ص ،295حسن المدد ،الجعربي،
ص.374 ،331
( )2ينظر :القطع واالئتنا  ،النحاس ،ص ،448 ،290تحفة األمين ،األيوبي.1112 ،683/1،
( )3نظائره سورة فصلت آية  ،13سورة ق آية  ،12سورة الربوج آية .18
( )4ينظر :الكتاب الفريد ،الهمذاين ،294/3 ،الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود ،388/10 ،إعراب
القرآن وبيانه ،دوريش ،133/4 ،القول الوجيز ،المخاليت ،ص.241 ،199
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الموضووع الرابووع :ﭧ ﭨ ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ [يونس.]57 :
الخل العددَ :عد الشامي ﱡ ﱻﱠ ،ولم يعده غيره ،وذكر الجعربي قوال
آخر باقتصار العد على الدمشقي ،واألول أصح؛ التفاق الجمهور عليه .
حكم الوقف :وقف ضرورة عند الهمداين ،وكامل عند الجعربي ،وال يوقف عليه
عند األيوبي للكل؛ للعطف .
البيوان :وصــف اهلل تعـالى كتابــه العزيـز بــأربع صـفات هــي أصـول كمالــه وخصائصــه
وهي :أنه موعظة ،وأنه شفا لما يف الصـدور مـن الجهـل والضـالل ،وهـو هـدا ى ،ورحمـة
للمؤمنين ،والوصل أولى؛ لكون جميع هـذه الصـفات للقـران الكـريم ،والعطـف لتأكيـد
المــدح ،ولعــل مــن وقــف علــى ﱡﱻﱠ؛أراد تخصــيص الموعظــة والشــفاء للنــاس
أجمعين ،والهدى والرحمة للمؤمنين خاصة ،والنعقاد اإلجماع على عد نظائره
الموضووووووع الخووووووامس :ﭧ ﭨ ﱡﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﱠ [ص]38 – 37 :
الخل العددَ :عد ﱡ ﲷﱠ غير البصري ،فيكون مورو اكا له
( )1ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،141البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،163التبيان يف معرفوة تنزيول
القوورآن ،العطووار ،ص ،172عــدد ســور القــرآن ،عبــد الكــايف ،ص ،252فنــون األفنــان ،ابــن الجــوزي،
ص ،286حسن المدد ،الجعربي ،ص.334
( )2ينظــر :الهووادَ ،الهمــداين ،451/2 ،وصووف االهتووداء ،الجعــربي ،264/1 ،تحفووة األمووين ،األيــوبي،
ص.730
( )3نظائرها كثيرة وهي يف :سـورة آل عمـران آيـة  ،154 ،119المائـدة آيـة  ،7األنفـال آيـة  ،43هـود آيـة ،5
الحج آية  ،46لقمان آية  ،23فاطر آية  ،38الزمر آية  ،7غافر آية  ،19الشورى آيـة  ،24الحديـد آيـة ،6
التغابن آية  ،4الملك آية  ،13العاديات آية  ،10ينظر :جامع البيان عن تنويل آَ القرآن ،الطربي/12 ،
 ،193الوودر المصووون ،الســمين الحلبــي ،222 /6 ،التحريوور والتنوووير ،ابــن عاشــور ،201/1 ،القووول
الوجيز ،المخاليت ،ص.203
( )4ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،214التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،268حسن
المدد ،الجعربي ،ص.415
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حكوووم الوقوووف :الوقـــف لـــيس بكـــاف عنـــد النحـــاس ،وال يوقـــف عليـــه عنـــد
السجاوندي ،واألشموين ،واأليوبي ،وهو تام عند الهمداين .
البيان :بينت اآلية وظـائف الشـياطين الـذين سـخرهم اهلل لسـليمان عليـه السـالم،
فمنهم ا ْل ُبنا ُة ،ومنهم الغاصـة يسـ ِ
تخر ُجون لـه الحلِـي مـن البحـار ،ومـنهم المـردة فِـي
األغــال ِل مقرنــون ،ﱡﲹﱠ معطــوف علــى ﱡﲵ ﲶﱠ داخــل يف حكــم البــدل،
فالوقف على غواص يفوت به بيان حال الصنف اآلخر منهم ،ولعل مـن وقـف؛ أراد
فصل الصنف العامل من الشياطين عن المردة منهم المقيدين ،وللمشاكلة .
الموضع السوادس :ﭧﭨﱡ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑﱠ [محمد]15 :
الخل العددَ :عد البصري والحمصي ﱡﲌﱠ فال يعدُّ ه غيرهما ،وقد نقل
العد عنهما الهذلي والجعـربي وابـن الجـوزي والعمـاين والقاضـي ،واقتصـر غيـرهم
على البصري
حكم الوقوف :ال يوقـف عليـه عنـد األشـموين؛ لعطـف كـل منهمـا علـى مـا قبلـه،
والعطـــف يصـــير األشـــياء كالشـــيء الواحـــد ،وجـــائز عنـــد الســـجاوندي واأليـــوبي
واألشــموين كــذلك؛ لتفصــيل أنــواع الــنعم مــع العطــف ،والتفصــيل المــذكور مــن
مقتضيات الوقف .
( )1ينظر :القطع واالئتنا  ،النحاس ،ص  ،599الهادَ ،الهمذاين ،872/2 ،علل الوقو  ،السـجاوندي،
 ،869/3منار الهد  ،األشموين ،ص ،658تحفة األمين ،األيوبي.360/2 ،
( )2ينظر :جامع البيان عن تنويل آَ القرآن ،الطبرَ ،98 /20 ،الكتاب الفريود يف إعوراب القورآن المجيود،
الهمذاين ،427 /5 ،القول الوجيز ،المخاليت ،ص.274
( )3ينظـر :سوور القورآن ،الـرازي ،ص ،280البيووان يف عود آَ القورآن ،الـداين ،ص  ،228الكامول ،الهــذلي،
ص ،125التبي وان ،العطــار ،ص ،299عــدد ســور القــرآن ،عبــد الك ـايف ص ،377فنــون األفنــان ،ابــن
الجــوزي ،ص ،308الكتــا األوســط يف القــراءات ،العمــاين ،ص ،504حسوون الموودد ،الجعــربي،
ص ،436الفرائد الحسان ،القاضي ،ص .60
( )4ينظر :علل الوقو  ،السجاوندي ،948/3 ،منار الهد  ،األشموين ،ص  ،722تحفة األمين ،األيوبي،
.519/2
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البيووان :قولــه تعــالى :ﱡﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑﱠ عطــف علــى ﱡﱽﱠ المتقدمــة ،ويف
اآلية تفصيل ألنواع األهنار التي أعدها اهلل للمتقين يف الجنة ،فالوصل أولى للعطف،
ولعدم الموازنة ،لكن بالرغم من وجود االتصال اللفظي جوز علماء الوقـف الوقـف
باعتبار أن كل هنر وما فيه من النعيم جملة مستقلة عن النهر اآلخر .
الموضووووع السووووابع :ﭧ ﭨ ﱡﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ

[الرحمن]35 :
الخل العددَ :عد الحجازيون ﱡﲫ ﲬ ﱠ ،وأسقط عده الباقون
حكم الوقف :ليس بوقف على القراءتين عند األشموين واأليوبي؛ للعطف .
البيووان :اختلــف القــراء يف قــراءة ﱡﲭﱠ المعطوفــة علــى مــا قبلهــا ،ويختلــف
التقدير والمعطوف عليه على كـل قـراءة ،فقـرأ ابـن كثيـر وأبـو عمـرو وروح بخفـض
السين عطفًا على ﱡﲬﱠ مباشرةا ،ويحمل على تفسـير النحـاس بالـدخان علـى قـول
من قال إن الشوا مشتمل على لهب النار والدخان م اعا ،فكل من الشوا والنحاس
مشتمل على االثنين معًا ،أو بالعطف على ﱡ ﲬﱠ بتقدير محـذوف موصـوف يقـدر
ِ
(شيء من نحاس) ،ف ُح ِذف الموصـوف المعطـوف وأقيمـت الصـفة (مـن نحـاس)
بـ
مقامه ،وجـر نحـاس بــ (مـن المضـمرة) ،و ُيحمـل هـذا التقـدير علـى تفسـير الشـوا
باللهب الخالص من النار ،والنحاس الدخان ،فلم يصح العطـف عنـدهم علـى ﱡﲫ

ﲬﱠ مباشرة؛ ألن المعنى سيصبح شوا من دخان.
وقرأ الباقون برفع السين عطفًا على ﱡ ﲪﱠ ،والمعنىُ :يرسل عليكما شـوا
( )1ينظر :إعراب القرآن وبيانه ،محـي الـدين درويـش ،208 /9التحريور والتنووير ،ابـن عاشـور،95/26 ،
القول الوجيز ،المخاليت ،ص.292
( )2ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،237التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،318حسن
المدد ،الجعربي ،ص.452
( )3ينظر :منار الهد  ،األشموين ،ص  ،756تحفة األمين ،األيوبي.604/2،
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من نار ال دخان فيه ،ويرسل نحاس من دخـان أو صـفر مـذا  ،أي :يرسـل هـذا مـرة
وهــذا مــرة ،ويجــوز أن يرســال م اعــا مــن غيــر أن يخــتلط أحــدهما بــاآلخر ،وقــد تعلــق
"نحاس" بما قبله بالعطف سواء بـالعطف مباشـرة أو بتقـدير حيـث أقـيم ﱡﲭ ﱠ

مقــام موصــوفه المعطــوف المحــذوف ،ولعــل مــن وقــف؛ أراد فصــل أنــواع العــذا
لتخويف السامع ،والنعقاد اإلجماع على عد نظيره وهو قوله تعـالى :ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﱠ الرحمن. 15:
الموضع الثامن :ﭧ ﭨﱡﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ [الواقعة]18 :
الخوول العووددَ :عــد لفــظ ﱡﱇﱠ المــدين الثــاين والمكــي ،فيكــون مورو اك ـا
لغيرهما .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األشموين ،وكذا عند األيوبي؛ للعطف .
البيان :ﱡﱈﱠ معطوف على ﱡﱇﱠ ،والوصل أولـى؛ لشـدة التعلـق اللفظـي
والمعنــوي حيــث إن جميــع هــذه اآلنيــة آنيــة للخمــر ويطــوف علــيهم هبــا الولــدان
المخلدون يف الجنة ،فمر اة توضع لهم الخمر يف أكوا وهي ما اتسع رأسه ،ولم يكن
له خرطوم وال عرى ،ومرة يف أباريق وهو إناء ُتحمل فيه الخمر للشاربين فتصب فِـي
األكوا  ،ثم تصب لهم الخمر يف كؤوس كالكو إِال أنه مستطيل ضـيق المشـر ،
الفارسـي أبـو علـي
( )1ينظر :جامع البيان عن تنويل آَ القرآن ،الطربي ،221/22 ،الحجة للقراء السوبعة،
ّ
الحسـن  ،تحقيـق :بـدر الـدين قهــوجي  -بشـير جويجـابي ،راجعـه ودققــه :عبـد العزيـز ربـاح  -أحمــد

يوسـف الــدقاق ،بيــروت ،دار المــأمون للــوراث – دمشـق ،الطبعــة الثانيــة1413 ،هـــ ،249/6 ،تفسووير
القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ،تحقيق :سامي سالمة ،دار طيبة ،الطبعـة الثانيـة،
1420هـــ ،498/7 ،.النشــر يف القــراءات العشــر ،ابــن الجــزري  ،1927/5إتحووا فضوولء البشوور يف
الدمياطي أحمد الشهير بالبناء (ت 1117هـ) ،تحقيق :أنس مهـرة ،دار الكتـب
القراءات األربعة عشر،
ّ
العلمية بلبنان ،الطبعة الثالثة1427 ،هـ  ،ص  ،527القول الوجيز ،المخاليت ،ص.305
( )2ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،239التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،322حسن
المدد ،الجعربي ،ص.455
( )3ينظر :منار الهد  ،األشموين ،ص ،760تحفة األمين ،األيوبي.616/2 ،
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وجميع هذه اآلنية من خمر معين جارية وليست قليلة ِ
عزيزة كما هي فِي الدنيا ،ومن
عدها؛ للمشاكلة لـ ﱡ ﱊﱠ بعده .
الموضووع التاسووع :ﭧ ﭨﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ [الواقعــة:
]43 –42
الموضووووووع العاشوووووور :ﭧ ﭨ ﱡ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕﱠ [المزمل]13 – 12 :
الخل العددَ :ترك المكي عد ﱡﲮﱠ ،ويعدها الباقون
عد لفظ ﱡﲏﱠ جميع علماء العدد غير الحمصي
حكم الوقوف :ال يوقـف علـى ﱡﲮﱠ عنـد السـجاوندي واأليـوبي ،والوقـف
عند النحاس واألشـموين علـى ﱡ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱠ [الواقعـة ،]44 :وال يوقـف
على ﱡﲏﱠ عند األيوبي؛ للعطف .
البيان :بين اهلل جل ذكره يف هذه اآليات حـال أهـل النـار وبحـثهم عـن منجـى مـن
العذا  ،ف ُيسحبون بالقيود إلى النـار الحاميـة التـي يتزقمـون فيهـا الشـوك فينشـب يف
حلوقهم ،فيفزعون إلى طلب الماء ليسهل عليهم البلع فيجدون الحميم الحار الـذي
تتقطـع منــه حلــوقهم ،وإن أصــاهبم الســموم وهـي الــريح الحــارة يفزعــون إلــى الظــل
فيجدونه دخان ِ
منبعث من جهنم شديد السواد  ،والوصل أولى؛ لبيـان تعـدد أصـناف
( )1ينظر :جوامع البيوان عون تنويول آَ القورآن ،الطـربي ،295 /22 ،التحريور والتنووير ،ابـن عاشـور/27 ،
 ،294إعراب القرآن وبيانه ،درويش محي الدين ،428/ 9،القول الوجيز ،المخلاليت ،ص.307
( )2ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،239التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،322حسن
المدد ،الجعربي ،ص.456
( )3ينظــر :الكتوواب األوسووط يف القووراءات ،العمــاين ،ص ،511حسوون الموودد ،الجعــربي ،ص ،487الفرائوود
الحسان ،القاضي ،ص.68
( )4ينظــر :القطووع واالئتنووا  ،الزجــاج ،ص ،711علوول الوقووو  ،الســجاوندي ،993/3 ،منووار الهوود ،
األشموين ،ص ،762تحفة األمين ،األيوبي.766 ،620/2 ،
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العذا المعدة لهم وتواليها ،وبيان حالهم يف الفرار من كل عذا حتـى ييأسـوا مـن
الخالص ،ولعدم المساواة بين الفواصل يف الواقعة ،ومن عدهما؛ فللمشاكلة ،ولعل
تعدد أصناف العذا وفصلها فيه تخويف للسامع .
الموضع الحادَ عشر :ﭧ ﭨﱡﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ [الواقعة]89 :
الخل العددَ :انفرد الشامي بعد :ﱡﲀﱠ ،وذكر الهـذلي والجعـربي وابـن
الجوزي والعماين والقاضي فيها العد للدمشقي ،ولم يذكر فيها ابن شاذان خال افا .
حكم الوقف :ال ُيوقف عليه عند األيوبي؛ للعطف .
البيان :أخرب اهلل عن حال المقربين عند االحتضار ،وأهنم يبشرون بـروح وريحـان
مِن الرحمة والراحة والفرحِ وجن ِـة ن ِعـيم  ،ومـا بعـدﱡﱿﱠ عطـف عليـه ،فبالوصـل
أيضا فالوصـل أولـى ،
يتحقق اكتمال المبشرات الثالثة بدون فصل ،ولعدم المساواة ا
ولعل من وقف؛ اعترب أن المعنى كما قال ابن جرير( :وله مع ذلك بستان نعيم يتـنعم
فيـه) ،فكأهنــا جملـة اســمية أخـرى معطوفــة علـى الجملــة األولـى ،ويوافقــه حـديث:
الروح الطيبة فِي الجسد الطيب كنت تعمرينه،
الرباء :أن مالئكة الرحمة تقول« :أ ّيتها
ُ
ِ
اخرجــي إِلــى روح وريحــان ،ور ّ غيــر غضــبان» ،ولوجــود المشــاكلة ،والنعقــاد
اإلجماع على عد نظيره يف الرحمن
( )1ينظر :الجامع ألحكا القرآن ،القرطبي ،213 /17 ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،271/29 ،إعوراب
القرآن وبيانه ،محي الدين درويش ،262 /10 ،434/9 ،القول الوجيز ،المخاليت ،ص.308
( )2ينظـر :سوور القورآن ،الـرازي ،ص ،304البيووان يف عود آَ القورآن ،الـداين ،ص  ،239الكامول ،الهــذلي،
ص ،126التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،323عودد سوور القورآن ،عبـد الكـايف ،ص،436
فنون األفنان ،ابن الجوزي ،ص ،313الكتاب األوسط يف القراءات ،العماين ،ص ،507حسون المودد،
الجعربي ،ص ،456الفرائد الحسان ،القاضي ،ص .60
( )3ينظر :تحفة األمين ،األيوبي.625/2 ،
( )4يف قوله تعالى:ﱡ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ [الـرحمن ]12 :ينظـر :جوامع البيوان عون تنويول آَ
القرآن ،الطربي ،379 /22 ،تفسوير القورآن العظويم ،ابـن كثيـر ،549 /7 ،القوول الووجيز ،المخـاليت،

ص ،308إعراب القرآن وبيانه ،محي الدين درويش.450/9 ،
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ﳘﳚ
ﳙ
الموضع الثاين عشر :ﭧﭨﱡ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ
ﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﱠ

[الطالق]12 :

الخوول العووددَ :عــد ﱡ ﳣﱠ الحمصــي ،ويــورك عــده غيــره ،ذكــره الهــذلي
والجعربي والعماين والقاضي ،وذكرها الداين يف با ما انفرد بعده الحمصـيون ولـم
يذكرها يف االيات المختلف فيها يف السورة
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األشموين واأليوبي؛ للعطـف ،وألن لفـظ "أن"
ليس له صدر الكالم .

أن يعلـم النـاس قـدرة اهللِ
البيان :إن من حكمة خ ِ
لقه تعـالى السـماوات واألرضْ ،

على ِّ
كل شيء وإحاطة علمه بكل شيء  ،فكـال الجملتـين تقـدران بمصـدر مـؤول،
والثاين معطوف على األول ،فالوصل أولى حتـى يكتمـل المعنـى المـراد مـن تعظـيم
الخالق والمعلوم ،ولعل من وقف؛ أراد فصل الحكمتين لتنبيه السامع للمعلوم.
الموضوع الثالوث عشور :ﭧ ﭨ ﱡﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ [نوح]23 :
الخووول العوووددَ :أهمـــل عـــد ﱡﲜ ﲝ ﱠ الكـــويف ،وزاد الهـــذلي والجعـــربي
والعماين والقاضي الحمصي .
( )1ينظر :البيان يف عد آَ القورآن ،الـداين ،ص ،249 ،97الكامول ،الهـذلي ،ص ،127الكتواب األوسوط يف
القراءات ،العماين ،ص ،508حسن المدد ،الجعربي ،ص ،470الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.66
( )2ينظر :منار الهد  ،األشموين ،ص ،791تحفة األمين ،األيوبي.702/2 ،
( )3ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،341 /28 ،الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.290 /28 ،
( )4ينظـر :سوور القورآن ،الـرازي ،ص ،341البيـان يف عـد آي القـرآن ،الـداين ،ص  ،255الكامول ،الهـذلي،
ص ،127التبيووان ،العطــار ،ص ،358عوودد سووور القوورآن ،عبــد الكــايف ص ،465فنووون األفنووان ،ابــن
الجــوزي ،ص ،316الكتوواب األوسووط يف القووراءات ،العمــاين ،ص ،510حسوون الموودد ،الجعــربي،
ص ،483الفرائد الحسان ،القاضي ،ص .66
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حكم الوقف :ال يوقف عند األيوبي؛ للعطف .
البيان :ﱡﲛﱠ وما ُعطِف عليه أسماء رجال صالحين مـن قـوم نـوح عليـه السـالم
صنع آباؤهم لهم تماثيل على صورهم بأسمائهم حتى ينشطوا يف العبادة ،فلما هلكوا
سواعا) يفصل بين المعطوفات ومعمولها،
وتنسخ العلم ُعبِدت ،والوقف على (وال
ا
ومن عده؛ فللمشاكلة .

( )1ينظر :تحفة األمين ،األيوبي.752/2 ،
( )2ينظر :تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،235 /8 ،الجدول يف إعراب القرآن ،صـايف لحمـود،104/29 ،
القول الوجيز ،المخاليت ،ص.326

117

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هـ

املطلب اخلامس :تعلق عطف اجلمل
الموضع األول :ﭧﭨ ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲜ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲝ
ﲚﲛ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ [النساء]173 :
الموضووع الثوواين :ﭧ ﭨ ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸﱠ [نوح]25 :
الخل

العددَ :انفرد الشامي بعد ﱡﲤ ﱠ ،وتـرك عـده البـاقون ،وعـد ﱡﲱ ﱠ

البصري والحجازيين والشامي ،فيكون مورو اكا للكويف وحده .
حكوووم الوقوووف :ال يوقـــف علـــى موضـــع النســـاء عنـــد الســـجاوندي واأليـــوبي
واألشموين؛ لعطف ما بعده على مـا قبلـه ،وهـو كـاف عنـد الهمـداين ،والوقـف علـى
موضع نوح جائز عند األشموين ،ومطلق عند األيوبي .
ّ
محـــل رفـــع معطوفـــة علـــى جملـــة
البيوووان :جملـــة ﱡﲥ ﲦﱠ بالنســـاء يف
ّ
محـــل لهـــا معطوفـــة علـــى جملـــة
ﱡﲢﱠ ،وجملـــة :ﱡﲲ ﲳﱠ بنـــوح ال
ﱡﲰﱠ ،وقد بين اهلل تعالى يف اآلية ما أعده للـذين اسـتكربوا عـن عبادتـه فبـين أنـه
سيعذهبم عذا ابا م ِ
ِ
نجـيهم مـن عذابـه ،وال
وج اعا ،وهذا العذا دائم فلن يجـدوا ول ًّيـا ُي
ُ
ناصرا ينصرهم ،فالوصل أولى؛ الرتباط الجملتين لف اظا ومعناى ،ولعل الوقف يكفـي
ا
على الجملة األولى كما عند الهمداين باعتبارهـا جملتـين ،األولـى لوصـف عـذاهبم،
والثانية لبيان انقطاع الشفاعة والنصرة لهـم ،وعـد الشـامي موضـع النسـاء؛ لمشـاهبته
لطرفيه يف الزنة ،وللمشاكلة يف موضع نوح .
( )1ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،255 ،146التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطـار ص،149
 ،359حسن المدد ،الجعربي ،ص.483 ،311
( )2ينظـر :الهووادَ ،الهمـذاين ،242/1 ،علوول الوقووو  ،السـجاوندي ،443/2 ،منوار الهوود  ،األشــموين،
ص ،807 ،237تحفة األمين ،األيوبي.753 ،412/1 ،
( )3ينظر :جامع البيان عن تنويل آَ القرآن ،الطربي ،710/7 ،القول الوجيز ،المخـاليت ،ص،326 ،181
الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.258/6 ،
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ﱇﱉﱊ
الموضوووووع الثالوووووث :ﭧ ﭨ ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱈ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠ [األنفال]63 – 62 :
الخوول العووددَ :عــد ﱡﱍﱠ كــل علمــاء العــدد إال البصــري فلـــم
يعدها .
حكم الوقف :حسن عند النحاس ،والهمداين ،وال يوقف عليه عنـد السـجاوندي
واأليوبي؛ لعطف المتفقتين .
حل لها صلة الموصـول ،وجملـة :ﱡﱏﱠ ال ّ
البيان :جملة :ﱡﱋﱠ ال م ّ
محـل
لها معطوفة عليها ،ويف اآلية ذكر اهلل تعالى أنه كاف نبيه إِن أراد األعـداء خديعتـه ،ثـم

ذكر مِنته عليه فهو الذي قواه بنصره ،وبالمؤمنين فألف بين قلـوهبم ،وتـآلفهم مصـدر
قوة لرسوله ﷺ ،ولو كانوا متنازعين كما كانوا يف الجاهلية فإنـه لـن ينتفـع بنصـرهتم،
فالوصل أولى؛ باعتبار هذا المعنـى ،والوقـف أولـى؛ باعتبـار أن التـأليف بـين قلـو
المؤمنين منة أخرى على الرسول ﷺ ،وللمشاكلة .
ُ
الموضووووع الرابووووع :ﭧ ﭨ ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎﱠ [التوبة]39 :
الخل العددَ :عد الشامي ﱡ ﲇ ﱠ ،وتركه غيره ،كـذا ذكـره الجمهـور وهـو
أحد األقوال عند الجعـربي ،وقيـل عـده الدمشـقي وحـده ،ذكـره الهـذلي والجعـربي
والقاضي ،وكذا ذكره العماين ونسبه البن شنبوذ .
( )1ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،158التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،164حسن
المدد ،الجعربي ،ص.327
( )2ينظر :القطع واالئتنا  ،النحاس ،ص ،279الهادَ ،الهمذاين ،406/2 ،علل الوقو  ،السـجاوندي،
 ،542/2تحفة األمين ،األيوبي.647/1 ،
( )3ينظر :معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ،422/2 ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،63 /10،القول الوجيز،
المخاليت ،ص ،196الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.256/10،
( )4ينظـر :سوور القورآن ،الــرازي ،ص ،134البيوان يف عود آَ القوورآن ،الوداين ،ص  ،160الكامول ،الهــذلي،

=
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حكم الوقف :ال يوقف للكل عند األيوبي؛ لعطف المتفقتين .
البيان :جملة :ﱡ ﲅ ﱠ ال ّ
محل لها جوا

الشرط ،وجملة :ﱡ ﲈ ﱠ

وﱡ ﲋﲌﱠ ال ّ
محل لها معطوفتين عليها ،ويف هذه اآلية ثالثة هتديـدات عظيمـة
مــن اهلل علــى ا ْل ُمتثــاقِلِين عــن الجهــاد ،ح ْي ُ
ــث توعــدهم بِعــذا ألِــيم يف الــدار ْي ِن،
صـرة ِ
ِ
دينـه ،ووصـل
وإهالكهم واستبدال من هو أطـوع مـنهم ،وهـو غنِـي عـنهم فِـي ُن
التهديدات أولى؛ الكتمال المعنى واللفظ ،ولكونه أوقع يف النفوس ،ولعدم مشاكلته
لطرفيه ،والنعقاد اإلجماع على ترك عد قولـه تعـالى :ﱡ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ

ـتقال ،والتخويــف
ﱴ ﱠ [التوبــة ،]74 :ومــن فصــلها؛ اعتــرب كــل هتديــد عقا اب ـا مسـ ا
حاصل ِّ
بكل واحد ،والنعقاد اإلجماع على عد نظائره .
الموضع الخامس :ﭧ ﭨﱡﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ [طه]34 – 33 :
الخل العددَ :أهمل البصري عد ﱡ ﳋﱠ يف الموضعين ،وعدهما الباقون .
حكم الوقف :الوقف علـى األولـى كـاف عنـد الـداين ،وقيـل بـالوقف عليهـا عنـد
األيوبي ،وال يوقف عليها عند السجاوندي واألشموين؛ ألن العطف صيرها كالشيء
الواحد .
=

ص ،115التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،168عودد سوور القورآن ،عبـد الكـايف ،ص،246
فنووون األفنووان ،ابــن الجــوزي ،ص ،285الكتوواب األوسووط يف القووراءات ،العموواين ،ص ،485الفرائوود
الحسان ،القاضي ،ص .37

( )1ينظر :تحفة األمين ،األيوبي.673/1 ،
( )2نظائره يف النساء آية  ،161 ،138 ،18اإلسراء آية  ،10الفرقان آية  ،37األحزا آية  ،8الفـتح آيـة ،16
 ،17المزمل آية  ،13اإلنسان آيـة  ،31ينظـر :البحور المحويط يف التفسوير ،األندلسـي ،420/5 ،القوول
الوجيز ،المخاليت ،ص ،199الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.341 /10 ،
( )3ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،183التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،207حسن
المدد ،الجعبرَ ،ص.366
( )4ينظــر :المكتفووى ،الــداين ،ص ،129علوول الوقووو  ،الســجاوندي ،693/2 ،منووار الهوود  ،األشــموين،
ص ،487تحفة األمين ،األيوبي.1036/1 ،
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البيان :جملة :ﱡﳍ ﱠ ال ّ
محل لها معطوفة على جملـة ﱡﳊﱠ ،وقـد سـأل
سهل أداء الدعوة ،وع ّلـل موسـى عليـه
موسى عليه السالم ربه دعوات لنفسه وأخيه ُت ِّ
السالم سؤاله تحصيل ما سأله لنفسه وألخيه ،بأن يكون ذلـك عوناـا علـى تسـبيح اهلل
كال من التسبيح والذكر تنزيه وعبادة هلل تعالى ،وبوصلهما تكتمل علة
كثيرا ،و ا
وذكره ا
سؤاله ،وهو أولى ،ويمكن الفصل باعتبار كل واحدة منهما علة ،والنعقـاد اإلجمـاع
على عد نظائرهما .
ﱨﱪ
ﱩ
الموضع السادس :ﭧ ﭨ ﱡﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱹﱻ
ﱺ
ﱱﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
ﱲ
ﱫﱬﱭﱮﱯﱰ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ [طه]40 :
الخول العوددَ :عــد الشـامي ﱡ ﱾ ﱿﱠ ،ولــم يعـده غيــره ،ونسـب الهــذلي
والجعربي والعماين العد للدمشقي ،ولم يذكر فيها ابن شاذان والعطار خال افا .
حكم الوقف :ليس بوقف تام عند النحاس .
البيووان :جملــة :ﱡﲁ ﱠ ال محـ ّـل لهــا معطوفــة علــى جملــة ﱡﱻﱠ ،يبــين اهلل
تعـالى أن مــا حصــل لموسـى عليــه الســالم مـن مِحــن كثيــرة بتقـدير اهلل تعــالى؛ ل ِغايــة

اصطِفاؤه للرسالة  ،وألجل هذا المعنى ،ولعـدم المشـاكلة ،وللعطـف
عظيمة وهي ْ

تعلقت الجملتان فوصلها أولى ،ومن فصل؛ لعلـه اعتـرب أن مـا سـبق مـن االبـتالءات
( )1نظائرهما يف سورة النساء آية  ،160 ،82 ،19سورة األحزا آية  ،41 ،21ينظر :التحرير والتنوير ،ابن
عاشـــور ،213 /16 ،القوووول الووووجيز ،المخـــاليت ،ص ،232الجووودول يف إعوووراب القووورآن ،صـــايف،
.364/16
( )2ينظـر :سوور القورآن ،الـرازي ،ص ،182البيووان يف عود آَ القورآن ،الـداين ،ص  ،183الكامول ،الهــذلي،
ص ،119التبيووان يف معرفووة تنزيوول القوورآن ،العطــار ،ص ،207فنووون األفنووان ،ابــن الجــوزي ،ص،292
الكتاب األوسط يف القراءات ،العماين ،ص ،492حسن المدد ،الجعربي ،ص ،366الفرائود الحسوان،
القاضي ،ص .45
( )3ينظر :القطع واالئتنا  ،الزجاج ،ص.413
( )4ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور  ،222 /16الجدول يف إعراب القرآن ،صايف.368 /16 ،
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كانت متتالية قبل الرسالة وانتهـى الحـديث عنهـا ،ثـم بـين أمـر اا آخـر اا وهـو اصـطفاؤه
للرسالة وما أعقبها من ابتالءات ،ولذا عرب ( ُثم) الم ِفيد ُة لِلتر ِ
اخي.
ُ
الموضع السابع :ﭧ ﭨ ﱡﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿﳀ ﱠ [طه]47 :
الخل العددَ :عد الشامي ﱡﲼ ﲽ ﱠ ،ولم يعده غيره .
حكم الوقف :ليس بوقف تام عند النحاس .

البيان :طلب موسى وهـارون عليهمـا السـالم مـن فرعـون أن ُيطلِـق بنـي إسـرائيل
يذهبون معهما حيث شاءوا ،وال يعذهبم بالسخرية واألعمال الشـاقة ،وجملـة :ﱡﲾ

ﲿﱠ ﳀ ال ّ
محل لها معطوفة على جملة ﱡﲺﱠ ،وطلبهم إخـراج بنـي إسـرائيل
من الزمه عدم تعذيبهم؛ ألهنم سيتخلصون من عبوديته ،فكال الطلبين متعلقان لف اظـا
ومعناى فوصلهما أولى ،ومن عدها؛ اعترب أن كل واحد منهما طلبًا ،فقد ِّ
يخـل عـنهم
لكــن يســتمر بتخصــيص األعمــال الشــاقة لهــم يف مصــر ،والنعقــاد اإلجمــاع علــى
عد نظائره .
الموضوووع الثوووامن :ﭧ ﭨ ﱡ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱠ [طه]89 :
الخل العددَ :عد المدين الثاين ﱡﱓﱠ ،وتركـه غيـره ،وزاد الهـذلي والعمـاين
عدها للشامي معه ،ووافقهما الجعربي يف قول آخر .
( )1ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،183التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص  ،208حسن
المدد ،الجعربي ،ص.366
( )2ينظر :القطع واالئتنا  ،النحاس ،ص.414
( )3نظائره يف سورة األعراف آية  ،134 ،105سـورة الشـعراء آيـة  ،197 ،59 ،22 ،17سـورة السـجدة آيـة
 ،23سورة الزخرف آية  ،59ينظر :أضواء البيان يف إيضال القرآن بوالقرآن ،الشـنقيطي ،16/ 4 ،القوول
الوجيز ،المخاليت ،ص ،233الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.374 /16،
( )4ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،183البيوان يف عود آَ القورآن ،الـداين ،ص  ،183التبيوان يف معرفوة تنزيول القورآن،

=
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حكووم الوقووف :ال يوقــف عليــه عنــد الســجاوندي واأليــوبي؛ للعطــف ،وجــوزه
الهمداين عند قوم .
البيان :يستنكر اهلل تعالى يف اآلية سخافة عقول الذين عبدوا العجل ،فكيف عبدوا
ما ال يقدر على رد الجوا لمن سأله ،وإذا كان ال يجيبهم فهـو لـن يملـك لهـم نف اعـا
ِ
غنائـه عـنهم ،وجملـة :ﱡﱔ ﱕﱠ
ضرا ،فإذا كان هذا حاله فتحقق بذلك عـدم
وال ًّ
يف محـ ّـل رفــع معطوفــة علــى جملــة ﱡﱑﱠ ،فوصــلهما أولــى؛ الرتباطهمــا لف اظــا،
ومعناى فإن انتفاء تحقق الصفة األولى فيه من الزمها انتفاء الثانيـة ،ولعـل مـن عـدها؛
اعترب أهنما وصفين مستقلين يف الداللة على عجزه ،وللمشاكلة .
الموضوووووووع التاسوووووووع :ﭧ ﭨ ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞﱠ [الشعراء]211 – 210 :
الخل العددَ :عد ﱡﱘﱠ كل أئمة العدد إال المدين األخير والمكي فـال
يعدانه ،ولم يذكر الجعربي المكي
حكووم الوقووف :كــاف عنــد الــداين ،وحســن عنــد الهمــداين ،وال يوقــف عليــه عنــد
األيوبي .
البيووان :يف هــذه اآليــة يــذكر اهلل تعــالى ثالثــة موانــع مــن تنــزل الشــياطين بــالقران:
=

العطــار ،ص ،208الكاموول ،الهــذلي ،ص ،119فنووون األفنووان ،ابــن الجــوزي ،ص ،294الكتوواب األوسووط يف
القراءات ،العماين ،ص ،493حسن المدد ،الجعربي ،ص ،366الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.46

( )1ينظر :الهادي ،644/2 ،علل الوقو  ،السجاوندي ،699/2 ،تحفة األمين ،األيوبي.1051/1 ،
( )2ينظر :التحرير والتنووير ،ابـن عاشـور ،288 /16 ،أضوواء البيوان ،الشـنقيطي ،84 /4 ،القوول الووجيز،
المخاليت ،ص ،234الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.409 /16 ،
( )3ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،206البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،196التبيان يف معرفة تنزيول
القرآن ،العطـار ،ص ،228عودد سوور القوران ،عبـد الكـايف ،ص ،335الكتواب األوسوط يف القوراءات،
العماين ،ص ،495حسن المدد ،الجعربي ،ص.384
( )4ينظر :المكتفى الداين ،ص ،151الهادَ ،743/2 ،تحفة األمين ،األيوبي.105/2 ،
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أحدها :أنه ما ينبغي لهم؛ ألن مـن سـجاياهم اإلفسـاد وإضـالل العبـاد ،والقـرآن نـور
وهدا ى ،ثانيها :ما يقدرون على ذلك ،آخرها :عزلهم ِ
عن استما ِع القرآن؛ ألن السماء
حرسا شديدا ا ،وجملة :ﱡﱚ ﱛﱠ وما بعدها ال ّ
محل لهـا معطوفـات علـى
ملئت ا
جملة ﱡ ﱕ ﱖﱠ ،فالوصل أولى ،ولعل من عـدها؛ اعتـرب ّ
أن جملـة ﱡﱚ ﱛ ﱠ
ومــا بعــدها كــل واحــدة مــنهم حجــ اة مســتقلة علــى مــن زعــم تنــزل الشــياطين بــه،
وللمشـــــاكلة ،واإلجمـــــاع علـــــى عـــــد قولـــــه تعـــــالى :ﱡ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ

الشعراء. 221:
الموضوووووع العاشووووور :ﭧ ﭨ ﱡﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜﱠ [القصص]23 :
الخل العددَ :ترك عد ﱡﱖﱠ الكويف ،فيعدها غيره .
حكم الوقف :جائز عند العماين واألشموين ،وكاف عند الهمداين ،ومجوز لوجـه
عند السجاوندي واأليوبي؛ لكوهنا رأس آية عند األكثرين ،مع عطف المتفقتين .
البيان :بين اهلل تعالى يف اآلية أن موسى عليه السالم لما بلغ بئر مـدين وجـد عنـده
جماعة من الناس يسقون ،ووجد أسـفل مـنهم امـرأتين تحبسـان أغنامهمـا مـن المـاء
حتى يفرغ الناس ويخلو بينهما وبين الماء ،فالعطف أولى لعطف الجملتين ،ولكون
الرؤيــة حصــلت يف وقــت واحــد وبقعــة واحــدة ،ولعــل مــن فصــل؛ اعتــرب اخــتالف
المكانين والحال ،وللمشاكلة .
( )1ينظــر :تفسووير القوورآن العظوويم ،ابــن كثيــر ،165 /6 ،القووول الوووجيز ،المخــاليت ،ص ،250الجوودول يف
إعراب القرآن ،صايف لحمود.128 /19 ،
( )2ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،201التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،236حسن
المدد ،الجعبرَ ،ص.390
( )3ينظر :الهادَ ،الهمذاين ،764/2 ،المرشد ،العماين ،508/2 ،علل الوقو  ،السـجاوندي،777/2 ،
منار الهد  ،األشموين ،ص ،581تحفة األمين ،األيوبي.150/2 ،
( )4ينظر :فتش القدير  ،الشوكاين محمد ،دمشق ،بيروت ،دار ابـن كثيـر ،دار الكلـم الطيـب ،الطبعـة األولـى،

=
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الموضووع الحووادَ عشوور :ﭧ ﭨ ﱡ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ [القصص ]38
الخل العددَ :عد ﱡﱵﱠ الحمصي ،فال يكون معدو ادا لغيره .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي .
البيان :يخرب تعالى عن كفر فرعون وافورائه فِي دعوى ِ
اإللهية لنفسه القبيحة-لعنه
يجهز مقدِّ مات البناء بإيقاد األفـران لتجفيـف الطـين
اهلل ،-حيث أمر وزيره هامان أن ِّ
ُ
كناي اة عن اآلجر ِ
لبناء القصـر ليـرى إلـه موسـى  ،فالجملتـان متعلقتـان معناـى ولف اظـا
ُ ّ
بالعطف ،والوقف على الجملة األولى ال يظهـر بـه فائـدة أمـر فرعـون بإيقـاد الطـين،
ولعل من وقف؛ اعترب أن إكمال تجهيزات البناء أمر يعقبه األمر بالبناء ،واألول معين
على تسريع الثاين.
الموضوووووع الثووووواين عشووووور :ﭧ ﭨ ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰﱠ [العنكبوت]29 :
الخل العددَ :عد ﱡﲫﱠ الحجـازي ،وتـرك عـده البـاقون ،وزاد الهـذلي
والعماين والجعربي والقاضي الحمصي .
=

1414هـ ،191/4 ،.القول الوجيز ،المخاليت ،ص ،254الجدول يف إعـرا القـرآن ،صـايف لحمـود،
.242 /20

( )1ينظر :الكامل ،الهذلي ،ص ،121األوسوط يف القوراءات ،العمـاين ،ص ،496حسون المودد ،الجعـربي،
ص ،390الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.50
( )2ينظر :تحفة األمين ،األيوبي.157/2 ،
( )3ينظر :تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،238 /6 ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،122 /20 ،الجدول يف
إعراب القرآن ،صايف لحمود.260/20 ،
( )4ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،216البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،203التبيان يف معرفوة تنزيول
القوورآن ،العطـــار ،ص ،240الكاموول ،الهـــذلي ،ص ،121الكتووواب األوسووط يف القوووراءات ،العمـــاين،
ص ،496حسن المدد ،الجعربي ،ص ،392الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.51
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حكم الوقف :ليس بتمـام عنـد النحـاس ،وال يوقـف عليـه عنـد األيـوبي؛ لعطـف
المتفقتين .
البيووان :أخــرب تعــالى يف اآليــة عــن اســتنكار لــوط عليــه الســالم علــى قومــه إتيــاهنم
فاحشة اللواط ،وقطعهم السبيل بإكراههم الناس علـى الفاحشـة ،وإتيـان المنكـر فِـي
ناديهم بإتيان بعضهم على المأل ،أو بحـديثهم عـن فاحشـة اللـواط واالسـتعداد لهـا،
والجملتان األخيرتان يف محل رفع معطوفتان على الجملة األولى  ،وكل ما استنكره
عليهم متضمن وسائلهم يف فعـل الفاحشـة فحسـن وصـلها مـن هـذا المعنـى ،ولعـدم
أيضا ،ومن فصل؛ لعله اعترب تنوع المنكرات ،فاألولى عبـرت عـن فاحشـة
المشاكلة ا
اللواط ،وأراد بالثانيـة قـتلهم النـاس وأخـذ أمـوالهم ،والثالثـة اسـتخفافهم بالغريـب،
وقيــل :تضــارطهم يف مجالســهم ،وقيــل غيــر ذلــك ،وال مــانع مــن فعلهــم جميــع
المنكرات ،والنعقاد اإلجماع على عد نظائره .
الموضووع الثالووث عشوور :ﭧﭨﱡ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ

ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ [العنكبوت ]67
الخل العددَ :عد الحمصي وحده ﱡ ﱸﱠ وترك عدها غيره .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي .
البيان :استنكر اهلل تعالى على كفار قريش إيماهنم باألوثان وجحـدهم الـنعم التـي

( )1ينظر :القطع واالئتنا  ،النحاس ،ص  ،522تحفة األمين ،األيوبي.181/2 ،
( )2نظائره سورة البقرة آية  ،108المائدة آية  ،77 ،60 ،12الفرقان آية  ،17القصص آية  ،22األحزا آيـة
 ،4الممتحنة آية  ،1ينظر :تفسير القرآن العظويم ،ابـن كثيـر ،276 /6 ،التحريور والتنووير ،ابـن عاشـور،
 ،240 /20فتش القدير ،الشوكاين ،232/4 ،القول الوجيز ،المخاليت ،ص ،257الجودول يف إعوراب
القرآن ،صايف لحمود.330 /20 ،
( )3ينظر :الكامل ،الهذلي ،ص ،121األوسط يف القراءات ،العماين ،ص ،497فنون األفنان ،ابن الجوزي،
ص ،299حسن المدد ،الجعربي ،ص ،392الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.51
( )4ينظر :تحفة األمين ،االيوبي.194/2 ،
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أنعــم هبــا علــيهم والتــي منهــا :نعمــة األمــن يف الحــرم ،ونعمــة الرســالة المحمديــة ،
والوصل أولى؛ الرتباط الجملتين المعطوفتين وتقابلهما ،ولعله ينبغي لمن عدها أال
يبتدئ بما بعدها حيث ي ِ
وهم أن الجملة الثانية خربية ،ومن عدها؛ اعترب المشاكلة.
ُ
الموضووع الرابووع عشوور :ﭧ ﭨ ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ [الزمر]12 – 11 :
الخل العددَ :عد الكويف والشـامي لفـظ ﱡ ﱉﱠ ،وال يعـده غيـرهم ،ونسـب
الهذلي والعماين والجعربي والقاضي العد للدمشقي ،وذكر ابن الجوزي ا
قـوال ينفـي
عد الشامي لها .
حكووم الوقووف :جــائز عنــد األشــموين ،وكــذا عنــد األيــوبي ،وهــو حســن عنــد
الهمداين .

مخلصـا لــه
البيووان :أمــر اهلل تعــالى نبيــه ﷺ أن ُيخــرب الكفــار أنــه ُأمِــر أن يعبــد ربــه
ا

العبــادة ،وأمــر بــذلك ألجــل أن يكــون أقــوى المســلمين إســال اما ،فــالالم للتعليــل،
والجملــة الثانيــة معطوفــة علــى الثانيــة يف محــل رفــع لبيــان المــأمور ألجلــه ،فيوصــل
خاصـا
بينهما ،وقيل :الالم زائدة ،واألمر األول يشاركه غيره من المسـلمين ،والثـاين ا
به ،فيمكن الفصـل لـذلك ،وللمشـاكلة ،والنعقـاد اإلجمـاع علـى عـد الحـرف األول
وهو قوله تعالى :ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ [الزمر. ]2:
( )1ينظر :جامع البيان عن تنويل آَ القرآن ،الطربي ،443 /18 ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور،34 /21 ،
الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.20/2 ،
( )2ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،252البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،216التبيان يف معرفة تنزيول
القرآن ،العطارص ،273الكامل ،الهذلي ،ص ،123الكتاب األوسط يف القراءات ،العماين ،ص،500
فنون األفنان ،ابن الجوزي ،ص ،303حسن المودد ،الجعـربي ،ص ،418الفرائود الحسوان ،القاضـي،
ص.56
( )3ينظر :الهادَ ،الهمذاين ،885/2،منار الهد  ،األشموين ،ص  ،665تحفة األمين ،األيوبي.378/2 ،
( )4ينظـر :الكشوا  ،الزمخشــري ،119 /4 ،التحريور والتنوووير ،ابـن عاشــور ،357 /23 ،القوول الوووجيز،
المخاليت ،ص ،276الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.160 /23 ،
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الموضووع الخووامس عشوور :ﭧ ﭨ ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ [فاطر] 21 - 19 :
الموضوووع السوووادس عشووور :ﭧ ﭨ ﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲸﱠ [غافر ]58
ﲹ
ﲵﲶﲷ
الخوول العووددَ :منــع البصــري عــد لفظــي ﱡﱄﱠ ،ﱡ ﱈ ﱉﱠ يف فــاطر،
فيكونان معدودان لغيره.

.

وعد المدين الثاين والشـامي ﱡﲲﱠ بغـافر ،فيكـون موروكاـا للبـاقين ،ونسـب
العماين والجعربي والقاضي العد للدمشقي
حكم الوقف :ال يوقف على موضـع غـافر عنـد األيـوبي ،أمـا موضـعي فـاطر فـال
يوقف عليهما عند النحاس واأليوبي ،وعلل ذلك النحاس بقوله« :ألنه ال يحسن أن
يتبــديء ﱡﱆ ﱇﱠ ولــو كــان "وال يســتوي" حســن الوقــف علــى مــا قبلــه»،
والوقف جائز عند األشموين ،وذكر قو ا
ال بعدم جواز الوقف إلى ﱡﱍ ﱎﱠ ،وبه
يــتم المعطــوف والمعطــوف عليــه ،والوقــف علــى ﱡﱄﱠ مفهــوم عنــد العمــاين،
وعلى ﱡ ﱈ ﱉﱠ كاف عند الداين ،وحسن عند الهمداين .
البيوووووان :ﱡﱆ ﱇﱠ،ﱡﱈ ﱉﱠ ،ﱡﱋ ﱌﱠ،ﱡﱍ ﱎﱠ ألفـــــا
معطوفة بحـروف العطـف علـى ﱡ ﱃ ﱄﱠ كـل بمـا يقابلـه ،وﱡﱍﱠ زائـدة
لتأكيد النفي يف المواضع الخمسة ،والعطـف مـن قبيـل عطـف المفـردات ،وقيـل :إن
( )1ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،258البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،218 ،210التبيان يف معرفوة
تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،276 ،256الكتاب األوسط يف القراءات ،العماين ،ص ،501حسن المدد،
الجعربي ،ص ،421الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.57 ،53
( )2ينظــر :القطووع واالئتنووا  ،النحــاس ،ص ،571منووار الهوود  ،األشــموين ،ص  ،632الووداين ،المكتفــى،
ص ،171المرشـــد ،العمـــاين ،582/2 ،الهمـــذاين" ،الهـــادي" ،833/2 ،تحفـــة األمـــين ،األيـــوبي،
.413 ،292/2
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إعادة ﱡﱍﱠ كإعادة الفعل فيكون من قبيل عطف الجمل ،أما موضع غافر فـالعطف
مـثال
عطف جمل بِت ْق ِد ِير" :وما ي ْست ِوي ال ِـذين آمنُـوا" ،ويف اآليـات ضـر اهلل تعـالى ا
للمؤمن والكـافر ،فـاألعمى ِمثـ ُل ا ْلكـافِ ِر ،والبصـير مثـل للمـؤمن ،فبالوصـل يكتمـل
عطف المتشاهبات المتقابالت ويتحقق الغاية من ضر المثل ،وهـو أولـى؛ ولعـدم
المســاواة بــين الفواصــل يف فــاطر ،ولعــل مــن عــدهم اعتــرب أن الفعــل ﱡ ﲯ ﲰﱠ

للمقارنة بين شيئين ،وكل جملة تمت المقارنة فيها بـين الشـيء ونظيـره ،وللمشـاكلة
أيضا بين الفواصل
ا
الموضع السابع عشر :ﭧﭨﱡ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ[غافر]72 :
الخوول العووددَ :عــد المــدين األول والمكــيﱡﲎﱠ ،وتركــه غيرهمــا،
واقتصر العماين على المدين األول .
حكم الوقف :ذكر الهمداين أن من نصب ﱡ ﲊﱠ لـم يقـف عليهـا ووقـف
على ﱡﲎﱠ ،وهو وقف اللؤلؤي واألخفش وأبي حاتم .
البيان :يذكر تعالى يف اآلية أنه يأمر زبانيـة جهـنم أن يجـروا الكفـار وهـم مقيـدون
بالقيود إلى الماء الحار ثم يرتقي هبم إلى نوع أشد من العذا وهو إحـراقهم بالنـار ،
وجملــة :ﱡﲒﱠ ومتعلقهــا ﱡﲐ ﲑﱠ يف محـ ّـل جـ ّـر معطوفــة علــى جملــة
ﱡ ﲇﱠ ،أو علـــى جملـــة ﱡ ﲊ ﲋ ﱠ ،والوصـــل أولـــى؛ لبيـــان
( )1ينظر :جوامع البيوان عون تنويول آَ القورآن ،الطـربي ،350 /20 ،ارتشوا الضورب مون لسوان العورب،
األندلسي أبو حيـان محمـد ،تحقيـق وشـرح ودراسـة :رجـب محمـد ،مراجعـة :رمضـان عبـد التـوا ،
القــاهرة :مكتبــة الخــانجي ،الطبعــة األولــى1418 ،هـــ ،1984/4،الوودر المصووون ،الســمين الحلبــي،
 ،223/9التحريوور والتنوووير ،ابــن عاشــور ،178 /24 ،القووول الوووجيز ،المخــاليت ،ص،280 ،266
الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.261 /24 ،266 /22 ،
( )2ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،258البيوان يف عود آَ القورآن ،الـداين ،ص  ،218الكتواب األوسوط يف
القراءات ،العماين ،ص ،501الكامل ،الهذلي ،ص ،124حسن المدد ،الجعربي ،ص.421
( )3ينظر :الهادَ ،الهمذاين.909-908/2 ،
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لتدرجهم يف العذا  ،وكذا لعدم المساواة بين الفواصل ،ولعل من وقف؛ اعترب تنوع
أصناف العذا  ،والتخويف حاصل ِّ
أيضا .
بكل واحد على ِحدة ،وللمشاكلة ا
الموضع الثامن عشر :ﭧﭨ

ﱡﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ

ﱾﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ
ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱿ

ﲈﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ [الطالق2 :
ﲉ
ﲇ
– ]3
الخل العددَ :عد المدين الثاين والمكي والكويف ﱡﲏﱠ ،فغيرهم ال يعده،
ذكر ذلك الداين ،ووافقه ابن شاذان والمخلاليت والقاضي ،وهـو كـذلك عنـد العطـار
وعبــد الكــايف لكنهمــا أســقطا المكــي ،وكــذلك أســقطه العمــاين والجعــربي وابــن
الجوزي ،وزادوا الحمصي ،واقتصر الهذلي على الكويف والحمصي .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند السجاوندي واأليوبي؛ للعطف .
البيان :لما كان الطالق مصيب اة عظيم اة أمر تعالى يف اآليـة بتقـواه ،ووعـد مـن اتقـاه
فرجا ،وأتبع ذلك الوعد بوعد التوسعة يف الـرزق مـن وجـه ال يشـعر
بأن اهلل يجعل له ا
به ،والوصل أولى؛ لعطف الجملتين ،واكتمال وعد اهلل تعالى للمتقـي ،ومـن فصـل؛
كال منهما جزاء ،وللمشاكلة بين الفواصل .
اعترب أن ا
( )1ينظــر :التحريوور والتنوووير ،ابــن عاشــور ،203 /24 ،القووول الوووجيز ،المخــاليت ،ص ،280الجوودول يف
إعراب القرآن ،صايف لحمود273 /24 ،
( )2ينظر :سور القرآن ،الرازَ ،ص ،325البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،249التبيان يف معرفة تنزيول
القرآن ،العطار ،ص ،343الكامل ،الهذلي ،ص ،127عدد سور القرآن ،عبد الكايف ،ص ،452الكتاب
األوسووط يف القووراءات ،العمــاين ،ص ،508فنووون األفنووان ،ابــن الجــوزي ،ص ،314حسوون الموودد،
الجعربي ،ص ،470القول الوجيز ،المخاليت ،ص ،318الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.66
( )3ينظر :علل الوقو  ،السجاوندي ،1024/3 ،تحفة األمين ،األيوبي.698/2 ،
( )4ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،311 /28 ،تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كل المنان ،السـعدي
عبد الرحمن ،تحقيق :عبد الرحمن اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعـة األولـى1420 ،هــ ،ص ،870
القول الوجيز ،المخاليت ،ص ،318الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.280 /28 ،
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الموضوووع التاسوووع عشووور :ﭧ ﭨ ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

ﲲﱠ [الملك]9 :
الخل العددَ :عد المكي والمدين الثاين وشيبة ﱡ ﲫ ﱠ ،ولم يعده أبو جعفـر
والباقون ،ذكره الداين ووافقه المخلاليت والقاضي والعطار إال أن األخير ذكـر خال افـا
عن شيبة ،واقتصر عبد الكـايف وابـن شـاذان والهـذلي علـى المكـي والمـدين األخيـر،
ونسب ابـن الجـوزي والجعـربي العـد للمكـي وشـيبة ونـافع ،واقتصـر العمـاين علـى
المكي وشيبة .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي؛ للعطف بالفاء .
البيان :يبين اهلل تعالى أن خزنة أهل النـار يسـألون أهلهـا سـؤال ت ْـوبِيخ ألـم يـأتكم
نذير؟ ،فيردون باإلثبات ،ورغم ردهـم باإلثبـات إال أنـه أكـده بجملـة ﱡ ﲪ ﲫﱠ؛
إلظهار تحسرهم ،وليعطفوا عليه السـبب الـذي أوصـلهم للنـار وهـو تكـذيبهم هبـم،
فالوصل أولى ،ولعل من فصل؛ اعترب أن مقول القول انتهى وما بعده بيـان لصـنيعهم
مع رسلهم الذي استحقوا به العـذا  ،والنعقـاد اإلجمـاع علـى عـد الموضـع األول
والثالث يف هذه السورة وغيرها .
الموضووووووع العشوووووورون :ﭧ ﭨ ﱡﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘﱠ [الجن]22 :
الخل العوددَ :عـد لفـظ ﱡﲓﱠ المكـي ،فـال يعـده غيـره ،وضـعف الخـالف
( )1ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،329البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،251التبيان يف معرفة تنزيول
القرآن ،العطارص ،347الكامل ،الهذلي ،ص ،127عدد سور القرآن ،عبـد الكـايف ص ،452الكتواب
األوسووط يف القووراءات ،العمــاين ،ص ،509فنووون األفنووان ،ابــن الجــوزي ،ص ،315حسوون الموودد،
الجعربي ،ص ،474القول الوجيز ،المخاليت ،ص ،321الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.66
( )2ينظر :تحفة األمين ،األيوبي.715/2 ،
( )3ينظر :الدر المصون ،الحلبي  ،383 /1فوتش القودير ،الشـوكاين ،311 /5 ،القوول الووجيز ،المخـاليت،
ص ،321الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.18/29 ،
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العطار وابن الجوزي ،وذكرها العماين من السور المتفق على عدها إال أنه ذكر ا
قـوال
بعدِّ البزي لها ،واستثنى الهذلي البزي من عد المكيين
حكم الوقف :ليس بوقف عند األشموين؛ التساق ما بعده ،وكذا عند األيوبي؛ ال
تحاد القائل .

البيان :أمر اهلل نبيه ﷺ أن يخرب المشركين أنه ال ي ِ
قدر أحد على إنقاذه مـن عذابـه،
الرسـالة ،والجملتـين يف محـل رفـع
ولـن يجـد مـن دونـه
نصـيرا وال ملجـ اأ إال إن بلـغ ِّ
ا
مورابطتــين لف اظــا بــالعطف ،والمعنــى كــذلك حيــث يتحقــق بوصــلهما إتمــام الق ـول
أيضـا ،ولعـل مـن عـدها؛ اعتربهمـا أمـرين منفيـين
المأمور بتبليغه ،ولعـدم المشـاكلة ا
مستقلين .
الموضووووع الحووووادَ والعشوووورون :ﭧ ﭨ ﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ

[النازعات]38 – 37 :
الخل العوددَ :ال يعـد الحجـازي ﱡﲧ ﱠ ضـمن اآليـات المعـدودة ،ويعـدها
غيره
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي؛ للعطف .
البيان :يخرب اهلل تعالى يف اآلية أن من عتا على ر ِّبه وفضل الدنيا علـى اآلخـرة فـإن
( )1ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،342البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،256التبيان يف معرفة تنزيول
القرآن ،العطارص ،360الكامل ،الهذلي ،ص ،127عدد سور القرآن ،عبـد الكـايف ص ،467الكتواب
األوسووط يف القووراءات ،العمــاين ،ص ،471فنووون األفنووان ،ابــن الجــوزي ،ص ،317حسوون الموودد،
الجعربي ،ص ،470القول الوجيز ،المخاليت ،ص ،327الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.68
( )2ينظر :منار الهد  ،األشموين ،ص  ،809تحفة األمين ،األيوبي.760/2 ،
( )3ينظــر :تفسووير القوورآن العظوويم ،ابــن كثيــر ،245 /8 ،القووول الوووجيز ،المخــاليت ،ص ،327الجوودول يف
إعراب القرآن ،صايف لحمود.124/29 ،
( )4ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،263التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،377حسون
المدد ،الجعربي ،ص.500
( )5ينظر :تحفة األمين ،األيوبي.819/2 ،
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الجحيم مأواه ،والطغيان من أكرب أسبا إيثار الحيـاة الـدنيا ،فلـذا تعلقـت الجملتـان
معناى ،ولف ا
ظا بالعطف الـذي يقتضـي بوصـله تمـام صـلة ﱡﲦﱠ  ،والوقـف علـى ﱡﲭ
ﲮﱠ يتم به جوا الشرط الواقع خرب ﱡﲦ ﱠ الموصولة ،ولعل من فصل وعـدها؛
اعترب تنوع األسبا الموجبة للجحيم ،ولوجود المشاكلة ،واإلجماع على عد نظيره
يف الموضع األول .
الموضووووع الثوووواين والعشوووورون :ﭧ ﭨ ﱡ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ

[الفجر]30 – 29 :
الخل العددَ :عد الكويف ﱡ ﱨﱠ ،وتركه غيره .
حكم الوقف :حسـن عنـد الهمـداين واألشـموين ،وال يوقـف عليـه عنـد األيـوبي؛
للعطف .
البيوان :جملــة( :ادخلـي) األولــى والثانيــة ال ّ
محـل لهمــا معطوفتـان علــى جــوا
النــداء جملــة :ﱡﱠﱠ ،ويف اآليــات يخــرب اهلل تعــالى عــن تبشــير المالئكــة للــنفس
المؤمنة عند االحتضار بتبشيرها بالدخول يف ِعب ِ
اده الصالحين ،وأكد الـدخول معهـم
بالتبشير بدخول جنته ،وبدخولها يكتمل سـرورهم ،فالوصـل أولـى ،وللفصـل وجـه
باعتبار أن كل واحدة منهما بشارة مستقلة ،ويؤيده ت ْك ِر ُير فِ ْعـ ِل ﱡﱪﱠ؛ لالهتمـام
أيضا .
بالدخول بخصوصه تحقي اقا للمسرة لهم ،وللمشاكلة ا
( )1الموضــع األول يف قولــه تعــالى :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [النازعــات ،]17 :ينظــر :الكتوواب
الفريد يف إعراب القرآن المجيد ،الهمذاين ،337 /6 ،التحرير والتنوير ،ابـن عاشـور  ،91 /30القوول

الوجيز ،المخاليت ،ص.337
( )2ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،273التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،399حسون
المدد ،الجعربي ،ص.515
( )3ينظــر :الهووادَ ،الهمــذاين ،1160/3 ،منووار الهوود  ،األشــموين ،ص ،849تحفووة األمووين ،األيــوبي،
.876/2
( )4ينظر :تفسير القورآن العظويم ،ابـن كثيـر ،400 /8 ،التحريور والتنووير ،ابـن عاشـور ،342 /30 ،القوول

=
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الموضع الثالث والعشورون :ﭧ ﭨ ﱡﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐﱠ [العصر]3 :
الخل العددَ :عد المدين الثاين ﱡﱍ ﱎﱠ ،وتركه غيره .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي؛ للعطف
البيان :جملة ﱡ ﱊﱠ صلة ال محل لها ،والجمل بعدها عطف عليها ،وقد ذكر
اهلل تعالى يف اآليات أن اإلنسان يف خسران عظيم ثم استثنى من ذلك من ءامن وع ِمل
صالحا ،وتواصى بين المسلمين بالحق ،وتواصـى بالصـرب ،فـاألمر األخيـر وإن كـان
ا
داخال يف األول إال أن تخصيصه بالذكر تنبيه على أن مشق ِة إِقام ِة ا ْلح ِّق تحتاج لصرب،
ا
فبذلك يظهر تداخله يف األمـر قبلـه وتعلقـه بـه يف المعنـى واللفـظ ،وكـذا فـإن اسـتثناء
وأيضـا لعـدم
اإلنسان مـن الخسـران البـد أن يتحقـق فيـه اتصـافه بالخصـال األربعـة ،ا
الموازنة بين طرفيه ،فالوصل أولى ،ولعل من فصل؛ اعترب أن األخير تأكيـد لمـا قبلـه
فهو داخل فيه ،أو أراد صرف عناية السامع لألمر األخير ألهميته .
الموضووع الرابووع والعشوورون :ﭧ ﭨ ﱡﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔﱠ [قريش]4 :
الخل العددَ :عـد الحجـازيون ﱡﱑ ﱠ ،فيكـون غيـر معـدود للبـاقين ،وزاد
الجعربي والعماين والقاضي عده للحمصي ،ولم يذكره الهذلي .
=

الوجيز ،المخلت  ،ص ،346الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.329/30 ،

( )1ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،287التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،427حسون
المدد ،الجعربي ،ص.533
( )2ينظر :تحفة األمين ،االيوبي.931/2 ،
( )3ينظر :إعراب القرآن ،النحـاس  ،179 /5التحريور والتنووير ،ابـن عاشـور ،532 /30 ،القوول الووجيز،
المخاليت ،ص.356
( )4ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،290التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطارص ،431الكامل،
الهــذلي ،ص ،130الكتوواب األوسووط يف القووراءات ،العمــاين ،ص ،518فنووون األفنووان ،ابــن الجــوزي،

=
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حكووم الوقووف :الوقــف غيــر تــام عنــد الــداين ،وال يوقــف عليــه عنــد األشــموين
واأليوبي؛ للعطف .
البيان :أمر اهلل تعالى قريش بعبادته ،وذكرهم بما امتن عليهم مـن رحلـة التجـارة،
وتمركز التجارة يف مكة ،ونعمة إطعامهم مـن الجـوع وأمـنهم مـن الخـوف ،ويتحقـق
تمـام النعمــة علـيهم بعطــف جملــة ﱡﱒﱠ علـى جملــة الصــلة وﱡﱏﱠ،
ولتالزمهما فالوصل أولى ،ولعل من فصـل وعـدها؛ اعتـرب تنـوع الـنعم ،وللمشـاكلة
أيضا
ا
الموضووووووع الخووووووامس والعشوووووورون :ﭧ ﭨ ﱡﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴﱠ [الماعون]7 – 6 :
الخل العددَ :عـد ﱡﱱﱠ العراقـي ،وتـرك عـده البـاقون ،وزاد الجعـربي
والهذلي والقاضي عدها للحمصي ،وكذا زاده العماين إال أنه اقتصر على الكويف .
حكم الوقف :ال يوقف عليها عند العماين ،وكذا األيوبي؛ للعطف .
البيان :توعد اهلل تعالى المصلين الذين هم عن صـالهتم غـافلون ،الـذين يعملـون
األعمال ألجل رئاء الناس ،ويمنعون إعطاء الشيء الذي ال يضر إعطـاؤه علـى وجـه
العارية كالدلو ،وجملة :ﱡﱳﱠ يف ّ
محل رفـع معطوفـة علـى جملـة ﱡﱱﱠ
داخلة يف ح ّيز الصلة ،وبوصلهما يتحقق اكتمـال صـفاهتم الذميمـة ،ولعـل مـن وقـف
=

ص ،326حسن المدد ،الجعبرَ ،ص ،536الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.75

( )1ينظر :المكتفى ،الداين ،ص  ،240منار الهد  ،األشموين ،ص ،864تحفة األمين ،األيوبي.942/2 ،
( )2ينظر :إعراب القرآن ،النحـاس  ،185 /5تفسوير القورآن العظويم ،ابـن كثيـر ،491 /8 ،القوول الووجيز،
المخاليت ،ص.358
( )3ينظــر :البيووان يف عوود آَ القوورآن ،الــداين ،ص ،291التبيووان يف معرفووة تنزيوول القوورآن ،العطــار ،ص،434
الكاموول ،الهــذلي ،ص ،130الكتوواب األوسووط يف القووراءات ،العمــاين ،ص ،518فنووون األفنووان ،ابــن
الجوزي ،ص ،326حسن المدد ،الجعربي ،ص ،537الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.75
( )4ينظر :المرشد ،العماين ،874/3 ،تحفة األمين ،األيوبي.946/2 ،
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وعـــدها؛ فصـــل تقصـــيرهم يف حـــق اهلل تعـــالى عـــن تقصـــيرهم يف حقـــوق عبـــاده،
وللمشاكلة .
الموضع السادس والعشرون :ﭧ ﭨ ﱡ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ [اإلخالص]3:
الخل العددَ :عد ﱡ ﱉ ﱊﱠ المكي والشامي ،وتركه البـاقون ،وذكـر العطـار
الخالف للمكي .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي؛ للعطف .
البيووان :بينــت هــذه الســورة العظيمــة تفــرد اهلل تعــالى باأللوهيــة وصــفات الجــالل
والكمال ،فبين اهلل تعالى يف بدايتها أنه أحد يف ذاتـه وأسـمائه وصـفاته ،وكـل مـا جـاء
بعدها من اآليات مفسر لها ،فهو السيد الذي تصمد إليه الخالئق يف قضـاء حاجاهتـا،
الذي ليس له ولد وال والد ،وليس له مثيل وال نظير يف أسمائه وصفاته ،وقد ارتبطت
الجمـل الـثالث مــن قولـه تعـالى :ﱡ ﱉ ﱊﱠ إلــى ﱡﱑ ﱒ ﱠ بـالعطف؛ ألهنــا
سيقت لغـرض نفـي المماثلـة ،وينبغـي وصـل ﱡ ﱉ ﱊﱠ بــ ﱡﱋ ﱌﱠ؛ ألن اتخـاذ
الولد ال ي ِ
ستلزم نفي الوالدة فقد يكون الولد بدون والدة كـالتبنِّي وغيـره ،ولعـل مـن
فصل؛ اعترب تنوع الصفات الدالة على وحدانيته ،وللمشاكلة .

( )1ينظر :تفسير السوعدَ ،السـعدي ،ص  ،935القوول الووجيز ،المخـاليت ،ص ،359الجودول يف إعوراب
القرآن ،صايف لحمود.412 /30 ،
( )2ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،439البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،290التبيان يف معرفوة تنزيول
القوورآن ،العطــارص ،444عوودد سووور القوورآن ،عبــد الكــايف ،ص ،539الكتــا األوســط يف القــراءات،
العماين ،ص ،519حسن المدد ،الجعربي ،ص.542
( )3ينظر :تحفة األمين ،األيوبي.964/2 ،
( )4ينظر :أضواء البيان ،الشنقيطي ،148 /9 ،القول الوجيز ،المخـاليت ،ص ،361إعـرا القـرآن وبيانـه،
لدرويش.616 /10 ،
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املطلب السادس :تعلق املفعول به بعامله
الموضوووووووع األول :ﭧ ﭨ ﱡ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ [إبراهيم]1 :
الخل العددَ :عد ﱡﱛ ﱜﱠ الحجازيين والشامي ،وترك عده الباقون .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األشموين واأليوبي .
البيان :يذكر اهلل جل ذكره أنـه أنـزل علـى نبيـه ﷺ القـرآن؛ ل ُي ِ
خـرج النـاس بـه مـن
ظلمات الكفر إلى نور اإليمان ،وعلق هدايتهم لـه بقضـائه وإذنـه ،و ﱡﱝ ﱞ ﱠ

متعلق بـ ﱡﱗﱠ يف موضع نصب مفعـول بـه ،أو حـال مـن المنـوي يف ﱡﱗﱠ،
فينبغي وصله ،ومن عدها؛ فالنعقاد اإلجماع على عد نظيره

.

الموضع الثاين :ﭧ ﭨﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ [طه]77 :
الخل العددَ :عد ﱡﱃ ﱄﱠ الشـامي ،وتـرك عـدها غيـره ،ونسـب الهـذلي
والعماين والجعربي العد للدمشقي وحده
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي .
البيان :لما أراد اهلل تعالى أن ينجي بني إسرائيل من بطش فرعون أوحى إلـى نبيـه موسـى
عليــه الســالم أن يســلك هبــم البحــر أول الليــل ،و ﱡﱅﱠ يف ﱡﱅ ﱆﱠ الناصــبة لألفعــال يف
( )1ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،171التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،188حسون
المدد ،الجعربي ،ص.347
( )2ينظر :منار الهد  ،األشموين ،ص ،414تحفة األمين ،االيوبي.853/1 ،
( )3ينظر :جامع البيان عن تنويل آَ القرآن ،الطربي ،588/ 13،الكتاب الفريد يف إعراب القورآن المجيود،
الهمذاين ،5 /4 ،القول الوجيز ،المخاليت ،ص.215
( )4ينظــر :البيووان يف عوود آَ القوورآن ،الــداين ،ص ،183الكاموول ،الهــذلي ،ص ،119التبيووان يف معرفووة تنزيوول
القرآن ،العطار ،ص ،208الكتاب األوسط يف القراءات ،العماين ،ص ،492حسون المودد ،الجعـربي،
ص ،366الفرائد الحسان ،القاضي ،ص45
( )5ينظر :تحفة األمين ،االيوبي.1047/1 ،
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موضع نصب بـ ﱡﱂﱠ ،أو المفسرة؛ ِألن فِي ا ْلو ْح ِي م ْعنى ا ْلق ْو ِل ،والوصل أولى؛ حتـى
يتبين األمر الموحى به ،ومن عدها؛ فالنعقاد اإلجماع على عد نظيره

.

الموضع الثالث :ﭧﭨﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ [العلق]10 – 9 :
الخوول العووددَ :تــرك عــد ﱡ ﲮﱠ الشــامي ،وعــده غيــره ،ونســب الهــذلي
والجعربي والقاضي العد للدمشقي .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي؛ ألن ﱡ ﲰﱠ مفعول لـﱡ ﲮﱠ .
البيان :يتعجب اهلل تعالى من هني أبي جهل عبد اهلل ورسـوله ﷺ عـن الصـالة مـع
كونــه علــى الهــدى ،وﱡ ﲰﱠ مفعــول بــه عاملــه ﱡ ﲮﱠ ،فالوصــل أولــى؛ لبيــان
الشخص الواقع عليه فعل النهي والمنهي عنه ،ومن عدها؛ فللمشاكلة .
الموضوووووووع الرابوووووووع :ﭧ ﭨ ﱡ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ

[الصافات]168 – 167 :
الموضع :الخامس :ﭧ ﭨ ﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ

[الدخان]35 - 34 :
الموضع السادس :ﭧ ﭨ ﱡ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ

[الواقعة] 47 :
( )1نظائره يف سورة طه آية  ،91 ،83 ،70 ،57،67 ،49 ،40 ،36 ،19 ،17 ،11 ،9سـورة الـنجم آيـة،36
ســورة النازعــات آيــة  ،15ســورة األعلــى آيــة  ،19ينظــر :المحوورر الوووجيز يف تفسووير الكتوواب العزيووز،
األندلســي أب ـو محمــد بــن عطيــة ،تحقيــق :عبــد الســالم محمــد ،بيــروت :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة
األولى1422 ،ه ،ص.233
( )2ينظــر :البيووان يف عوود آَ القوورآن ،الــداين ،ص ،280الكاموول ،الهــذلي ،ص ،129التبيووان يف معرفوة تنزيوول
القرآن ،العطار ،ص ،413الكتاب األوسط يف القراءات ،العماين ،ص ،516حسون المودد ،الجعـربي،
ص ،523الفرائد الحسان ،القاضي ،ص73
( )3ينظر :تحفة األمين ،االيوبي.902/2 ،
( )4ينظر :تفسوير السوعدَ ،السـعدي ،ص ،930القوول الووجيز ،المخـاليت ،ص ،351الجودول يف إعوراب
القرآن ،صايف لحمود368 /30 ،
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الخل العددَ :أهمل عد ﱡﲊﱠ الصافات يزيد بن القعقاع ،وعده الباقون،
وعد موضع الدخان الكويف ،وتركـه غيـره ،وعـد ﱡﳆﱠ موضـع الواقعـة المكـي،
فيكـون غيـر معــدود للبـاقين ،وذكـر الهــذلي أن عـد المكـي روي مــن غيـر روايـة ابــن
شنبوذ ،وزاد القاضي عدها للحمصي ،ولم يتابعه على ذلك أحد .
حكم الوقف :ال يوقف عليهم عند األيوبي ،وكـذا عنـد السـجاوندي يف موضـعي
الصافات والدخان؛ ألن ما بعده مقوله .
البي وان :الجمــل يف المواضــع الثالثــة مقــول القــول يف محــل نصــب مفعــول بــه،
والوصل أولى؛ ألن إفادة المعنى للقارئ مورتبة على معرفة أقوال الكفار ،فقولهم يف
ليهم محمد ﷺ لو ُأ ِ
الصافات كانوا يقولون قبل أن ُيبعث إ ِ
رسل إلينا نب ًّيا لكنا عباد اهلل
المخلصين ،وقولهم يف موضعي الدخان والواقعة يتضـمن إنكـارهم للبعـث ،ولعـدم
المساواة يف موضع الصافات ،ولعل من فصل؛ اعترب أن الوقف فيه شد انتباه السـامع
لمعرفة قولهم ،وللمشاكلة ،ولإلجماع على عد نظائره ،ولموضع الصـافات نظيـر يف
نفــــــــس الســـــــــورة وهـــــــــو قولـــــــــه تعـــــــــالى :ﱡ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ

[الصافات. ]151:

( )1ينظر :البيان يف عود آَ القورآن ،الـداين ،ص ،239 ،225 ،212الكامول ،الهـذلي ،ص ،126عودد سوور
القرآن ،عبد الكايف ص ،436التبيان يف معرفوة تنزيول القورآن ،العطـار ،ص ،322 ،289 ،264الكتواب
األوسووط يف القووراءات ،العمــاين ،ص ،507فنووون األفنووان ،ابــن الجــوزي ،ص ،312حسوون الموودد،
الجعربي ،ص ،456 ،430 ،410الفرائد الحسان ،القاضي ،ص64
( )2ينظر :علل الوقو  ،السجاوندي ،929 ،862/3 ،تحفة األمين ،األيوبي.620 ،483 ،346/2 ،
( )3له نظير يف سورة الحجر آية  ،97ينظر :جامع البيان عون تنويول آَ القورآن ،الطـربي ،655 /19 ،البحور
المحيط ،األندلسي ،405 /9 ،القول الوجيز ،المخـاليت ،ص ،308 ،288 ،270الجودول يف إعوراب
القرآن ،صايف لحمود117 /27 ،130/25 ،95 /23 ،
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املطلب السابع :تعلق اجلار باجملرور
الموضع األول :ﭧ ﭨ ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳉ

ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱠ [البقرة:
]220 – 219
الخل العددَ :عد كلمة ﱡ ﳏﱠ المدين الثـاين والشـامي والكـويف،
فتكون غير معدودة للباقين .
حكووم الوقووف :ﱡ ﳏﱠ لــيس بوقــف عنــد الســجاوندي واألشــموين
واأليوبي؛ لتعلق الجار بما قبله .
البيان :تعلق الجـار والمجـرور ﱡ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱠ بالفعـل ﱡ ﳏ ﱠ

أوﱡﳊﱠ أو بـ ﱡﳍﱠ يف خمسة أوجه من اإلعرا وتفصيلها كاآليت:
أظهرهـــا :أن يتعلـــق بــــ ﱡ ﳏﱠ علـــى معنـــى يتفكـــرون يف أمرهمـــا،
األصلح.
فيأخذون ما هو
ُ
أو يتعلق بـ ﱡ ﳊ ﱠ ف ُي ْحتم ُل أن ُيقدر مضاف ،أي :يف ِ
أمـر الـدنيا واآلخـرة ،أو ال
يظهر فيها.
ُيقدر ،ألن بيان اآليات ُ

أو يتعلـق بـ ِ
ـنفس ﱡ ﳍﱠ؛ لِمــا فيهــا مــن معنـى الفعــل ،ومعنــى اآليـ ِـة أنــه يبـ ِّين
ِ
واآلخرة لعلهم يتفكرون يف تلك اآليات.
للمؤمنين آيات يف الدنيا
أو تكــون حـ ا
ـاال مــن ﱡ ﳍﱠ ،أو صــل اة لهــا فتتعلــق بمحــذوف علــى مــذهب

الكوفيين أن االسم المعرف من الموصوالت.
( )1ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،140التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،139حسون
المدد ،الجعربي ،ص.301
( )2ينظر :علل الوقو  ،السجاوندي ،301/1 ،منار الهد  ،األشموين ،ص  ،133تحفة األمين ،األيوبي،
.228/1
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وجميع األوجه السابقة تعلق الجار فيهـا بمعمولـه ،فـالوقف ال يتبـين بـه المـأمور
باالتعــا والتــذكر فيــه ،ولعــل مــن وقــف؛ أراد صــرف انتبــاه الســامع للمتفكــر فيــه،
وللمشاكلة
الموضع الثاين :ﭧ ﭨ ﱡ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱠ [آل عمران] 4 - 3 :
الخل العددَ :عد لفظ ﱡﱕﱠ غير الشامي من علمـاء العـدد ،فالشـامي
ال يعده .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي .
البيووان :تعلــق الجــار والمجــرورﱡﱗ ﱘ ﱠ بالفعــل ﱡﱓ ﱠ ،فالوصــل أولــى؛
للتعلق اللفظي والمعنوي حيث يتبين به تقدُّ م نـزول التـوراة واإلنجيـل علـى القـرآن،
وعد الشامي له؛ لمشاهبة الياء للواو يف ﱡ ﱉ ﱠ آل عمران 2:قبله حيث يجتمعـان
الردف .
يف ِّ
الموضووووع الثالووووث :ﭧ ﭨ ﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ،....ﲱ

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﱠ [األعراف]137 :
الخل العددَ :عد ﱡﲵ ﲶ ﲷﱠ وهو ثالث مواضع إسرائيل بـاألعراف
المدنيان والمكي ،ولم يعده الباقون .
( )1ينظر :الدر المصون ،الحلبي ،411-410/2 ،القول الوجيز ،المخاليت ،ص.166
( )2ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،143التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،144حسون
المدد ،الجعربي ،ص.306
( )3ينظر :تحفة األمين ،األيوبي ،ص.274
الردف :مد قبل الروي ،ويجتمع الياء المدية والمل ِّينة ،وكذلك الواو ،وكل مع اآلخر ،واأللف وحدها،
(ِّ )4
حسن المدد ،الجعربي ،ص ،275وينظر :جامع البيان عن تنويل آَ القورآن ،الطـربي ،181/5 ،الودر
المصون ،السمين الحلبي ،21/3 ،القول الوجيز ،المخاليت ،ص.174
( )5ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،155التبيان يف معرفة تنزيول القورآن ،العطـارص ،160حسون
المدد ،الجعربي ،ص.322
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حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي؛ لتعلق الباء .
البيووان :المصــدر المـــؤول مــن ﱡﲸ ﲹﲺ ﱠ يف محـ ّ
جــر بالبـــاء متع ّلــق بــــ
ــل ّ
ــق الصــربِ محــذوف أي :علــى أذى فرعــون
ﱡ ﲱﱠ ،أي :بســبب صــربهم ،ومتعل ُ
وقومــه ،والوصــل أولــى؛ ألن ﱡﲸ ﲹﲺ ﱠ فيــه بيــان المغــزى الــذي اســتحقوا بــه
التكريم ،وهو المقصود من هذا الخرب ،ومن عدها؛ فلإلجماع على عـد ﱡﱐ ﱑ

ﱒ ﲷﱠ األول آية [ ، ]105والثاين ﱡﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ آيـة []134
بالسورة ،ولعله ينبغي لمن عده أال يبتدئ ﱡﲸ ﲹﲺ ﱠ ؛حتى ال ِ
يوهم أن "ما"
لالستفهام .
ﱇﱉﱊﱋ
ﱈ
الموضوووع الرابوووع :ﭧ ﭨ ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱠ [هود]55 – 54 :
الموضوووع الخوووامس :ﭧ ﭨ ﱡ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﱠ [الصافات] 23 - 22 :
الموضووع السووادس :ﭧ ﭨ ﱡ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞﲟ ﱠ [غافر] 74 - 73 :
الخل العددَ :عدﱡ ﱑﱠ يف هود الكـويف ،ويف غـافر الكـويف والشـامي،
وتركهما غيرهما ،وزاد الهذلي والعماين والجعربي والقاضي عد الحمصي لموضـع
هود ،وذكر الهذلي والعماين والجعربي عدا القاضي عد الدمشقي لموضع غافر بدل
الشامي ،كما ذكر فيـه الشـاطبي الخـالف للشـامي ،وأهمـل البصـري عـد ﱡ ﳋ ﱠ

بالصافات ،وعده الباقون .
( )1ينظر :تحفة األمين ،األيوبي.602/1 ،
( )2ينظر :الدر المصون ،السمين الحلبي ،439/5 ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،77/9،القوول الووجيز،
المخاليت ،ص ،193الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.60/9 ،
( )3ينظر :البيان يف عد آَ القورآن ،الـداين ،ص ،218 ،212 ،165التبيوان يف معرفوة تنزيول القورآن ،العطـار،

=
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حكم الوقف :ال ُيوقف على موضع هود وغافر عند السجاوندي واأليوبي ،وكذا
موضع الصافات عند األشموين واأليوبي؛ لتعلقﱡ ﳍﱠ .
البيان :تعلق الجار والمجرور (مـن دونـه) يف هـود بــ (تشـركون) حيـث وقـع نعتاـا
ِ
ـن
لمفعول تشركون المحذوف ،والتقدير( :تشركون آلهة من دونـه) ،وكـذا تعلـق {م ْ
د ِ
ون اهللِ} بحال محذوفة من الموصول ،والوصل أولى؛ للتعلق اللفظـي والمعنـوي،
ُ
وبه يتبين إشراكههم اآللهة مع اهلل يف العبادة ،ومن عدهم؛ فللمشاكلة .
الموضع السوابع :ﭧ ﭨ ﱡ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﱠ [طه]131 :
الخوول العووددَ :لــم يعــد ﱡ ﲕ ﲖ ﲗﱠ الكــويف ،وعــدها البــاقون ،وزاد
القاضي الحمصي ،ولم يتابعه أحد
حكم الوقف :ال يوقف عليها عند األيوبي؛ لالم .
ّ
جـر بـالالم متع ّلـق بــ ﱡﲑ ﱠ،
البيان :المصدر المـؤول مـن ﱡﲘ ﱠ يف
محـل ّ
=

ص ،276 ،263 ،176الكامل ،الهذلي ،ص ،124 ،116الكتاب األوسط يف القراءات ،العماين ،ص
 ،502 ،486حسن المدد ،الجعربي ،ص ،421 ،410 ،337الفرائد الحسان ،القاضي ،ص،54 ،38
 ،58بشير اليسر شرل ناظموة الزهور يف علوم الفواصول لإلموا الشواطب  ،عبـد الفتـاح القاضـي ،دار
السالم ،الطبعة األولى1429 ،هـ ،ص.232

( )1ينظر :علل الوقو  ،السـجاوندي ،896 ،585/2،منوار الهود  ،األشـموين ،ص ،446تحفوة األموين،
االيوبي.417 ،328/2 ،769/1،
( )2ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشـور  ،102 /23 ،99 /12القول الوجيز ،المخـاليت ،ص،270 ،206
 ،280الجودول يف إعووراب القوورآن ،صــايف لحمــود ،293 /12 ،المجتبووى موون مشووكل إعووراب القوورآن،
الخــراط أحمــد بــن محمــد( ،طبــع بمجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف عــام 1426هـــ)،
()1112 ،1031/3
( )3ينظــر :البيووان يف عوود آَ القوورآن ،الــداين ،ص ،183الكاموول ،الهــذلي ،ص ،119التبيووان يف معرفووة تنزيوول
القوورآن ،العطــار ،ص ،208الكتوواب األوسووط يف القووراءات ،العمــاين ،ص  ،493فنووون األفنووان ،ابــن
الجوزي ،ص ،294حسن المدد ،الجعربي ،ص ،365الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.46
( )4ينظر :تحفة األمين ،االيوبي1060/1 ،
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والوصل بين المصدر المؤول ومتعلقه يتب ّين به أن الغاية التي متع اهلل هبـا المعرضـين
عن آيات ر ِّبهم بمتاع الدنيا الزائل هو االستدراج لهم حتى يستوجبوا العذا  ،ولعل
من وقف وعدها؛ قصد إثارة انتباه السامع إلى العلة ،وللمشاكلة .
ﲗﲙﲚﲛ
ﲘ
الموضوووووع الثوووووامن :ﭧ ﭨ ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲥﲧﲨﲩﲪ
ﲦ
ﲡﲣﲤ
ﲢ
ﲜﲝﲞﲟﲠ

ﲫ ﲬ ﲭﱠ [الحج]78 :

الخوول العووددَ :عــد ﱡﲩﱠ المكــي ،وقــد نقــل العــد عنــه بــدون خــالف
الداين والجعربي ،وذكر العطـار وابـن الجـوزي والشـاطبي والقاضـي الخـالف عنـه،
كما ذكر الهذلي عدها له من رواية ابن شنبوذ ،وذكر الخالف العماين ،وضعفه ،ولـم
يذكرها ابن شاذان ضمن المواضع المختلف يف عدها ،ولم يعده غيره .
حكم الوقف والبيان :ال يوقف عليه عند األيوبي ،ولـم يـذكر غيـره حكـم الوقـف
عليه ،وإنما ذكروا حكم الوقف علـى ﱡﲪ ﲫ ﱠ أو علـى ﱡﲬ ﲭ ﱠ فيوقـف علـى
األول باعتبــار أن الضــمير يف ﱡﲧ ﲨﱠ إلبــراهيم عليــه الســالم أي ســمانا
المسلمين من قبل القرآن ،وفيه ضعف؛ ألن إبراهيم عليه السالم لـم ُيس ِّـمنا مسـلمين
يف القرآن ،ويوقف على الثاين باعتبار أن الضـمير عائـد إلـى اهلل تعـالى أي :اهلل سـمانا
بالمسـلمين قبـل القـران يف الكتـب الســابقة ويف القـران ،وهـو الـذي رجحـه العلمــاء،
وعلى كل تقدير فالجـار والمجـرور ﱡﲪ ﲫﱠ يتعلـق بعاملـهﱡ ﲨﱠ ،وعـد
المكي له؛ للمشاكلة .
( )1ينظر :الكشا  ،الزمخشري ،98/3 ،القول الوجيز ،المخاليت ،ص ،234الجودول يف إعوراب القورآن،
صايف لحمود.443/16 ،
( )2ينظــر :سووور القوورآن ،الــرازي ،ص ،192البيووان يف عوود آَ القوورآن ،الــداين ،ص ،190الكاموول ،الهــذلي،
ص ،120التبيان يف معرفوة تنزيول القورآن ،العطـار ،ص ،216الكتواب األوسوط يف القوراءات ،العمـاين،
ص ،494فنــون األفنــان ،ابــن الجــوزي ،ص ،295حسوون الموودد ،الجعــربي ،ص ،374بشووير اليسوور،
القاضي ص ،199الفرائد الحسان ،القاضي ،ص .48
( )3ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،للطربي ،646 /16 ،المكتفى ،الدين ،ص ،139منار الهـدى،

=
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الموضع التاسع :ﭧﭨﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ [الروم]3– 2 :
الخل العددَ :لم يعد المدين الثاين والمكي ﱡ ﲝ ﲞﱠ ،وعده غيرهما،
ولم يذكر العطار والعماين المكي ،وذكر الهذلي أن عدم عـدها للمكـي ورد مـن غيـر
رواية ابن شنبوذ
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي؛ لتعلق ﱡﲠﱠ .
البيان :تعلـق الجـار والمجـرور ﱡﲠ ﲡ ﱠ بعاملـه ﱡ ﲝﱠ فالوصـل أولـى؛
لبيان لمكان الواقعة التي انتصرت فيها فارس على الروم ،وهـو يف طـرف بـالد الشـام
ممــا يلــي بــالد الحجـ ِ
ـاز ،ولعــدم الموازنــة ،ومــن عــدها؛ فللمشــاكلة ،وبشــر تعــالى
المؤمنين بأن الروم ستغلب فارس ،وكان المؤمنون يحبون أن ينتصر أهل الكتا
الكتا

.

.

الموضووع العاشوور :ﭧ ﭨ ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [غافر]72 – 71 :
الخل العوددَ :عـد ﱡﲋ ﱠ الكـويف والمـدين الثـاين والشـامي ،وتـرك
عده الباقون ،وذكر الجعربي والقاضي أن الذي عدها الدمشقي وحده ،ولم يتابعهما
يف ذلك أحد .
=

األشموين ،ص  ،522القول الوجيز ،المخاليت ،ص ،241الجدول يف إعراب القورآن ،صـايف لحمـود،
 ،152 /17تحفة األمين ،األيوبي.1122/1 ،

( )1ينظــر :البيووان يف عوود آَ القوورآن ،الــداين ،ص ،205الكاموول ،الهــذلي ،ص ،121التبيووان يف معرفووة تنزيوول
القرآن ،العطار ،ص ،243الكتاب األوسوط يف القوراءات ،العمـاين ،ص ،497عودد سوور القوران ،عبـد
الكايف ص ،352حسن المدد ،الجعربي ،ص ،395بشير اليسر ،القاضي ،ص.214
( )2ينظر :تحفة األمين ،األيوبي.200/2 ،
( )3ينظــر :تفسووير القوورآن العظوويم ،ابــن كثيــر ،303 /6 ،القووول الوووجيز ،المخــاليت ،ص ،258الجوودول يف
إعراب القرآن ،صايف لحمود.23 /21 ،
( )4ينظــر :سووور القوورآن ،الــرازي ،ص ،257البيووان يف عوود آَ القوورآن ،الــداين ،ص ،218الكاموول ،الهــذلي،

=
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حكم الوقف :ال يوقف عليه عند السجاوندي واأليوبي .
البيووان :ذكــر اهلل تعــالى يف اآليــة جان اب ـا مــن عــذا الكفــار وهــو تقييــدهم بــالقيود
والسالسل يف أعناقهم يسحبونهم الزبانية على وج ِ
وه ِه ْم ،تار اة إِلى الحميم وتارة إلى
ُ ُ
ْ ُ ُ ْ
ِ
الجحيم ،وقد تعلـق الجـار والمجـرورﱡ ﲍ ﲎﱠ بــ ﱡﲋﱠ ،فهـو بيـان
للمكان الـذي ُيسـحبون إليـه ،فالوصـل أولـى ،ولعـل مـن وقـف وعـدها؛ قصـد تنبيـه
السامع وتخويفه ،وللموازنة بينه وبين ﱡﲒﱠ بعده .
الموضع الحادَ عشر :ﭧ ﭨﱡ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ [النجم.]29 :
الخل العددَ :عد الشامي ﱡ ﱡﱠ ،وتركه غيره .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي؛ لتعلق الجار .
البيان :يأمر اهلل نبيه ﷺ أن يعـرض عـن مـن أعـرض عـن ذكـر اهلل ،وال يهـتم هبـم؛
ألهنــم لــم يقبلــوا اإلرشــاد ،وتعلــق هنــا الجــار والمجــرور ﱡﱢ ﱣ ﱠ ب ــ ﱡ ﱡﱠ،
فالوصــل أولــى؛ لبيــان األمــر المعــروض عنــه ،ومــن عــده؛ فالنعقــاد اإلجمــاع علــى
عد نظائره .
=

ص ،124عدد سور القرآن ،عبد الكايف ،ص ،387الكتاب األوسوط يف القوراءات ،العمـاين ،ص،501
فنون األفنان ،ابن الجوزي ،ص ،305حسن المودد ،الجعـربي ،ص ،421الفرائود الحسوان ،القاضـي،
ص.57

( )1ينظر :علل الوقو  ،السجاوندي ،895/ 3،تحفة األمين ،األيوبي.417/2 ،
( )2ينظــر :تفسووير القوورآن العظوويم ،ابــن كثيــر ،157 /7 ،القووول الوووجيز ،المخــاليت ،ص ،280الجوودول يف
إعراب القرآن ،صايف لحمود.274/24 ،
( )3ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،234التبيان يف معرفة تنزيول القورآن ،العطـارص ،313حسون
المدد ،الجعربي ،ص.448
( )4ينظر :تحفة األمين ،األيوبي.581/2 ،
( )5نظائره سورة النجم آية  ،33المعارج آية  ،32 ،17القيامة  ،32عبس آية  ،1سورة الليـل آيـة  ،16سـورة
العلق آية  ،13ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشـور ،117 /27 ،القوول الووجيز ،المخـاليت ،ص،301
الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.49 /27 ،
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الموضع الثاين عشر :ﭧ ﭨ ﱡ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱠ [الواقعة]50 :
الخل العددَ :عد ﱡ ﳗﱠ المدين الثاين والشامي ،فيوركه الباقون ،وذكر
العطار وحـده فيهـا خال افـا عـن الشـامي معتمـدا ا يف نقـل الخـالف علـى عـدم عـد أبـي
العباس المعدل له .
حكم الوقف :ال يوقف عليـه عنـد العمـاين والسـجاوندي واألشـموين واأليـوبي؛
لتعلق الجار ،وهو تام عنـد يعقـو  ،وغلطـه النحـاس؛ ألن الكـالم متصـل وحـروف
الخفض البد أن تتعلق بشيء .
البيان :تعلق الجار والمجرور هنا بـ ﱡ ﳗ ﱠ ،وعدي بـ "إلـى" الدالـة علـى
االنتهاء ،فيوم القيامة هو المكان الذي سيسـاقون حتـى ينتهـوا إليـه ،فالوصـل أولـى؛
لتمام اللفظ والمعنى ،ولعل من ِعلل عدِّ المدين الثاين والشامي لها قصد تنبيه السامع
للمكان ،وللمشاكلة ،والمساواة حيث لم يعدا ﱡ ﳕ ﱠ [الواقعة. ]49 :
الموضع الثالث عشر :ﭧ ﭨ ﱡ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ

[االنشقاق.]6 :
الخل العوددَ :عـد الحمصـي ﱡﱪ ﱫ ﱠ ،وتركـه غيـره ،ذكـر عـده الهـذلي
والعماين والجعربي والقاضي ،وذكره الداين يف با  :ما انفرد الحمصيون بعدِّ ه .
حكم الوقف :لم أقف على من ذكر حكم الوقف عليه.
( )1ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،304البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،239التبيان يف معرفوة تنزيول
القرآن ،العطارص ،322الكامل ،الهذلي ،ص ،126عدد سور القرآن ،عبـد الكـايف ص ،435الكتواب
األوسط يف القراءات ،العماين ،ص ،507حسن المدد ،الجعربي ،ص.456
( )2ينظر :القطع واالئتنا  ،النحاس ،ص  ،712المرشد ،العماين ،755/3 ،علل الوقو  ،السـجاوندي،
 ،994/3منار الهد  ،األشموين ،ص ،762تحفة األمين ،األيوبي.621/2 ،
( )3ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،309/27 ،القول الوجيز ،المخاليت ،ص.308
( )4ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،97الكامل ،الهذلي ،ص ،128الكتاب األوسط يف القراءات،
العماين ،ص ،513حسن المدد ،الجعربي ،ص ،508الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.71
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البيان :يخاطب اهلل تعالى اإلنسان فيقول :إنك ساع ،وهناية سعيك لقاء اهلل تعـالى
بعد الموت فيجازيك على عملك يوم القيامة ،وتع ُّلق الجار والمجـرور بــ ﱡﱫ ﱠ

ُم ْؤ ِذن بنهاية السعي ،فينبغي الوصل .

الموضع الرابع عشر :ﭧﭨﱡ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ [الزلزلة]6 :
الخوول العووددَ :لــم يعــد الكــويف والمــدين األول ﱡ ﲏ ﱠ ،فيكــون معــدود اا
لغيرهما .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي؛ لتعلق الجار .
البيان :يذكر اهلل تعالى يف اآلية أن الناس س ُيحشرون أصنا افا متفـرقين يف المحشـر،
وأشار إلى سبب تفرقهم بالمصدر المؤول من (أن يروا) المجرور بالم التعليل وهـو
رؤيتهم جزاء أعمالهم وتفاوهتم فيها ،وقيل :المصدر المؤول متعلق بـ ﱡﲉﱠ علـى
التقديم والتأخير وما بينهما اعوراض ،واألول أظهر ،وعلى كل تقدير ،فالتعلق جـار،
ولعدم المساواة ،فلـذا الوصـل أولـى ،ولعـل مـن وقـف وعـدها؛ قصـد تنبيـه السـامع
للسبب ،وللمشاكلة .

( )1ينظــر :التحريــر والتنــوير ،ابــن عاشــور ،221/30 ،تفســير الســعدي ،الســعدي ،ص ،917الجــدول يف
إعرا القرآن ،صايف لحمود.281/30 ،
( )2ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،283التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،419حسون
المدد ،الجعربي ،ص.528
( )3ينظر :تحفة األمين ،االيوبي.915/ ،
( )4ينظر :البحر المحيط ،األندلسي ،524 /10 ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،494 /30 ،القول الوجيز،
المخاليت ،ص ،353الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.383/30 ،
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املطلب الثامن :تعلق اخلرب باملبتدأ
الموضع األول :ﭧﭨﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ [الدخان]44 – 43 :
الموضوووووع الثووووواين :ﭧ ﭨ ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ

ﳛﱠ [الواقعة.]50 – 49 :
الخل العددَ :ترك عد ﱡﱞﱠ المكي والمدين الثـاين ،وعـده البـاقون ،وزاد
الهذلي والعماين والجعربي والقاضي ترك الحمصي لعـدها ،وتـرك عـد ﱡﳕﱠ

المدين الثاين والشامي ،وعده الباقون ،وذكر العطار وحده الخالف للمكي
حكووم الوقووف :ال يوقــف علــى ﱡﱞﱠ عنــد األشــموين واأليــوبي ،وكــذا علــى
ﱡﳕﱠ عند السجاوندي واأليوبي؛ ألن خربﱡﱜﱠ لم يأت .
البيان :لما استبعد المشركون ب ْعث ِ
آبائهم األولين أكد اهلل تعالى جمعهم لميقـات
يوم معلوم وهو يوم القيامة ،وأكد أن شجرت الزقوم هي طعـام أهـل النـار ،والوقـف
على ﱡﱞﱠ ،وﱡﳕﱠ ي ِ
فصل خـرب إن بعـدها المتحقـق بـه الفائـدة ،ولعـل مـن
وقف وعدها؛ أراد لفت انتباه السامع للخرب ،وللمشاكلة يف موضع الدخان ،والنعقاد
اإلجماع على عد نظيره يف قوله تعالى :ﱡ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ [الواقعة. ]14 :
.

الموضع الثالث :ﭧ ﭨﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ [القدر.]3 :
الخل العددَ :عد لفظ القدر الثالـث المكـي والشـامي وتركـه البـاقون ،وذكـر
( )1ينظــر :سووور القوورآن ،الوورازَ ،ص ،303البيووان يف عوود آَ القوورآن ،الــداين ،ص  ،239 ،225الكاموول،
الهوووذل  ،ص ،124عووودد سوووور القووورآن ،عبـــد الكـــايف ،ص ،435الكتووواب األوسوووط يف القوووراءات،
العماين،ص ،503فنون األفنوان ،ابـن الجـوزي ،ص ،305حسون المودد ،الجعـربي ،ص،320 ،289
الفرائد الحسان ،القاضي ،ص.64 ،59
( )2ينظر :علل الوقو  ،السجاوندي ،994/3 ،منار الهد  ،األشموين ،ص ،708تحفة األمين ،األيـوبي،
.621 ،485/2
( )3ينظر :جامع البيان عن تنويل آَ القورآن ،الطـربي ،53 /21 ،فوتش القودير ،الشـوكاين ،185 /5 ،القوول
الوجيز ،المخاليت ،ص ،308 ،288إعراب القرآن وبيانه ،دوريش..435 ،134/9 ،
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العطار وحده الخالف للمكي .
حكم الوقف :أجاز بعضهم الوقف على ﱡ ﱱ ﱲﱠ الثالثة كما ذكـر الهمـداين،
وال يوقف عليه عند األيوبي؛ ألن ما بعدها خرب المبتدأ .
البيان :يف هذه اآلية بيـان أول لشـيء مـن اإلهبـام ال ِـذي فِـي قول ِ ِ
ـه :ﱡ ﱫ ﱬ ﱭ
ْ
ﱮ ﱯﱠ فأخرب عـن فضـلها بـأن العبـادة فيهـا ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ ،وبالوصـل
يزول اإلهبام ،فالوصل أولى ،ومن عده؛ فللمشاكلة .
الموضووع الرابووع والخووامس :ﭧ ﭨ ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ [الواقعة]9 – 8 :
الموضع السادس :ﭧ ﭨ ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱠ [الواقعة.]27 :
الموضع السابع :ﭧ ﭨ ﱡ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ [الواقعة]41:
الموضع الثامن :ﭧ ﭨﱡ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ [الحاقة.]2 – 1 :
الموضع التاسع :ﭧ ﭨﱡ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ [القارعة.]2 – 1 :
الخووول العوووددَ :لـــم يعـــد الكـــويف لفـــظ ﱡ ﲐﱠ و ﱡ ﲖ ﱠ األول،
وعدهما غيرهما ،وزاد الجعربي وتبعه القاضي عدم عد الحمصي لهما ،ولـم يـذكره
المفــرعين للشــامي كالعمــاين والهــذلي ،ولــم يعــد الكــويف والمــدين الثــاين ﱡ ﱳ

ﱴﱠ ،وعدها البـاقون ،ولـم يعـد الكـويف ﱡﲦ ﲧﱠ ويعـدها غيـره ،ولـم
يذكر هـذا الموضـع الجعـربي ،كمـا روى الكـويف عـد كلمـة ﱡﲟ ﱠ وﱡ ﱤ ﱠ

( )1ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،407البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،104التبيان يف معرفة تنزيول
القرآن ،العطـار ،ص ،416عودد سوور القورآن ،عبـد الكـايف ،ص ،518الكتواب األوسوط يف القوراءات،
العماين ،ص ،516حسن المدد ،الجعربي ،ص.525
( )2ينظر :الهادَ ،الهمذاين ،1166/3 ،تحفة األمين ،األيوبي.906/2 ،
( )3ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،459 /30 ،القوول الووجيز ،المخـاليت ،ص ،352إعوراب القورآن
وبيانه ،محي الدين درويش 538 /10
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األولى ،وترك عدهما الباقون .
البيان :إعرا ما قبـل ﱡ ﱦ ﱠ يف هـذه اآليـات مبتـدأ ،وﱡ ﱦ ﱠ اسـتفهامية يف محـل
رفع مبتدأ ثان ،وما بعد ﱡ ﱦﱠ خربها ،والجملـة خـرب المبتـدأ األول ،وتكريـر المبتـدأ
بلفظه أغنى عن ضمير الربط ،ويتأتى هذا األسلو اللغوي يف مـواطن التعظـيم كمـا
يف شأن أصحا اليمين والقارعة والحاقة ،أو التحقير كما يف شأن أصحا الشمال،
والمقصود باالستفهام التعجيب على إهبامه؛ لتذهب نفس السامع كل مذهب ُممكِن
مـن الخيـر والشــر ،والوصـل أولـى؛ حتــى تكتمـل أركـان الجملــة ،ويتحقـق الغــرض
البالغي المقصـود ،ولعـدم المسـاواة يف مواضـع الواقعـة والقارعـة ،وكـون ﱡﲟ ﱠ

مبنية على كلمة واحدة ،ولعل من وقـف؛ أراد شـد انتبـاه السـامع ،وللمشـاكلة فـيهم،
وانعقاد اإلجماع على عد نظائرهم بعدهم يف الموضع الثـاين وكـذا الثالـث يف الحاقـة
والقارعة ،وللمساواة كذلك يف الحاقة .
.

( )1ينظر :سور القرآن ،الرازي ،ص ،304البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،285 ،253 ،239الكامول،
الهذلي ،ص ،124التبيان يف معرفة تنزيل القورآن ،العطـار ،ص ،423 ،353 ،322عودد سوور القورآن،
عبــد الكــايف ،ص ،434الكتوواب األوسووط يف القووراءات ،العمــاين ،ص ،506حسوون الموودد ،الجعــربي،
 ،530 ،478 ،456 ،455الفرائد الحسان ،القاضي ،ص .74 ،67 ،64 ،63
( )2ينظر :التحريور والتنووير ،ابـن عاشـور ،286 /27 ،القوول الووجيز ،المخـاليت ،ص،323 ،308-307
 ،354بشير اليسر ،القاضي ،ص ،288 ،269إعراب القرآن وبيانه ،محي الدين درويش.426 /9 ،
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املطلب التاسع :تعلق الشرط جبوابه
الموضووووووع األول :ﭧ ﭨ ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ

[الحاقة.]25 :
الموضوووع الثووواين والثالوووث - :ﭧﭨﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ  ،...ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ [االنشقاق]11 – 7 :
الموضع الرابع والخامس :ﭧ ﭨ ﱡ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﱠ

[الفجر.]16 – 15 :

الموضوووع السوووادس :ﭧ ﭨ ﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ [القارعة.]9 – 6 :
الخوول العووددَ :عــد الحجــازيون ﱡ ﲱﱠ وتركــه غيــرهم ،وتــرك الشــامي
والبصري عد ﱡ ﱵﱠ و ﱡ ﲆ ﱠ باالنشقاق ،وعدهما الباقون ،وعد ﱡﲝ ﱠ

الحجــازي ،وتركــه البــاقون ،وزاد الهــذلي والجعــربي والقاضــي موافقــة الحمصــي
للحجازي يف العد ،وعد ﱡﲨﱠ الحجازي ،وتركه غيره ،وزاد العمـاين الحمصـي،
ولم يوافقه أحد ،وعد موضعي ﱡﱼﱠ الحجازي الكويف ،ويوركهما غيرهم .
حكووم الوقووف :ال يوقــف علــى موضــع الحاقــة لألشــموين واأليــوبي ،وكــذا علــى
موضـعي االنشـقاق والقارعـة لأليـوبي؛ ألن مـا بعـده جـوا (أمـا) ،وال يوقـف عنـد
األيوبي على موضعي الفجر؛ ألن ما بعده جوا "إذا" .
( )1ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص ،285 ،273 ،268 ،253الكامل ،الهذلي ،ص ،129التبيوان
يف معرفة تنزيل القرآن ،العطـارص ،423 ،399 ،388 ،353الكتواب األوسوط يف القوراءات ،العمـاين،
ص ،514حسن المدد ،الجعربي ،530 ،514 ،508 ،478 ،الفرائد الحسان ،القاضي ،ص،71 ،67
.74 ،72
( )2ينظر :منار الهد  ،األشموين ،ص ،803تحفة األمين ،األيوبي.924 ،874 ،848 ،734/2 ،
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البيان :يف هذه اآليات وقعـت "أمـا" الشـرطية ووقـع بعـدها جواهبـا مقورناـا بالفـاء
المفيدة لت ْف ِصي ِل ا ْلكال ِم السابِ ِق ،ففصل جواهبا يف الحاقة واالنشـقاق والقارعـة جـزاء
أصحا اليمين وأصـحا الشـمال يـوم القيامـة ،وفصـلت يف الفجـر حـال اإلنسـان
الجحـود والكــافر عنــد النعمــة وعنــد تضــييق الــرزق ،والجــوا نتيجــة مورتبــة علــى
الشرط ،فالوصل أولى ،ولعل مـن وقـف وعـدها؛ أراد صـرف عنايـة السـامع لمعرفـة
مصير الكفار وجزاء المؤمنين ،وللمشاكلة .

( )1ينظر :ينظر :تفسير القرآن العظيم ،ابـن كثيـر ،368 ،398 ،356 ،215/8 ،القوول الووجيز ،المخـاليت،
ص ،355 ،345 ،341 ،323النحووو الوووايف ،حســن عبــاس ،دار المعــارف ،الطبعــة،540 /1 ،15:
الجدول يف إعرا القرآن ،صايف لحمود.394 ،324 ،282 /30 ،
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املطلب العاشر :تعلق القسم
الموضووووووووع األول :ﭧ ﭨ ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋﲌﱠ [الروم.]55 :
الخوول العووددَ :عــد ﱡﲇﱠ المــدين األول ،وتركــه غيــره ،ونقــل ابــن

شنبوذ خال افا عن المكي ،وهو خالف ال يصح .

حكم الوقف :ال يوقف عليـه عنـد العمـاين والسـجاوندي واألشـموين واأليـوبي؛
ألن ما بعده جوا القسم .

البيووان :يخــرب اهلل تعــالى عــن احتجــاج المشــركين حتــى ال تقــوم ا ْل ُحجـ ِـة عل ـ ْي ِه ْم
في ِ
قسمون حين يبعثوا من قبورهم ما لبثوا غير سـاعة يف الـدنيا ،وجـوا القسـم علـى
ُ
المعنى بتأول (ما لبثنا) إِذ لو حكى قـولهم كـان يقـول( :مـا لبِ ْثنـا غ ْيـر سـاعة) ،وقيـل:
الجملة جوا قسم مقدر ،وعلى كـل فـإن الفعـل ﱡ ﲆﱠ يتطلـب معرفـة المقسـم
عليه ،ومن عدها؛ فللمشاكلة ،لكن ينبغي عدم االبتداء بما بعدها؛ لمـا يـوهم خـالف
المعنى المراد بتأكيد قولهم وإثباته ا
بدال من نفيه .
الموضع الثاين :ﭧ ﭨﱡﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠ [العلق.]15 :
الخل العددَ :عد ﱡﱎ ﱏﱠ الحجازيين ،وتركه غيرهم .
حكم الوقف :ال يوقف عليه عند األيوبي؛ ألن جوا ﱡﱍﱠ هو ﱡﱐﱠ .
( )1ينظر :البيوان يف عود آَ القورآن ،الـداين ،ص  ،205الكامول ،الهـذلي ،ص ،122التبيوان يف معرفوة تنزيول
القرآن ،العطار ص ،243حسن المدد ،الجعربي ،ص.395
( )2ينظــر :المرشوود ،العمــاين ،539/2 ،علوول الوقووو  ،الســجاوندي ،803/2،منووار الهوود  ،األشــموين،
ص ،603تحفة األمين ،األيوبي.213/2 ،
( )3ينظر :تفسير القرآن العظيم ،ابـن كثيـر ،328 /6 ،البحور المحويط ،األندلسـي ،136 ،402 /8 ،القوول
الوجيز ،المخاليت ،ص ،258الجدول يف إعراب القرآن ،صايف لحمود.64/21 ،
( )4ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،280التبيان يف معرفة تنزيل القورآن ،العطـارص ،413حسون
المدد ،الجعربي ،ص.523
( )5ينظر :تحفة األمين ،األيوبي.903/2 ،
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البيان :الالم يف ﱡﱍﱠ الم توطئة القسم ،والقسـم بعـده مضـمر ،وجـوا القسـم
ﱡﱐﱠ والتقدير( :لئن لم ينته واهلل لنسفعن) ،ويف اآلية أقسم اهلل تعالى متوعـدا ا أبـا
جهل إن لم ينته عما هو عليه ليأخذن بناصيته ا
أخذا عني افا ،وأداة القسم وفعلها تتطلب
جوا ابــا ،فالوصــل أولــى ،ولعــل مــن وقــف؛ قصــد صــرف انتبــاه الســامع للتهديــد،
وللمشاكلة .
الموضع الثالث :ﭧ ﭨﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ [العصر]2 – 1 :
الخل العددَ :ترك عد ﱡ ﱁﱠ المدين الثاين ،فيكون معدودا للباقين .
.

حكم الوقف :ليس فيها تمام عنـد األخفـش وأبـي حـاتم إلـى آخرهـا ،وال يوقـف
عليه عند الداين والعماين وكذا عند األيوبي؛ ألن ما بعدها جوا القسم .
البيان :أقسم اهلل تعالى يف هذه السورة بالعصر وهو محل أفعال العباد وأعمـالهم،
والواو واو القسم ،وفعل القسم محذوف ،وجوا القسم( :إن كل إنسان خاسـر إال
صالحا ،وتواصى به ،وصرب عليه) ،والوصل أولـى؛ حتـى يتبـين مـراد
من آمن وعمل
ا
اهلل تعالى يف اإلقسام به ،ولعل من فصل؛ اعتـرب أن المقسـم بـه آيـة عظيمـة دالـة علـى
قدرة اهلل لمن أراد أن يتفكر ويتعظ ،وحصول الفائدة باإلقسام به ،وللمشاكلة .

***
( )1ينظر :الكتاب الفريد يف إعراب القرآن المجيد ،الهمذاين ،431 /6 ،فوتش القودير ،للشـوكاين،572/5 ،
تفسير السعدَ ،السعدي ،ص ،930القول الوجيز ،المخاليت ،ص.351
( )2ينظر :البيان يف عد آَ القرآن ،الداين ،ص  ،287التبيان يف معرفة تنزيل القرآن ،العطار ،ص ،426حسن
المدد ،الجعربي ،ص.533
( )3ينظـر :القطوع واالئتنوا  ،الـداين ،ص  ،818المكتفوى ،الـداين ،ص ،239المرشود ،العمـاين،869/3 ،
تحفة األمين ،األيوبي.931/2 ،
( )4ينظر :تفسير السعدَ ،السعدي ،ص  ،934القول الوجيز ،المخاليت ،ص ،356إعراب القورآن وبيانوه،
درويش محي الدين.573 /10 ،
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اخلــامتـــــة
الحمد هلل الذي يسر إتمام هذا البحث بفضله ومنته ،ويحسن يف هـذه الخاتمـة أن
ألخص أبرز ما وصلت إليه من نتائج وهي:
-1أكثر حكم وقف ورد يف البحث "ال يوقـف عليـه" ،ويـدل علـى قـوة االتصـال
اللفظي والمعنوي.
-2اعتناء األيـوبي  بـذكر حكـم الوقـف علـى رؤوس اآليـات المختلـف يف
عدها ،وانفراده بذلك يف كثير من المواضع.
-3تفاوت المواضع المدروسة يف قـوة االتصـال اللفظـي والمعنـوي ،وإن كانـت
متصلة لف اظا على جميـع وجـوه اإلعـرا  ،وهـو مـا يفسـر حكـم علمـاء الوقـف علـى
بعضها بالكامل أو الكايف أو الحسن أو الجائز أو المفهوم.
-4الوجه المختار عند الباحثة يف المواضع المدروسة هو وجه الوصل؛ لالتصال
اللفظي ،واكتمال المعنى لدى السامع ،وهو أحرى لتدبر القرآن الكريم.
-5االكتفــاء باختيــار وجــه الوصــل فيمــا اشــتد اتصــاله لف اظــا ومعناــى ،وكــذا يف
المواضع التـي يورتـب يف الوقـف عليهـا واالبتـداء بمـا بعـدها إيهـام تغيـر المعنـى ،أو
تحول صيغة الجملة من الطلبية إلى الخربية أو العكس.
-6المقاصد البالغية المراد تنبيه السامع لها ،أو تناسب الفواصـل تجـوز الوقـف
على مذهب العادين رغم االتصال اللفظي والمعنوي ،وهو جانب عظـيم مـن بالغـة
هذا الكتا وتأثيره يف نفوس السامعين.
-7إن مبحث عطـف الجمـل مـن أكثـر المباحـث التـي ظهـر للباحثـة فيـه يف أكثـر
مواضعه جواز الوصل وكذلك الوقف لمقاصد معنوية بالغية.
-8إن علة التفصيل يف األمـور وتنوعهـا أكثـر علـة يجـوز الوقـف فيهـا علـى رأس
اآلية المتعلقة لف اظا ،وتظهر هذه العلة جل ايا يف با عطف الجمل.
-9جواز الوصل علـى مـذهب غيـر العـادين وهـو األولـى ،وجـواز الوقـف علـى
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مذهب العادين شرط استئناف القراءة ومراعاة عدم االبتداء بما اشتد تعلقه بما قبلـه،
أو أوهم البدء به خالف المعنى المراد.
ومن توصيات البحث موضوعات تتقابل موع فكورة البحوث توصو الباحثوة طلبوة
العلم بدراستها ،منها:
-1دراسة رؤوس اآلي المتفق على عدها والمتعلقة لفظا بما بعدها.
-2دراسة النواحي البالغية يف رؤوس اآليات المتعلقة بما بعدها لف اظا.
-3دراسة المواضع التي يوهم االبتداء هبا بعد رؤوس اآليات المتعلقة بما بعدها
لف اظا خالف المعنى المقصود.
بذلت جهدي فيما توصلت إليه من استنتاجات فما كان فيها من صـوا
هذا وقد
ُ
فمن فضل اهلل وحده ،وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان ،وكتا اهلل تعـالى
منزه عنه ،وال يسعني يف هناية هذا البحث إال أن أشكر اهلل وحده الذي هيأ لي البحث
يف جانب من جوانب كنوز كتابه يتيقن فيها المؤمن عظمة هذا الكتا وإعجـازه إلـى
وسـهل لنـا درو العلـم والعمـل بـه،
قيام الساعة ،فـاللهم اجعلنـا مـن أهـل القـرآن،
ِّ
ِّ
وصل اللهم على خير الورى وعلى آله وصحبه المب ِّلغين عنه.

***
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املصادر واملراجع
المراجع المخطوطة:
 -1الكشف والبيان عن ماءات القرآن ،الحسن بن أحمد الهمداين (ت596:هـ)،
مخطوط يف دار الكتـب المصـرية تفسـير عموميـة رقـم ،)40792( :خصوصـية رقـم
(.)585
المراجع المطبوعة:
الـدمياطي أحمـد الشـهير بالبنـاء (ت
إتحا فضلء البشر يف القوراءات األربعوة عشور،
ّ
1117هـ) ،تحقيق :أنس مهرة ،دار الكتب العلمية بلبنان ،الطبعة الثالثة1427 ،هـ.

ارتشا الضرب من لسان العورب ،األندلسـي أبـو حيـان محمـد (ت  745هــ)،
تحقيق وشرح ودراسـة :رجـب محمـد ،مراجعـة :رمضـان عبـد التـوا  ،مكتبـة
الخانجي ،القاهرة ،الطبعة األولى1418 ،هـ.
أضواء البيان يف إيضال القرآن بالقرآن ،الشنقيطي محمد األمـين (ت1393هــ)،
دار عطــاءات العلــم (الريــاض)  -دار ابــن حــزم (بيــروت) ،الطبعــة الخامســة،
 1441هـ (األولى لدار ابن حزم).
إعراب القرآن وبيانه ،درويش محيي الدين (ت  1403هـ) ،دار اإلرشاد للشئون
الجامعية بحمـص سـورية( ،دار اليمامـة  -دمشـق  -بيـروت)( ،دار ابـن كثيـر -
دمشق  -بيروت) ،الطبعة الرابعة1415 ،هـ.
إعراب القرآن ،النحاس أبو جعفر أحمد (ت 338هـ) ،علـق عليـه :عبـد المـنعم
إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1421 ،هـ.
إيضال الوقف واالبتداء ،األنباري أبو بكر محمد (ت 328هـ) ،تحقيـق :محيـي
الدين رمضان ،مطبوعات مجمع اللغة العربية ،دمشق 1390 ،هـ.
البحر المحيط يف التفسوير ،األندلسـي أبـو حيـان محمـد (ت 745هــ) ،تحقيـق:
صدقي جميل ،دار الفكر ،بيروت 1420 ،هـ.

158

توجيه التعلق اللفظ المتفق عليه يف رؤوس اآليات المختلف يف عدها

د .دعاء زهير سندَ

البيان يف عدآ آَ القرآن ،الداين أبـو عمـرو عثمـان (ت 444هــ) ،تحقيـق د .غـانم
الحمد ،مركز المخطوطات والوراث ،الكويت ،الطبعة األولى1414 ،هـ.
التبيان يف معرفة تنزيل القرآن واختل عدد آيات القرآن على أقاويل القراء أهل
البلوودان ،العطــار ،أبــو حفــص ،عمــر ،دراســة وتحقيــق :د .الشــريف الشــنربي،
(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف1433 ،ه).
التحرير والتنوير ،المسمى «تحرير المعنى السديد وتنووير العقول الجديود مون
تفسووير الكتوواب المجيوود» ،ابــن عاشــور محمــد الطــاهر (ت1393 :هـــ) ،الــدار
التونسية بتونس عام 1984هـ.
تحفووة األمووين يف وقوو القوورآن المبووين ،األيــوبي أبــو عــاكف محمــد (ت ســنة
1275هـ) ،رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى للباحثة نوف حجازي1437 ،هـ.
التفسير البسيط ،الواحدي أبـو الحسـن علـي (ت 468هــ) ،أصـل تحقيقـه يف
( )15رسالة دكتوراة بجامعة اإلمام محمد بن سعود ،ثم قامت لجنة علميـة مـن
الجامعة بسبكه وتنسيقه ،طبع بعمادة البحث العلمي بجامعـة اإلمـام محمـد بـن
سعود اإلسالمية ،الطبعة األولى 1430 ،هـ.
تفسير الطبرَ ،جامع البيان عن تنويل آَ القورآن ،الطـربي أبـو جعفـر محمـد
(ت 310هـ) ،تحقيق د .عبد اهلل الوركي ،دار هجر ،الطبعة األولى1422 ،هـ.
تفسير القرآن العظيم ،الدمشقي أبو الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر (ت 774هــ)،
تحقيق :سامي سالمة ،دار طيبة ،الطبعة الثانية1420 ،هـ.
تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كل المنان ،السعدي عبد الرحمن (ت 1376هـ)،
تحقيق :عبد الرحمن اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1420 ،هـ.
الجامع ألحكا القرآن ،القرطبي أبو عبد اهلل ،محمد  ،تحقيق :أحمد الربدوين
وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية بالقاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،هـ.
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الجدول يف إعراب القرآن الكريم ،صايف لحمود (ت 1376هـ) ،دار الرشـيد،
بدمشق  -ومؤسسة اإليمان بيروت ،الطبعة ،الرابعة1418 ،هـ.
الفارسي أبو علي الحسـن (ت 377هــ) ،تحقيـق :بـدر
الحجة للقراء السبعة،
ّ

الــدين قهــوجي  -بشــير جويجــابي ،راجعــه ودققــه :عبــد العزيــز ربــاح  -أحمــد
يوسف الدقاق ،دار المأمون للوراث – دمشق ،بيروت ،الطبعة الثانية1413 ،هـ.
حسن المدد يف معرفة فن العدد ،الجعربي إبـراهيم (ت  ،)7تحقيـق :د .بشـير
الحميــري ،مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف ،الطبعــة األولــى،
1431هـ.
الدر المصون يف علو الكتاب المكنون ،ألبي العبـاس أحمـد بـن عبـد الـدائم
المعروف بالسمين الحلبي (ت 756هـ) ،تحقيـق د .أحمـد لخـراط ،دار القلـم،
دمشق ،الطبعة الرابعة2016 ،م.
سنن أب داود ،ألبي داود سليمان السجستاين (ت  275هـ) ،تحقيق :شـعيب
األرنؤوط  -محمد بللي ،طبعه دار الرسالة العالمية ،ط األولى 1430هـ.
سوونن الترمووذَ ،الورمــذي أب ـو عيســى محمــد (ت 279هـــ) ،تحقيــق :بشــار
معروف ،دار الغر اإلسالمي ،بيروت1998 ،م.
سور القرآن وآياته وحروفه ونزولوه ،الـرازي ،أبـو العبـاس ،الفضـل ،صـححه
وعلق عليه :بشير الحميري( ،ط ،1دار ابن حزم1430 ،هـ).
عدد سوور القورآن وآياتوه وكلماتوه وحروفوه وتلخوي

مكيوه مون مدنيوه ،عبـد

الكايف ،أبو القاسم ،عمر ، ،دراسة وتحقيق :د .خالد أبو الجود( ،ط ،1القـاهرة:
مكتبة اإلمام النجدي1431 ،هـ).
علل الوقو  ،السجاوندي أبو عبداهلل محمد  ،تحقيق :محمد العيدي ،مكتبة
الرشد ،الطبعة الثانية1427 ،هـ.
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فتش القدير ،الشوكاين محمد (ت 1250هـ) ،دار ابن كثير ،دار الكلـم الطيـب
 دمشق ،بيروت ،الطبعة األولى1414 ،هـ.الفرائد الحسان يف عد آ القرآن ،القاضي عبد الفتاح (ت 1403هــ) ،مكتبـة
الدار ،المدينة المنورة ،الطبعة األولى1404 ،هـ.
القطع واالئتنا  ،النحاس أبو جعفر أحمد  ،تحقيق :د .عبـد الـرحمن المطـرودي،
دار عالم الكتب ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى1413 ،هـ.
القول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر لإلما الشاطب ،
المخلــاليت ،أبــو عيــد ،رضــوان (ت1311:هـــ) ،تحقيــق :عبــد الــرزاق موســى،
مطابع الرشيد بالمدينة المنورة ،الطبعة األولى 1412هـ.
الكامل يف القوراءات واألربعوين الزائودة عليهوا الهوذل  ،أبـو القاسـم ،تحقيـق:
جمال بن السيد الشايب( ،ط ،1مؤسسة سما 1428 ،هـ).
الكتاب األوسط يف علم القراءات ،العماين ،أبو محمد ،الحسن  ، ،تحقيق :د.
عزة حسن( ،ط ،1دار الفكر1427،هـ).
الكتاب الفريود يف إعوراب القورآن المجيود ،الهمـذاين منتجـب (ت  643هــ)،
تحقيق :محمد الفتيح ،دار الزمان ،المدينة المنورة الطبعة األولى1427 ،هـ.
الكشا عن حقائق ووامض التنزيول ،الزمخشـري أبـو القاسـم محمـود (ت
538هـ) ،دار الكتا العربي ،بيروت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ.
المجتبى من مشكل إعراب القورآن ،لــ أ .د .أحمـد بـن محمـد الخـراط ،طبـع
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عام 1426هـ.
المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز ،األندلسي أبـو محمـد بـن عطيـة (ت
542هـــ) ،تحقيــق :عبــد الســالم محمــد ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،الطبعــة
األولى1422 ،هـ.
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المحوورر يف علووو القوورآن ،الطيــار مســاعد ،مركــز الدراســات والمعلومــات
القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي ،الطبعة الثانية1429 ،هـ.
المرشد يف الوقف على مذاهب القراء السبعة و يرهم من بواق األئموة القوراء
والمفسرين وتبيين المختار منها على مذاهب السبعة المتفق على قراءتهم رض
اهلل عنهم أجمعين ،ألبي محمد الحسن العماين (ت بعـد  500ه) ،تحقيـق :هنـد
العبدلي ،إشراف د .عبد القيوم السندي ،رسـالة دكتـوراه بجامعـة أم القـرى عـام
1423هـ.
مسند اإلما أحمد بن حنبل ،لإلمام أحمـد بـن حنبـل (ت 241هــ) ،تحقيـق:
شعيب األرنؤوط  -عادل مرشـد ،وآخـرون ،مؤسسـة الرسـالة ،الطبعـة األولـى،
1421هـ.
المصووطلش النحوووَ بووين الكوووفيين والبصووريين ،لـــباسل الزعبــي ،ود .موفــق
القصيري ،ود .حاجة أحمد ،ود .زمري عارفين ،بحث منشور بالجامعة الوطنية
الماليزية العدد .41
المصطلحات واألصول النحوية يف كتاب إيضال الوقف واالبتداء ألبو بكور
األنبووارَ وعلقتهمووا بمدرسووت الكوفووة والبصوورة ،رســالة ماجســتير بجامعــة أم
القرى للطالب عبدالوها الغامدي ،إشراف الدكتور :حماد الثمالي.
معاين القرآن وإعرابه ،ألبي إسـحاق إبـراهيم الزجـاج (ت 311هــ) ،تحقيـق:
عبد الجليل شلبي ،طبع بعالم الكتب ،بيروت ،الطبعة األولى1408 ،هـ.
معجووم علووو القوورآن ،الجرمــي إبــراهيم محمــد ،دار القلــم ،دمشــق ،الطبعــة
األولى1422 ،هـ.
المكتفى يف الوقف واالبتداء ،الداين أبو عمرو (ت 444هــ) ،تحقيـق :محيـي
الدين رمضان ،طبعه دار عمار ،الطبعة األولى1422 ،هـ.
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منار الهد يف بيان الوقف واالبتوداء ،األشـموين أحمـد (ت نحـو 1100هــ)،
تحقيق :شريف أبو العال العدوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعـة األولـى،
1422هـ.
النحو الوايف ،عبـاس حسـن (ت 1398هــ) ،دار المعـارف ،الطبعـة الخامسـة
عشرة.
النشور يف القووراءات العشور ،الجــزري أبــو الخيـر محمــد (ت833ه) ،تحقيــق:
د.السالم الشنقيطي ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف1435 ،هـ.
الهادَ يف معرفة المقاطع والمبواد  ،ألبـي العـالء الحسـن الهمـذاين العطـار،
رسالة دكتـوراه بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية1411 ،هــ ،دراسـة
وتحقيق :سليمان الصقري ،إشراف د .عبد العزيز إسماعيل.
وصووف االهتووداء يف الوقووف واالبتووداء ،إلبــراهيم الجعــربي (ت732هـــ)،
تحقيــق :نــواف الحــارثي ،رســالة ماجســتير بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلسالمية بالرياض 27-1426هـ.
وقو القرآن وأثرها يف التفسير ،للدكتور مساعد الطيار ،مجمـع الملـك فهـد
لطباعة المصحف الشريف ،الطبعة األولى1431 ،هـ.

***
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Al-Marājiʻ al-makhṭūṭah:
1. Ālkshf wa al-Bayān ʻan māʼāt al-Qurʼān, al-Ḥasan ibn Aḥmad alHamadānī (t : 596h), makhṭūṭ fī Dār al-Kutub al-Miṣrīyah tafsīr
ʻumūmīyah raqm : (40792), Khuṣūṣīyat raqm (585)

Al-Marājiʻ al-maṭbūʻah :
1. Itḥāf Fuḍalāʼ al-bashar fī al-qirāʼāt al-arbaʻah ʻashar, aldmyāṭī
Aḥmad al-shahīr bālbnāʼ (t 1117h), taḥqīq : Anas Muhrah, Dār alKutub al-ʻIlmīyah bi-Lubnān, al-Ṭabʻah al-thālithah, 1427h.
2. Irtishāf al-ḍarb min Lisān al-ʻArab, al-Andalusī Abū Ḥayyān
Muḥammad (t 745 H), taḥqīq wa sharḥ wa dirāsah : Rajab
Muḥammad, murājaʻat : Ramaḍān ʻAbd al-Tawwāb, Maktabat alKhānjī, al-Qāhirah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1418h.
3. Aḍwāʼ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʼān bi-al-Qurʼān, al-Shinqīṭī
Muḥammad al-Amīn (t1393h), Dār ʻaṭāʼāt al-ʻIlm (al-Riyāḍ) - Dār Ibn
Ḥazm (Bayrūt), al-Ṭabʻah al-khāmisah, 1441 H (al-ūlá li-Dār Ibn
Ḥazm).
4. iʻrāb al-Qurʼān wa bayānuhu, Darwīsh Muḥyī al-Dīn (t 1403 H), Dār
al-Irshād lil-Shuʼūn al-Jāmiʻīyah bi-Ḥimṣ Sūrīyah, (Dār al-YamāmahDimashq-Bayrūt), (Dār Ibn Kathīr-Dimashq-Bayrūt), al-Ṭabʻah alrābiʻah, 1415h.
5. Iʻrāb al-Qurʼān, alnaaḥaaās Abū Jaʻfar Aḥmad (t 338h), ʻallaqa
ʻalayhi : ʻAbd al-Munʻim Ibrāhīm, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt,
al-Ṭabʻah al-ūlá, 1421h.
6. Īḍāḥ al-Waqf wa al-ibtidāʻ, al-Anbārī Abū Bakr Muḥammad (t 328h),
taḥqīq : Muḥyī al-Dīn Ramaḍān, Maṭbūʻāt Majmaʻ al-lughah alʻArabīyah, Dimashq, 1390h.
7. al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-tafsīr, al-Andalusī Abū Ḥayyān Muḥammad (t
745h), taḥqīq : Ṣidqī Jamīl, Dār al-Fikr, Bayrūt, 1420h.
8. al-Bayān fī ʻadd āy al-Qurʼān, al-Dānī Abū ʻAmr ʻUthmān (t 444h),
taḥqīq D. Ghānim al-Ḥamad, Markaz al-Makhṭūṭāt wa al-Turāth, alKuwayt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1414H.
9. al-Tibyān fī maʻrifat tanzīl al-Qurʼān wa ikhtilāf ʻadad āyāt al-Qurʼān
ʻalá aqāwyl al-qurrāʼ ahl al-buldān, al-ʻAṭṭār, Abū Ḥafṣ, ʻUmar,
dirāsah wa taḥqīq : D. al-Sharīf al-Shanbarī, (Majmaʻ al-Malik Fahd
li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1433h).
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10. al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, al-musammá « taḥrīr al-maʻná al-sadīd wa
Tanwīr al-ʻaql al-jadīd min tafsīr al-Kitāb al-Majīd », Ibn ʻĀshūr
Muḥammad al-Ṭāhir (t : 1393h), al-Dār al-Tūnisīyah bi-Tūnis ʻām
1984h.
11. Tuḥfat al-Amīn fī Wuqūf al-Qurʼān al-mubīn, al-Ayyūbī Abū ʻĀkif
Muḥammad (t sanat 1275h), Risālat duktūrāh bi-Jāmiʻat Umm alQurá llbāḥthh Nawf Ḥijāzī, 1437h.
12. al-Tafsīr al-basīṭ, al-Wāḥidī Abū al-Ḥasan ʻAlī (t 468h), aṣl taḥqīqihi fī
(15) Risālat duktūrāh bi-Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn Saʻūd,
thumma qāmat Lajnat ʻilmīyah min al-Jāmiʻah bsbkh wa tnsyqh,
Ṭubiʻa bʻmādh al-Baḥth al-ʻIlmī bi-Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn
Saʻūd al-Islāmīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1430h.
13. Tafsīr al-Ṭabarī, Jāmiʻ al-Bayān ʻan Taʼwīl āy al-Qurʼān, al-Ṭabarī Abū
Jaʻfar Muḥammad (t 310h), taḥqīq D. ʻAbd Allāh al-Turkī, Dār Hajar,
al-Ṭabʻah al-ūlá, 1422h.
14. Tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm, al-Dimashqī Abū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn Kathīr
(t 774h), taḥqīq : Sāmī Salāmah, Dār Ṭaybah, al-Ṭabʻah al-thāniyah,
1420h.
15. Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī tafsīr kalām al-Mannān, al-Saʻdī ʻAbd
al-Raḥmān (t 1376h), taḥqīq : ʻAbd al-Raḥmān al-Luwayḥiq,
Muʼassasat al-Risālah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1420h.
16. al-Jāmiʻ li-aḥkām al-Qurʼān, al-Qurṭubī Abū ʻAbd Allāh, Muḥammad,
taḥqīq : Aḥmad al-Baraddūnī wa Ibrāhīm Aṭṭafayyish, Dār al-Kutub
al-Miṣrīyah bi-al-Qāhirah, al-Ṭabʻah al-thāniyah, 1384H.
17. al-Jadwal fī iʻrāb al-Qurʼān al-Karīm, Ṣāfī li-Ḥammūd (t 1376h), Dār
al-Rashīd, bi-Dimashq-wa Muʼassasat al-īmān Bayrūt, al-Ṭabʻah, alrābiʻah, 1418h.
18. al-Ḥujjah lil-qurrāʼ al-sabʻah, alfārsī Abū ʻAlī al-Ḥasan (t 377h),
taḥqīq : Badr al-Dīn Qahwajī-Bashīr jwyjāby, rājaʻahu wadaqqaqahu : ʻAbd al-ʻAzīz Rabāḥ-Aḥmad Yūsuf al-Daqqāq, Dār alMaʼmūn lil-Turāth – Dimashq, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-thāniyah, 1413h.
19. Ḥasan al-Mudad fī maʻrifat Fann al-ʻadad, al-Jaʻbarī Ibrāhīm (t 7),
taḥqīq : D. Bashīr al-Ḥimyarī, Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat alMuṣḥaf al-Sharīf, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1431h.
20. al-Durr al-maṣūn fī ʻulūm al-Kitāb al-maknūn, li-Abī al-ʻAbbās
Aḥmad ibn ʻAbd al-Dāʼim al-maʻrūf bi-al-Samīn al-Ḥalabī (t 756h),
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21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

taḥqīq D. Aḥmad lkhrāṭ, Dār al-Qalam, Dimashq, al-Ṭabʻah alrābiʻah, 2016m.
Sunan Abī Dāwūd, li-Abī Dāwūd Sulaymān al-Sijistānī (t 275 H),
taḥqīq : Shuʻayb al-Arnaʼūṭ-Muḥammad blly, ṭabʻihi Dār al-Risālah
al-ʻĀlamīyah, Ṭ alʼwlá1430 H.
Sunan al-Tirmidhī, al-Tirmidhī Abū ʻĪsá Muḥammad (t 279h), taḥqīq
: Bashshār Maʻrūf, Dār al-Gharb al-Islāmī, Bayrūt, 1998m.
suwar al-Qurʼān ʼwʼāyāth wa ḥurūfuhu wa nuzūluhu, al-Rāzī, Abū alʻAbbās, al-Faḍl, ṣaḥḥaḥahu wa ʻallaqa ʻalayhi : Bashīr al-Ḥimyarī,
(Ṭ1, Dār Ibn Ḥazm, 1430h).
ʻAdad suwar al-Qurʼān wa āyātihi wa kalimātih wa ḥurūfuhu wa
Talkhīṣ Makkīyah min Madanīyah, ʻAbd al-Kāfī, Abū al-Qāsim,
ʻUmar,, dirāsah wa taḥqīq : D. Khālid Abū al-Jūd, (Ṭ1, al-Qāhirah :
Maktabat al-Imām al-Najdī, 1431h).
ʻIlal al-wuqūf, al-Sajāwandī Abū Allāh Muḥammad, taḥqīq :
Muḥammad al-ʻĪdī, Maktabat al-Rushd, al-Ṭabʻah al-thāniyah,
1427h.
Fatḥ al-qadīr, al-Shawkānī Muḥammad (t 1250h), Dār Ibn Kathīr,
Dār al-Kalim al-Ṭayyib-Dimashq, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1414H.
al-Farāʼid al-ḥisān fī ʻAdd āy al-Qurʼān, al-Qāḍī ʻAbd al-Fattāḥ (t
1403h), Maktabat al-Dār, al-Madīnah al-Munawwarah, al-Ṭabʻah alūlá, 1404h.
al-Qaṭʻ wa alāʼtnāf, al-Naḥḥās Abū Jaʻfar Aḥmad, taḥqīq : D. ʻAbd alRaḥmān al-Maṭrūdī, Dār ʻĀlam al-Kutub, al-Mamlakah al-ʻArabīyah
al-Saʻūdīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1413h.
al-Qawl al-Wajīz fī Fawāṣil al-Kitāb al-ʻAzīz ʻalá Nāẓimat al-zahr lilImām al-Shāṭibī Raḍī Allāh ʻanhu, al-Mukhallilātī, Abū ʻĪd, Raḍwān (t
: 1311h), Taḥqīq : ʻAbd al-Razzāq Mūsá, Maṭābiʻ al-Rashīd bi-alMadīnah al-Munawwarah, al-Ṭabʻah al-ūlá 1412h.
al-Kāmil fī al-qirāʼāt wa al-arbaʻīn al-zāʼidah ʻalayhā alhudhaly, Abū
al-Qāsim, taḥqīq : Jamāl ibn al-Sayyid al-Shāyib, (Ṭ1, Muʼassasat
Samā, 1428 H).
al-Kitāb al-Awsaṭ fī ʻilm al-qirāʼāt, al-ʻUmānī, Abū Muḥammad, alḤasan,, taḥqīq : D. ʻAzzah Ḥasan, (Ṭ1, Dār al-Fikr, 1427h).
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32. al-Kitāb al-farīd fī iʻrāb al-Qurʼān al-Majīd, al-Hamadhānī Muntajab
(t 643 H), taḥqīq : Muḥammad al-Futayyiḥ, Dār al-Zamān, alMadīnah al-Munawwarah al-Ṭabʻah al-ūlá, 1427h.
33. al-Kashshāf ʻan ḥaqāʼiq ghawāmiḍ al-tanzīl, al-Zamakhsharī Abū alQāsim Maḥmūd (t 538h), Dār al-Kitāb al-ʻArabī, Bayrūt, al-Ṭabʻah althālithah, 1407h.
34. al-Mujtabá min mushkil iʻrāb al-Qurʼān, li U. D. Aḥmad ibn
Muḥammad al-Kharrāṭ, Ṭubiʻa bi-Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat alMuṣḥaf al-Sharīf ʻām 1426h.
35. al-Muḥarrir al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz, al-Andalusī Abū
Muḥammad ibn ʻAṭīyah (t 542h), taḥqīq : ʻAbd al-Salām
Muḥammad, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá,
1422h.
36. al-Muḥarrir fī ʻulūm al-Qurʼān, al-Ṭayyār Musāʻid, Markaz al-Dirāsāt
wa-al-Maʻlūmāt al-Qurʼānīyah bi-Maʻhad al-Imām al-Shāṭibī, alṬabʻah al-thāniyah, 1429h.
37. al-Murshid fī al-Waqf ʻalá madhāhib al-qurrāʼ al-sabʻah wa
ghayruhum min Bāqī al-aʼimmah al-qurrāʼ wa al-mufassirīn wa
Tabyīn al-Mukhtār minhā ʻalá madhāhib al-sabʻah al-muttafiq ʻalá
qirāʼatuhum Raḍī Allāh ʻanhum ajmʻyn, li-Abī Muḥammad al-Ḥasan
al-ʻUmānī (t baʻda 500 H), taḥqīq : Hind al-ʻAbdalī, ishrāf D. ʻAbd alQayyūm al-Sindī, Risālat duktūrāh bi-Jāmiʻat Umm al-Qurá ʻām
1423h.
38. Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, lil-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal
(t241 H), taḥqīq : Shuʻayb al-Arnaʼūṭ-ʻĀdil Murshid, wa ākharūn,
Muʼassasat al-Risālah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1421h.
39. al-muṣṭalaḥ al-Naḥwī bayna al-Kūfīyīn wa al-Baṣrīyīn, lbāsl al-Zuʻbī,
Wad. Muwaffaq al-Qaṣīrī, Wad. ḥājah Aḥmad, Wad. Zamrī ʻārfyn,
baḥth manshūr bi-al-Jāmiʻah al-Waṭanīyah al-Mālīzīyah al-ʻadad 41.
40. al-Muṣṭalaḥāt wa al-uṣūl al-naḥwīyah fī Kitāb Īḍāḥ al-Waqf wa alibtidāʻ li-Abī Bakr al-Anbārī wa ʻlāqthmā bi-madrasatay al-Kūfah wa
al-Baṣrah, Risālat mājistīr bi-Jāmiʻat Umm al-Qurá llṭālb ʻAbd-alWahhāb al-Ghāmidī, ishrāf al-Duktūr : Ḥammād al-Thumālī.
41. Maʻānī al-Qurʼān wa iʻrābihi, li-Abī Isḥāq Ibrāhīm al-Zajjāj (t 311h),
taḥqīq : ʻAbd al-Jalīl Shalabī, Ṭubiʻa bi-ʻālam al-Kutub, Bayrūt, alṬabʻah al-ūlá, 1408h.
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42. Muʻjam ʻulūm al-Qurʼān, al-Jarmī Ibrāhīm Muḥammad, Dār alQalam, Dimashq, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1422h.
43. Almktfá fī al-Waqf wa al-ibtidāʻ, al-Dānī Abū ʻAmr (t 444h), taḥqīq :
Muḥyī al-Dīn Ramaḍān, ṭabʻihi Dār ʻAmmār, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1422h.
44. Manār al-Hudá fī bayān al-Waqf wa al-ibtidāʻ, al-Ushmūnī Aḥmad (t
Naḥwa 1100h), taḥqīq : Sharīf Abū al-ʻUlā al-ʻAdawī, Dār al-Kutub alʻIlmīyah, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1422h.
45. Aālnḥw al-Wāfī, ʻAbbās Ḥasan (t 1398h), Dār al-Maʻārif, al-Ṭabʻah
al-khāmisah ʻashrah.
46. al-Nashr fī al-qirāʼāt al-ʻashr, al-Jazarī Abū al-Khayr Muḥammad
(t833h), taḥqīq D. al-Sālim al-Shinqīṭī, Majmaʻ al-Malik Fahd liṬibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1435h.
47. al-Hādī fī maʻrifat al-Muqāṭiʻ wa-al-mabādiʼ, li-Abī al-ʻAlāʼ al-Ḥasan
al-Hamadhānī al-ʻAṭṭār, Risālat duktūrāh bi-Jāmiʻat al-Imām
Muḥammad ibn Saʻūd al-Islāmīyah, 1411h, dirāsah wa taḥqīq :
Sulaymān al-Ṣaqrī, ishrāf D. ʻAbd al-ʻAzīz Ismāʻīl.
48. Waṣf al-ihtidāʼ fī al-Waqf wa al-ibtidāʻ, li-Ibrāhīm al-Jaʻbarī (t732h),
taḥqīq : Nawwāf al-Ḥārithī, Risālat mājistīr bi-Jāmiʻat al-Imām
Muḥammad ibn Saʻūd al-Islāmīyah bi-al-Riyāḍ 1426-27h.
49. Wuqūf al-Qurʼān wa athrhā fī al-tafsīr, lil-Duktūr Musāʻid al-Ṭayyār,
Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf, al-Ṭabʻah al-ūlá,
1431h.

***

168

منهج الحافظ ابن كثير يف دفع التعارض عن الروايات الواردة عن ابن عباس يف التفسير

د .أحمد عبدالعزيز القصير

إعداد

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك ،يف كلية العلوم واآلدا يف الرس
قسم الدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم
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ملخص البحث
موضوع البحثُ :يعنى هذا البحث بكشف منهج ابن كثيـر يف دفـع التعـارض عـن
الروايات الواردة عن ابن عباس يف التفسير.
أهودا البحووث :يهــدف هــذا البحـث إلــى إبــراز جهــود ومـنهج ابــن كثيــر يف دفــع
التعارض عن الروايات الواردة عن ابن عباس يف التفسير.
مت الروايات المتعارضة عن ابـن عبـاس علـى ثالثـة مباحـث:
منهج البحث :قس ُ
األول :وفيه الروايات التي سلك فيها ابن كثير منهج الجمع ،والثاين :وفيـه الروايـات
التــي ســلك فيهــا مــنهج الورجــيح ،والثالــث :وفيــه الروايــات التــي ســلك فيهــا مــنهج
وجعلت تحت كل مبحث عدة مطالب ،صنفتها حسب الروايات المندرجة
التوقف،
ُ
تحتها ،وأوردت يف كل مطلب ثالثة أمثلة من الروايات المتعارضة.
أهم النتائجُ :يعد ابن كثير من أبرز المفسرين الذين اهتموا بمعالجة التعارض بين
الروايات الواردة عن ابن عباس يف التفسير ،وقد عمل الباحث علـى كشـف المنـاهج
التــي اتخــذها ابــن كثيــر يف دفــع التعــارض عــن هــذه الروايــات ،وإبرازهــا للمهتمــين
بالدراسات القرآنية ،وقد بلغ مجموع اآليات التي ُن ِقل عـن ابـن عبـاس فيهـا روايـات
متعارضة -والتي تم جمعها من تفسير ابن كثير )129( -آية.
التوصيات :يوصي الباحث بمزيد من الدراسات التي تكشـف منـاهج المفسـرين
يف التعامل مع الروايات المتعارضة عن الصحابة يف التفسير.
الكلمات الدالة (المفتاحية) :تفسير ،آثار ،تعارض ،مناهج ،ابن عباس ،ابن كثير.

***
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املقدمة
أهمية الموضوع:
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد:
فقــد تعــددت جهــود المفســرين يف خدمــة كتــا اهلل تعــالى وتفســيره ،ومــن هــذه
الجهود :االهتمام بتحقيق اآلثار المروية عن الصحابة رضوان اهلل عليهم يف التفسير،
وكان من أبرز المفسرين الذين ُعنـوا بـذلك :اإلمـام الحـافظ ابـن كثيـر  ،حيـث
تميز باهتمامه الكبير بالنقل عن الصحابة ،ولم يكن مقتصرا على النقل وحسـب ،بـل
كان له عناية بنقد أسانيد ومتون هذه النقول يف الغالب ،ومن الصحابة الذين أكثر مـن
النقل عنهم :ترجمان القرآن ،وحرب هذه األمة ،الصحابي الجليل ،عبد اهلل بـن عبـاس
 ،إال أن المنقول عنـه  وقـع يف بعضـه اخـتالف وتنـاقض ،وهـذا االخـتالف قـد
يكون حقيقيا ،وقد يكون ظاهريا وحسب ،و ُيعد ابن كثير مـن أبـرز المفسـرين الـذين
اهتموا بمعالجة ظاهرة التعارض بين هـذه الروايـات ،ومـن خـالل اسـتقرائي لكامـل
تفسيره -الموسوم بـ "تفسير القرآن العظيم" -وجدتـه قـد اتخـذ عـدة مسـالك لـدفع
ِ
رجح بعضها؛ مبينـا مـا فيهـا
التعارض عن هذه الروايات ،فهو تارة يوفق بينها ،وتارة ُي ِّ
من علل يف أسانيدها ،أو متوهنا ،وتارة يتوقـف فيهـا .وهـذا المـنهج الـذي اتخـذه ابـن
كثير ُيعد من الجهود العلمية المميزة التي تستحق ْ
أن ُتدْ رس و ُتربز للمهتمين يف حقل
الدراسات القرآنية ،ومن خالل اطالعـي علـى أغلـب الدراسـات التـي ُقـدِّ مت حـول
تفسير ابن كثير فإين لم أقف على بحث علمي أكاديمي عمل على إبراز هذه الجهود،
وإظهارها للعيان؛ لذا فقد جاءت فكرة هذا البحث لتسلط الضوء على هذا الجانـب،
بحلة وثو ق ِشيب ،سائال المولى جل وعال العون والتوفيق.
و ُت ْظ ِهره ُ
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سبب اختيار الموضوع:
من أهم أسبا اختيار هذا الموضـوع :إبـراز جهـود ومـنهج الحـافظ ابـن كثيـر يف
دفــع التعــارض عــن الروايــات الــواردة عــن ابــن عبــاس يف التفســير ،ليطلِــع عليهــا
المختصــون يف الدراســات القرآنيــة ،و ُتتخــذ نرباســا ُيهتــدى بــه للتعامــل مــع النقــول
المتعارضة عن الصحابة يف التفسير.

مشكلة البحث وأهدافه:
ُيعــالج هــذا البحــث مشــكلة الروايــات المتعارضــة عــن ابــن عبــاس يف التفســير،
ويهدف إلى عرض منهج ابن كثير يف معالجة هذه التعارضات.

الدراسات السابقة حول الموضوع:
مــن خــالل تتبعــي لفهــارس الكتــب ،والرســائل الجامعيــة ،والمجــالت العلميــة
المحكمة ،لم أقف على بحث علمي تناول هذا الموضوع بالدراسة.

خطة البحث:
جعلت البحث يف مقدمة ،وثالثة فصول ،وخاتمة:
ُ
المقدموة :وفيها بيان أهمية الموضوع ،وسبب اختياره ،ومشكلة البحث وأهدافه،
والدراسات السابقة حول الموضوع ،وخطة البحث ،والمنهج المتبع فيه.
الفصل األول :ترجمة مختصرة البن عباس ،وابن كثير.
وفيه مبحثان:
المبحث األول :ترجمة مختصرة للصحابي الجليل عبد اهلل بن عباس. ،
( )1هناك العديد من الكتب ،والرسائل ،والبحوث العلمية ،التي تناولت تفسير ابن كثير ،وقد عملـت مجلـة
معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية ،يف العدد (( ،)25ص-309:فما بعـدها) ،علـى وضـع دليـل
لألعمال والدراسات العلمية ،المتعلقة بتفسير ابن كثير.
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المبحث الثاين :ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير. ،
الفصل الثاين :تعريف التعارض ،ومسالك العلماء يف دفعه.
وفيه مبحثان:
المبحث األول :تعريف التعارض.
المبحث الثاين :مسالك العلماء يف دفعه.
الفصل الثالث :منهج الحافظ ابن كثير يف دفع التعارض عن الروايات الواردة عون
ابن عباس يف التفسير.
وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول :مسلك الجمع.
المبحث الثاين :مسلك الورجيح.
المبحث الثالث :مسلك التوقف.
الخواتمة :وتشتمل على أهم نتائج وتوصيات البحث.

منهج البحث:
اقتصرت -يف جمع الروايات المتعارضة عن ابن عبـاس يف التفسـير ،ودراسـة
-1
ُ
منهج ابن كثير يف دفع التعارض عنها  -على كتا واحـد البـن كثيـر ،وهـو" :تفسـير
قمــت باســتقراء كامــل الكتــا  ،وجمعــت كــل الروايــات
القــرآن العظــيم" ،وقــد
ُ
المتعارضة التي ذكرها ابن كثير.
مت الروايات المتعارضة عن ابن عباس على ثالثـة مباحـث :األول :وفيـه
 -2قس ُ
الروايات التي سلك فيها ابن كثير منهج الجمع ،والثاين :وفيـه الروايـات التـي سـلك
فيها ابن كثير منهج الورجيح ،والثالث :وفيه الروايات التي سلك فيها ابن كثير منهج التوقف.
جعلت تحت كل مبحث عدة مطالب ،صنفتها حسب الروايات المندرجة تحتها.
-3
ُ
-4يف كل مطلب اذكـر ثالثـة أمثلـة مـن الروايـات المتعارضـة ،و ُأحيـل علـى بقيـة
اذكر مثاال واحدا أو اثنـين إذا لـم
األمثلة بذكر مكان ورودها من تفسير ابن كثير ،وقد ُ
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يتوفر غيرهما ،ولم اذكر جميع األمثلة التي وقفت عليها؛ ألن المقصـود ذكـر المثـال
ال االستيعا .
-5يف كل مطلب اذكر عنوانًا له ،ثـم أورد تحتـه ثالثـة أمثلـة ،ويف كـل مثـال اذكـر
اآلية المفس رة ،ثم الروايات المتعارضة المنقولة عن ابن عباس يف تفسيرها ،ثم اذكـر
رأي ابن كثير يف دفع التعارض بين هذه الروايات.
-6رقمت األمثلة الواردة يف البحث برقم تسلسلي من أول البحث إلى آخره.
-7يف بعـض الروايــات المتعارضــة يـورد ابــن كثيــر عــدة توجيهـات لهــا ،لــذا فقــد
عملت على تكرار هذه الروايات يف عـدة مطالـب ،وأذكـر يف كـل مطلـب توجيـه ابـن
ُ
كثير المناسب لها.
جت األحاديث الواردة يف البحث؛ فـإن كانـت يف الصـحيحين أو أحـدهما
- 8خ ر ُ
اكتفيت هبما؛ لصحتهما ،وإذا لم تكن فيهما فإين أخرجها من مظاهنا يف كتب الحديث
ُ
األخرى ،وأذكر كالم أهل العلم فيها صحة وضعفا.
جت اآلثار الواردة عن ابن عباس من مظاهنا يف كتب التفسـير ،والحـديث،
- 9خ ر ُ
والسنن ،والمسانيد ،والمعاجم ،والمصنفات ،وغيرها.
 -10لـم أعمـل علــى دراسـة أسـانيد الروايــات المتعارضـة عـن ابــن عبـاس ،ولــم
أحكم عليها؛ ألن عددها كثير ،وقد جرى العرف األكاديمي يف البحوث المحكمة ْ
أن
تكون مختصرة قدر اإلمكان.
ـت تــاريخ الوفــاة لكــل عل ـم مــن األعــالم الــواردة أســماؤهم يف صــلب
 -11كتبـ ُ
البحــث ،وذلــك أمــام اســمه ،ويف أول موضــع وروده ،وإذا تكــرر اســم العلـم فــإين ال
أكتب تاريخ وفاته.
 -12بين ُْت معاين الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان ،عند أول ورودها ،وذلك
( )1انظر األمثلة ذوات األرقام اآلتية.)61 ،19( ،)52 ،30( ،)40 ،32( ،)39 ،31( ،)28 ،16( :
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بالرجوع إلى مصادرها المختصة.
أشرت إلى مواضع اآليات ،بذكر أسماء السور ،وأرقام اآليات ،يف المتن.
-13
ُ
فت باألماكن المبهمة ،وغير المشـهورة ،وذلـك بـالرجوع إلـى المعـاجم
 -14عر ُ
المختصة.
 -15لم أترجم لألعالم؛ حتى ال ُأثقل البحث بكثرة الحواشي والتعليقات.
أن يمنحنــا الفقــه يف دينــهْ ،
ويف الختــام أســأل اهلل تعــالى ْ
وأن يوفقنــا للعلــم النــافع
أن يجزي علماء األمـة خيـر الجـزاءْ ،
والعمل الصالح ،كما أسأله ْ
وأن يوفقنـا لسـلوك
طريقهم ،إنه ّ
جل وعال جواد كريم ،وآخر دعوانا ْ
أن الحمد هلل ر العالمين.

***

175

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هـ

الفصل األول
ترمجة خمتصرة البن عباس ،وابن كثري
املبحث األول
ترمجة خمتصرة للصحابي اجلليل عبد اهلل بن عباس 
هو ح ْب ُر هذه األمة ،و ُمف ِّسر كتا اهلل تعالى و ُت ْر ُجمانـه ،أبـو العبـاس ،عبـد اهلل بـن
عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن ُقصي بن كال بن ُمـرة بـن كعـب
بن لؤي بن غالب بن فهر ،القرشي ،الهاشمي ،الم ِّكي.
ولد  قبل الهجرة بثالث سـنين ،وكـان ُع ُمـره عنـد وفـاة النبـي  ثـالث عشـرة
سنة ،على القول الصحيح.
ُيعد  من كبار الصحابة رضوان اهلل عليهم علما وفقها وفهما لكتا اهلل تعالى،
وقد نال ذلك بربكة دعاء النبي  له ،بقوله" :اللهم ف ِّقه يف الدين وع ِّلمه التأويل".
روى كثيرا من األحاديث عن رسول اهلل  ،وعن الصحابة  ،وروى عنـه جمـع
غفير من الصحابة والتابعين.

شهد مع علي ( ت )40:الجملِ ،
وص ِّفين ،وقتال الخوارج .
ابـن مسـعود ( ت:)28:
وقد شهد لـه القاصـي والـداين بـالعلم والفضـل؛ قـال ُ

"نِ ْعم ُت ْر ُجمان القرآن ابن عباس" .وقال ابن عمر ( ت" :)74:ابن عباس أعلـم
( )1أخرجه أحمد يف مسنده ( ،)160/5وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة (.)173/6

( )2الخوارج :هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب  ممن كان معه يف حـر صـفين ،وكبـار الفـرق
منهم :المحكمـة ،واألزارقـة ،والنجـدات ،والبهيسـية ،والعجـاردة ،والثعالبـة ،واإلباضـية ،والصـفرية،
ويجمعهم القـول بـالتربي مـن عثمـان وعلـي  ،ويكفـرون أصـحا الكبـائر ،ويـرون الخـروج علـى
اإلمــام إذا خــالف الســنة .انظــر :الفــرق بــين الفــرق ،للبغــدادي (ص ،)92-54:والملــل والنحــل،
للشهرستاين (.)114/1
( )3انظر :الطبقات الكربى ،البن سعد ( ،)315/2ومصنف ابن أبي شيبة (.)383/6
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الناس بما أنزل اهلل على محمد  ."وقال عمرو بن دينـار (ت" :)125:مـا رأيـت
مجلسا أجمع لكل خير من مجلسه -يعنـي ابـن عبـاس -الحـالل والحـرام ،وتفسـير
القرآن ،والعربية ،والشعر ،والطعام".
تويف  سنة ( ،)68على القول الصحيح ،وكان ُع ُم ُره حين وفاته إحدى وسبعين
سنة ،على القول الصحيح أيضًا.

( )1انظر :هتذيب اآلثار ،للطربي ( ،)176/1والشريعة ،لآلجري (.)2271/5
( )2انظر :فضائل الصحابة ،ألحمد بن حنبل ( ،)954/2واالستيعا يف معرفة األصحا  ،البن عبـد الـرب
(.)936/3
( )3انظــر يف ترجمتــه :ســير أعــالم النــبالء ،للــذهبي ( ،)331/3فمــا بعــدها ،والبدايــة والنهايــة ،البــن كثيــر
( ،)295/8فما بعدها.
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املبحث الثاني
ترمجة خمتصرة للحافظ ابن كثري :
هو اإلمام الحافظ ،المف ِّسر ،المحدِّ ث ،الفقيه ،المؤرق ،عماد الدين ،أبـو الفـداء،
إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر بــن ضــوء بــن كثيــر بــن زرع ،القرشــي ،البصــروي،
الدمشقي ،الشافعي.

ولد  سنة ( ،)700يف قرية من أعمال بصـرى الشـام يقـال لهـا " ِ
مجـدل" ،
ُ
ُ
ُ
كمـال الـدين عبـد
وتويف والده يف سن مبكرة من ُع ُم ِر ابن كثير ،وتولى رعايتـه شـقيقه
الوها  ،ثم انتقل إلـى دمشـق وفيهـا نشـأ وترعـرع ،وحصـل علـى كثيـر مـن العلـوم،
وأكثر اهتمامه كان بعلم الحديث والتفسير والفقه والتاريخ ،وكـان شـافعي المـذهب
يف تقريراته وتحريراته الفقهية ،إال أنه لم يكن متعصبا له ،بـل كـان لـه رأي مسـتقل يف
بعض المسائل الفقهية ،وقد تأثر كثيرا بشـيخه ابـن تيميـة (ت ،)727:وقلـده يف كثيـر
من المسائل ،ومن أشهرها مسألة الطالق بثالث ،حيث كان ُيفتي فيها بفتوى شيخه،
وبسببها تعرض لإليذاء الشديد ،وأما عن عقيدته :فهو على مـذهب السـلف الصـالح
رضوان اهلل عليهم؛ يف تقريره لمسائل االعتقـاد ،مـن اإليمـان بـاهلل تعـالى ،ومالئكتـه،
وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقضاء والقدر ،ومن إثبات ما أثبته اهلل تعالى لنفسـه،
وأثبته له رسوله ؛ من األسماء والصفات ،على وجه يليق بجاللـه تعـالى ،مـن غيـر
تأويل وال تحريف ،وال تمثيل وال تكييف.
وأما عن شيوخه فقد أخذ عن كثير من العلماء ،ومن أشهرهم:
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (ت ،)705:وابن تيمية؛ وقد الزمه كثيرا ،و ُيعـد
مــن أخــص شــيوخه ،وابــن العبــاس ،المعــروف بــابن الشــحنة (ت ،)730:والحــافظ
ِ
ومجدل من إحـدى أعمالهـا .انظـر :خطـط الشـام ،لمحمـد كـرد
(ُ )1بصرى :بلدة تقع جنو شرق دمشق،
علي (.)172/4
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المزي ،صاحب "هتذيب الكمال" (ت ،)742:والحافظ المؤرق
الكبير أبو الحجاج ِّ
شمس الدين الذهبي (ت ،)748:وشمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ،)751:وغيرهم.
وأما عن تالميـذه :فقـد تتلمـذ عليـه خلـق كثيـر ال ُيحصـون ،ومـن أشـهرهم :بـدر
الدين ،محمد بن عبد اهلل الزركشي (ت ،)794:والحافظ زين الـدين العراقـي (ت،)806:
وأبو زرعة العراقي (ت ،)862:وابن الجزري ،المقرئ (ت ،)833:وغيرهم.
وأما مؤلفاته :فهي كثيرة ،بعضها مفقود لم يصل إلينا ،وبعضها ال يزال مخطوطا،
وبعضها مطبوع ،ومن أشهر كتبه المطبوعة :تفسير القرآن العظيم ،والبداية والنهايـة،
واختصار علوم الحديث ،وجامع المسانيد والسنن الهادي ألقوم سنن.
وفاته :تويف  سـنة ( ،)774يف دمشـق ،ودفـن بـالقر مـن شـيخه ابـن تيميـة
بوصية منه ،رحم اهلل الجميع.

***

( )1انظــر :البدايــة والنهايــة ،البــن كثيــر ( ،)258/18( ،)32/14فمــا بعــدها ،وإنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر
( ،)39/1والدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة ( ،)445/1كالهمـا البـن حجـر ،وطبقـات الحفـا ،
للسيوطي (ص ،)534:ومنهج ابن كثير يف التفسير ،لالحم (ص ،)12:فما بعدها.
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الفصل الثاني
()1
تعريف التعارض ،ومسالك العلماء يف دفعه
املبحث األول :تعريف الـتعارض يف اللغة ،واالصطالح
التعارض يف اللغة :مأخوذ من مادة "عرض" ،وهذه المادة لها عدة دالالت:
األولى :المنعُ :يقال :عرض الشيء ي ْع ِر ُض واعورض ،إذا انتصب ومنع وصار عارضًا.
الثانية :الظهورُ :يقال :عرض عليه الشيء ،إذا أظهره وأبداه.
وعارضـت
المعارضةُ :يقال :عارض الشيء بالشيء ُمعارضة ،أي :قابلـه،
ُ
الثالثةُ :
كتابي بكتابه ،أي :قابلته.

ِ
والـم ْثلُ :يقال :عارض فالن فالنًا إذا فعل مثل فعله.
الرابعة :المساواة

والمنع هو المقصود يف معنى التعارض الذي يقع بـين الروايـات ،بمعنـى أن أحـد
الروايات يمنع مدلول الرواية األخرى ،وي ْعت ِر ُض لـها.
وأما تعريف التعارض يف االصطالح ،فقد ذكر العلمـاء عـدة تعريفـات لـه ،ولكـن
تعريفــاهتم جــاءت فيمــا يتعلــق بالتعــارض الظــاهري بــين األحاديــث النبويــة ،وهــذه
التعاريف تنطبق أيضا على التعارض بين الروايات الموقوفة علـى الصـحابة رضـوان
اهلل عليهم ،ومن أشهر هذه التعريفات:
ما ذكره النووي (ت ،)676:حيث قال" :هو ْ
أن يأيت حديثان متضادان يف المعنى
ظاهر اا ،ف ُيوف ُق بينهما ،أو ُيرجح أحدهما".
وعرفه ابن حجر (ت )852:بأنه" :الحديث الذي عارضه ظاهر اا مثله".
( )1هـذا الفصـل أفدتــه مـن كتـا  :األحاديــث المشـكلة الــواردة يف تفسـير القـرآن الكــريم ،ألحمـد القصــير
(ص )31-27:و (.)42-41
( )2انظــر :كتــا العــين ،للخليــل بــن أحمــد ( ،)272/1وهتــذيب اللغــة ،لألزهــري ( ،)454/1ومعجــم
مقاييس اللغة ،البـن فـارس ( ،)272/4ولسـان العـر  ،البـن منظـور ( ،)169-168/7والتعـارض
والورجيح ،للربزنجي (.)15/1
( )3التقريب ،للنووي ( ،)115/2مطبوع مع شرحه «تدريب الراوي» ،للسيوطي.
( )4نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،البن حجر (ص.)20:
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املبحث الثاني :مسالك العلماء يف دفع التعارض
إذا وقع تعارض ظاهري بين روايتين أو أكثر؛ فإن للعلماء يف دفعه ثالثـة مسـالك،
يجب اتباعها على الورتيب اآليت :
أوالا :الجمع :فإن أول ما يجب على المجتهد هو محاولـة الجمـع بـين الروايـات
المتعارضة ما أمكن ،وال يجوز له إعمال أحد الروايات وترك األخرى؛ إال إذا تعـذر
الجمع ،أو ثبت أن يف أحد الروايات علة توجب ردها وعدم قبولها.
ثانيًا :الترجيش :إذا تعذر الجمع بين الروايات المتعارضة؛ فإنه ُيصـار حينئـذ إلـى
الورجيح ،وهو ْ
أن ُيعمل بأحد الروايات و ُتورك األخرى.
ثالثًا :التوقف :إذا تعذر الجمع بين الروايات المتعارضة ،أو الورجيح بينهـا؛ فإنـه
ُيصار حينئذ إلى التوقف ،وذلك عند عدم ظهور وجه الصوا فيها للمجتهد.

***

( )1انظــر :الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم الحــديث ،البــن كثيــر (ص ،)170:والبحــر المحــيط،
للزركشي ( ،)168/8وفتح المغيث ،للسخاوي ( ،)73/3وتـدريب الـراوي ،للسـيوطي (،)116/2
وقواعد التحديث ،للقاسمي (ص ،)313:ومختلف الحديث ،ألسامة خياط (ص.)137:
( )2انظــر :الرســالة (ص ،)342:واخــتالف الحــديث (ص ،)487:كالهمــا للشــافعي ،ومعــالم الســنن،
للخطابي (.)68/1
( )3انظر :اختالف الحديث ،للشافعي (ص.)487:
( )4انظر :الموسوعة الفقهية الكويتية (.)176/14
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الفصل الثالث
منهج احلافظ ابن كثري يف دفع التعارض
عن الروايات الواردة عن ابن عباس يف التفسري
اتخذ ابن كثير ثالثة مسالك لدفع التعارض عن الروايات الواردة عـن ابـن عبـاس
يف التفسـير؛ وهــي :مســلك الجمــع ،ومســلك الورجــيح ،ومســلك التوقــف ،وســأذكر
منهجه يف كل مسلك وفق المباحث اآلتية:

املبحث األول :مسلك اجلمع والتوفيق
وقد حاول ابن كثير الجمـع والتوفيـق بـين الروايـات المتعارضـة مـا أمكـن ،ومـن
خالل استقرائي لمنهجه رأيت أن الطرق التي اتخذها يف الجمع والتوفيق تنقسم إلى
المطالب اآلتية:

املطلب األول :اجلمع حبمل مجيع الروايات على أنَّ اآلية تتضمنها كلها:
 -1فعنــــد تفســــير قولــــه تعــــالى( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ) [المائدة ،]48:أورد ابن كثير ثالث روايات عن ابـن عبـاس يف
معنى قوله( :ﮉ ﮊ) ؛ األولى :قال" :مؤتمنا عليه"  ،والثانيـة :قـال" :شـهيدا
عليه"  ،والثالثة :قال" :حاكما على مـا قبلـه مـن الكتـب"  .قـال ابـن كثيـر :وهـذه
األقوال كلهـا متقاربـة المعنـى ،فـإن اسـم "المهـيمن" يتضـمن هـذا كلـه ،فهـو أمـين،
وشاهد ،وحاكم على كل كتا قبله.
 -2وعنــد تفســير قولــه تعــالى( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [المؤمنــون ،]14:أورد ابــن
( )1أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ( ،)1498/4وابن جرير يف تفسـيره ( ،)379/10وابـن أبـي حـاتم يف
تفسيره ( ،)1150/4والبيهقي يف األسماء والصفات (.)167/1
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)377/10وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)1150/4
( )3أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)379/10
( )4انظر :تفسير القرآن العظيم (.)128/3
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كثير روايتين عن ابن عباس يف تفسير اآلية؛ األولى :قال" :يعني به :نفـخ الـروح" ،
والثانية قال" :يعني :ننقله من حال إلى حال ،إلى ْ
أن خرج طفال ثـم نشـأ صـغيرا ،ثـم
احتلم ،ثم صار شابًا ،ثم كهالا ،ثم شيخًا ،ثـم ه ِرمـا"  .قـال ابـن كثيـر :وال منافـاة،
فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع يف هذه التنقالت واألحوال ،واهلل أعلم.
 -3وعند تفسير قوله تعالى( :ﮉ ﮊ ﮋ) [الواقعة ،]28:أورد ابن كثير روايتين
عن ابن عباس يف معنى قوله( :ﮋ) ؛ األولى :قـال" :هـو الـذي ال شـوك فيـه" ،
والثانية :قال" :هو الموقر بالثمر"  .قال ابن كثير :والظاهر أن المراد هذا وهذا؛ فإن
سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر ،ويف اآلخـرة علـى عكـس مـن هـذا ،ال شـوك فيـه،
وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله.
ولمزيد من األمثلة :انظـر :تفسـير القـرآن العظـيم (-241/2( ،)409-406/1
،)385/5( ،)547-546/4( ،)509-508/4( ،)157-156/4( ،)242
(.)291/8( ،)263-262/8( ،)194-192/8( ،)549-548/7( ،)251/7

املطلب الثاني :اجلمع بأنَّ الروايات كلها تؤول إىل معنى متقارب:
 -4فعنــد تفســير قولــه تعــالى( :ﯥ ﯦ ﯧ) [النســاء ،]49:أورد ابــن كثيــر
روايتين عن ابن عباس يف معنى قوله( :ﯧ) ؛ األولى :قال" :هـو مـا يكـون يف شـ ِّق
النــواة"  ،والثانيــة :قــال" :هــو مــا فت ْل ـت بــين أصــابعك"  .قــال ابــن كثيــر :وكــال
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)17/19
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)18/19
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)467/5
( )4أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)110/23
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)110/23
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم (.)525/7
( )7أخرجه سفيان الثوري يف تفسيره (ص ،)246:وابن جرير يف تفسيره ( ،)458/8وابن المنذر يف تفسيره
( ،)796/2وابـــن أبـــي حـــاتم يف تفســـيره ( ،)973/3وابـــن األنبـــاري يف إيضـــاح الوقـــف واالبتـــداء
(.)79/1
( )8أخرجه عبد الـرزاق يف تفسـيره ( ،)317/2وابـن جريـر يف تفسـيره ( ،)457/8وابـن المنـذر يف تفسـيره

=
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القولين متقار .
 -5وعند تفسير قوله تعـالى( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [األنعـام،]70:
أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف معنى قوله( :ﭫ) ؛ األولـى :أنهـا بمعنـى:
" ُتسل ُم"  ،والثانية :أنها بمعنىُ " :ت ْفتضـح"  .قـال ابـن كثيـر :وكـل هـذه العبـارات
متقاربة يف المعنى ،وحاصلها اإلسالم للهلكة ،والحـبس عـن الخيـر ،واالرهتـان عـن
درك المطلو .
 -6وعنــد تفســير قولــه تعــالى( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ) [األحزا  ،]72:أورد ابن كثيـر روايتـين عـن ابـن عبـاس يف معنـى
قوله( :ﯡ) ؛ األولـى" :أنهـا الطاعـة"  ،والثانيـة" :اهنـا الفـرائض"  .قـال ابـن
كثير :وكل هذه األقوال ال تنايف بينها ،بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف.
ولمزيد من األمثلة :انظر :تفسير القرآن العظيم (.)408/8( ،)144/5

املطلب الثالث :اجلمع بأنَّ ابن عباس صرح بنفسه أنَّ اآلية حتتمل هذا
وهذا ،مع موافقة ابن كثري له:
 -7فعنــد تفســير قولــه تعــالى( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [النمل ،]82:أورد ابن كثير ثالث روايات عن ابـن عبـاس يف
معنى قوله( :ﮏ) ؛ األولى :قالُ " :تك ِّل ُمهم كالمـا أيُ :تخـاطبهم مخاطبـة" ،
=

( ،)742/2وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)972/3
( )1انظر :تفسير القرآن العظيم (.)333/2
( )2أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)1318/4
( )3أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)444/11وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)1318/4
( )4انظر :تفسير القرآن العظيم (.)279/3
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)337/20
( )6أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)337/20وابن األنباري يف األضداد (ص.)389:
( )7انظر :تفسير القرآن العظيم (.)488/6
( )8أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)500-499/19وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)2926/9
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والثانية :قال" :ت ْجر ُح ُهم"  ،والثالثة :قالُ " :ك ُّل ذلك تفعل"  .قال ابن كثير :يعني
هذا وهذا ،وهو قول حسن ،وال منافاة ،واهلل أعلم.

املطلب الرابع :اجلمع حبمل إحدى الروايات على أنَّها من الزم الرواية
األخرى:
 -8فعنــد تفســير قولــه تعــالى( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)

[آل عمران ،]117:أورد ابن كثير روايتـين عـن ابـن عبـاس يف تفسـير قولـه( :ﭰ) ؛
األولــى :قــال" :بـ ْرد شــديد"  ،والثانيــة :قــال" :نــار"  .قــال ابــن كثيــر عــن الروايــة
الثانيــة :وهــو يرجــع إلــى األول؛ فــإن البـ ْرد الشــديد -ســيما الجليــدُ -ي ْحـ ِر ُق الــزروع

والثمار ،كما ُي ْحر ُق الشيء بالنار.

 -9وعنـــــد تفســـــير قولـــــه تعـــــالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ )
[القصص ،]85:أورد ابن كثير خمس روايات عن ابن عباس يف تفسير قولـه( :ﭖ

ﭗ ﭘ) ؛ األولى :قال" :لرادك إلى الجنة ،ثم سائلك عن القرآن"  ،والثانيـة :قـال:
"إلى يوم القيامة"  ،والثالثة :قال" :إلى الموت"  ،والرابعـة :قـال" :إلـى معـدنك
من الجنة"

 ،والخامسة :قال" :إلى مكة"

 .قال ابن كثير :ووجه الجمع بين هذه

( )1أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)2926/9
( )2أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)2926/9
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)211-210/6
( )4أخرجــه ســعيد بــن منصــور يف ســننه ( ،)1085/3وابــن جريــر يف تفســيره ( ،)136/7وابــن المنــذر يف
تفسيره ( ،)343/1وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)741/3
( )5أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)741/3
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم (.)106/2
( )7أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)3025/9
( )8أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)3026/9
( )9أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)640/19وابن أبي حاتم يف تفسيره ( ،)3025/9والطرباين يف المعجم
الكبير (.)447/11
( )10أخرجــه ابــن جريــر يف تفســيره ( ،)639/19وابــن أبــي حــاتم يف تفســيره ( ،)3026/9والطــرباين يف
المعجم الكبير (.)365/11
( )11أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ( ،)113/6والنســائي يف الســنن الكــربى ( ،)211/10وابــن جريــر يف
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هذه األقوال :أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلـى مكـة؛ وهـو الفـتح الـذي هـو
عند ابن عباس أمارة على اقورا أجله ،صلوات اهلل وسالمه عليه ،...ولهذا فسر ابن
عباس تارة أخرى قوله( :ﭖ ﭗ ﭘ) بالموت ،وتارة بيـوم القيامـة؛ الـذي هـو بعـد
الموت ،وتارة بالجنة؛ التـي هـي جـزاؤه ومصـيره علـى أداء رسـالة اهلل وإبالغهـا إلـى
الثقلين؛ الجن واإلنس.

املطلب اخلامس :اجلمع حبمل كل رواية على أنَّها من التفسري باملثال:
 -10فعنــــد تفســــير قولــــه تعــــالى( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)

[الحج ،]25:أورد ابن كثير أربع روايـات عـن ابـن عبـاس يف معنـى قولـه( :ﭰ) ؛
التعمـد"  ،والثانيـة :قـال" :بشــرك"  ،والثالثـة :قـال" :هــو ْ
أن
األولـى :قـال" :هـو
ُّ
تستحل من الحرم ما حرم اهلل عليـك :مـن لسـان ،أو قتـل ،فـتظلم مـن ال يظلمـك،
وتقتل من ال يقتلك"  ،والرابعة :قال" :تجارة األمير فيه"  .قال ابـن كثيـر :وهـذه
اآلثار ،وإن دلت على أن هذه األشياء من اإللحاد ،ولكن هو أعم من ذلـك ،بـل فيهـا
تنبيه على ما هو أغلظ منها.

=

تفســــيره ( ،)640/19وابــــن أبــــي حــــاتم يف تفســــيره ( ،)3026/9والطــــرباين يف المعجــــم الكبيــــر
( ،)447/11والبيهقي يف دالئل النبوة (.)521/2
( )1انظر :تفسير القرآن العظيم (.)261-259/6
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)601/18
( )3أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)600/18
( )4يف تفسير ابن كثير( :الحرم) ،ويف تفسير الطربي( :الحرام).
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)600/18
( )6أخرجه البخاري يف التاريخ الكبير ( ،)447/8وابن أبي حاتم يف العلل (.)589/3
( )7انظر :تفسير القرآن العظيم (.)412-411/5
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املطلب السادس :اجلمع بتأويل الروايات املرجوحة على معنى يوافق
الرواية الراجحة:
 -11فعنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [المائـــــــــدة،]6:
أورد ابن كثير ثالث روايات عن ابن عباس يف تفسير قوله( :ﭟ) ؛ األولـى:
قــال" :رجعــت إلــى الغســل"  ،والثانيــة :قــال" :الوضــوء غســلتان ومســحتان" ،
والثالثة :قال" :هـو المسـح"  .قـال ابـن كثيـر عـن الـروايتين األخيـرتين :فهـذه آثـار
غريبة جدا ،وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف.

املطلب السابع :اجلمع حبمل إحدى الروايات على أنَّها من أحد أفراد
العموم الذي دلت عليه الرواية األخرى:
 -12فعند تفسير قوله تعالى( :ﮆ ﮇ ﮈ) [الكوثر ،]1:أورد ابن كثيـر
ثالث روايات عن ابن عباس يف تفسير الكوثر؛ األولى :قال" :هو الخير الذي أعطـاه
اهلل إياه"  ،والثانية :قال" :هو الخير الكثير"  ،والثالثة :قال" :هو هنر يف الجنة" .
( )1أخرجه سعيد بن منصـور يف سـننه ( ،)1440/4وابـن أبـي شـيبة يف المصـنف ( ،)26/1وابـن جريـر يف
تفسيره ( ،)55/10وابن المنذر يف األوسط ( ،)55/10وابن أبي حاتم يف تفسيره [كمـا يف تفسـير ابـن
كثير ( ،])53/3والنحاس يف الناسخ والمنسوق (ص ،)376:والبيهقي يف السنن الكربى (.)213/1
( )2أخرجــه عبــد الــرزاق يف المصــنف ( ،)19/1وابــن جريــر يف تفســيره ( ،)58/10والبيهقــي يف الســنن
الكربى (.)218/1
( )3أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف ( ،)27/1وابن ماجه يف سننه ( ،)156/1وابن أبـي حـاتم يف تفسـيره
[كما يف تفسير ابن كثير (.])53/3
( )4انظر :تفسير القرآن العظيم (.)53/3
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه (.)178/6
( )6أخرجـه أبــو داود الطيالســي يف مسـنده ( ،)442/3وســعيد بــن منصـور يف ســننه ( ،)447/8وأحمــد يف
مســنده ( ،)145/10والبخــاري يف صــحيحه ( ،)119/8والنســائي يف الســنن الكــربى (،)346/10
وابـــن جريـــر يف تفســـيره ( ،)647/24واآلجـــري يف الشـــريعة ( ،)1599/4والحـــاكم يف المســـتدرك
( ،)625/3( ،)586/2والبيهقي يف البعث والنشور (ص.)116-115:
( )7أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)646-645/24واآلجري يف الشريعة (.)1603/4
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قال ابن كثير عن الرواية األولى والثانية :وهذا التفسير يعم النهر وغيـره؛ ألن الكـوثر
من الكثرة ،وهو الخير الكثير ،ومن ذلك النهر ،كما قال ابن عباس.

املطلب الثامن :اجلمع حبمل الرواية املطلقة على الرواية املقيدة:
 -13فعند تفسير قوله تعالى( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ) [النجم ،]13-11:أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف رؤية النبي  لربـه
جل وعال يف حادثة اإلسراء والمعراج؛ األولى :قال" :رآه بفؤاده"  ،والثانيـة :قـال:
"رأى ربه  . "قال ابن كثير عن الرواية الثانية :وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد ،ومن
روى عنه بالبصر فقد أغر  ،فإنه ال يصح يف ذلك شيء عن الصحابة. ،

املطلب التاسع :اجلمع حبمل إحدى الروايات على أنَّها شرح ومتثيـل
للرواية األخرى:
 -14فعنــد تفســير قولــه تعــالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ )

[الرعد ،]11:أورد ابن كثير ثالث روايات عـن ابـن عبـاس يف تفسـير اآليـة؛ األولـى:
قال" :المعقبات من أمر اهلل هي :المالئكة"  ،والثانية :قال" :ذلك ملِك مـن ملـوك
الدنيا ،لـه حـرس مـن دونـه حـرس"  ،والثالثـة :قـال" :ولـي الشـيطان ،يكـون عليـه
( )1انظر :تفسير القرآن العظيم (.)502-501/8
( )2أخرجــه مســلم يف صــحيحه ( ،)158/1وابــن جريــر يف تفســيره ( ،)508/22وابــن خزيمــة يف التوحيــد
( ،)488/2وأبو عوانة يف مستخرجه ( ،)147/2والدارقطني يف رؤيـة اهلل (ص ،)350:وابـن منـده يف
اإليمان (.)759/2
( )3أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف ( ،)327/6وابن أبي عاصم يف السنة ( ،)189/1وعبد اهلل بن أحمـد
يف السنة ( ،)292/1والبزار يف مسـنده ( ،)361/11والنسـائي يف السـنن الكـربى ( ،)276/10وابـن
جريــر يف تفســيره ( ،)508/22وابــن خزيمــة يف التوحيــد ( ،)495/2والطــرباين يف المعجــم الكبيــر
( ،)299/10واآلجـري يف الشـريعة ( ،)1541/3والـدارقطني يف رؤيـة اهلل (ص ،)349:والبيهقــي يف
االعتقاد (ص.)303:
( )4انظر :تفسير القرآن العظيم (.)448/7
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)376-371/16وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)2232/7( ،)2230/7
( )6أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)373/16وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)2230/7
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الحرس"  .قال ابن كثير :والظاهر ،واهلل أعلم ،أن مراد ابـن عبـاس هبـذا :أن حـرس
المالئكة للعبيد ُيشبه حرس هؤالء لملوكهم وأمرائهم.

املطلــب العاشــر :اجلمــع بــأنَّ اآليــة وردت فيهــا عــدة قــراءات ،وأنَّ ابــن
عباس فسرها على ضوء كل قراءة:
 -15فعنــــــد تفســــــير قولــــــه تعــــــالى( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)

[األعراف ،]40:أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف تفسير اآلية؛ األولـى :قـال:
"حتى يدخل البعير يف خ ْر ِق اإلبرة"  ،والثانية :قال" :حتى يدخل الحبل الغلـيظ يف
خ ْر ِم اإلبرة"  .ثـم بـين ابـن كثيـر أن يف اآليـة قـراءتين؛ األولـى ( :ﮜ) ،والثانيـة:
( ۡٱل ُج َّم ُل)  ،وأن الرواية األولى عن ابن عباس هي تفسـير لآليـة علـى ضـوء القـراءة
األولى ،والرواية الثانية هي تفسير لآلية على ضوء القراءة الثانية.
 -16وعنــــد تفســــير قولــــه تعــــالى( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)

[الكهــــف ،]86:أورد ابــــن كثيــــر روايتــــين عــــن ابــــن عبــــاس يف تفســــير قولــــه:
(ﭨ) ؛ األولى :قـال" :يعنـي :طينـة سـوداء"  ،والثانيـة :قـال" :يعنـي :حـارة" .
ثـــــم بـــــين ابـــــن كثيـــــر أن يف اآليـــــة قـــــراءتين :األولـــــى( :ﭨ)  ،والثانيـــــة:
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)373/16
( )2انظر :تفسير القرآن العظيم (.)438/4
( )3أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)430/12
( )4أخرجه القاسم بن سالم يف فضائل القرآن (ص ،)300:وسعيد بـن منصـور يف سـننه (،)141-140/5
وابن جرير يف تفسيره (.)432-431/12
الس ُفن .انظر :جمهـرة اللغـة ،البـن دريـد ( .)1166/2وقـراءةۡ ( :ٱل ُج َّمل ُل)
(ُ )5
الجمل :ح ْبل غليظ ُتشدُّ به ُّ
ُتعد من القراءات الشاذة ،وهي قراءة :ابن عباس ،وسعيد بن جبيـر ،ومجاهـد ،والشـعبي ،وأبـي العـالء
بن الشخير ،ورويت عن أبي رجاء .انظر :المحتسب ،البن جني (.)249/1
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم (.)415-414/3
( )7أخرجه يحيى بن سالم يف تفسيره ( ،)202/1وابن جرير يف تفسيره (.)97-96/18
( )8أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)97/18
(( )9ﭨ)  :هـي قــراءة :ابــن كثيــر ،وعاصـم -يف روايــة حفــص ،-وأبــي عمـرو ،ونــافع .انظــر :الســبعة يف

=
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( َح ِام َيل )  ،وأن الرواية األولى عن ابن عباس هي تفسـير لآليـة علـى ضـوء القـراءة
األولى ،والرواية الثانية هي تفسير لآلية على ضوء القراءة الثانية.
 -17وعنـــــد تفســـــير قولـــــه تعـــــالى ( :ﮰ ﮱ ﯓ) [القصـــــص،]48:
أورد ابـــن كثيـــر روايتـــين عـــن ابـــن عبـــاس يف تفســـير قولـــه( :ﮱ) ؛ األولـــى:
قـــال" :يعنـــي :موســـى ومحمـــدا ،صـــلوات اهلل وســـالمه عليهمـــا"  ،والثانيـــة:
قـــال" :يعنـــون :التـــوراة والقـــرآن"  .ثـــم بـــين ابـــن كثيـــر أن يف اآليـــة قـــراءتين:
للاح َن ِ )  ،والثانيـــة( :ﮱ)  ،وأن الروايـــة األولـــى عـــن ابـــن
سل ِ
األولـــىَ ( :
عبــاس هــي تفســير لآليــة علــى ضــوء القــراءة األولــى ،والروايــة الثانيــة هــي تفســير
لآلية على ضوء القراءة الثانية.

***

=

القراءات ،البن مجاهد (ص.)398:

(َ ( )1حامِ َي ) :هي قراءة :ابن عامر ،وعاصم -يف رواية أبـي بكـر ،-وحمـزة ،والكسـائي .انظـر :السـبعة يف
القراءات ،البن مجاهد (ص.)398:
( )2انظر :تفسير القرآن العظيم (.)192-191/5
( )3أخرجه البخاري يف التاريخ الكبير ( ،)317/5وابن جريـر يف تفسـيره ( ،)588/19وابـن أبـي حـاتم يف
تفسيره ( ،)2985/9وأبو طاهر المخلص يف المخلصيات (.)90/3
( )4أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)589/19وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)2985/9
ساحِ َن ِ )  :هي قراءة :ابن عامر ،وابن كثير ،وأبـي عمـرو ،ونـافع .انظـر :السـبعة يف القـراءات ،البـن
(َ ( )5
مجاهد (ص.)495:
(( )6ﮱ)  :هــي قــراءة :عاصــم ،وحمــزة ،والكســائي .انظــر :الســبعة يف القــراءات ،البــن مجاهــد
(ص.)495:
( )7انظر :تفسير القرآن العظيم (.)242/6
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املبحث الثاني :مسلك الرتجيح
وهــذا المســلك اتخــذه ابــن كثيــر عنــد تعــذر الجمــع والتوفيــق بــين الروايــات
المتعارضــة عــن ابــن عبــاس ،ومــن خــالل اســتقرائي لمنهجــه رأيــت أن الطــرق التــي
اتخذها يف الورجيح تنقسم إلى المطالب اآلتية:

املطلب األول :الرتجيح بتصحيح إحدى الروايات وتضعيف األخرى:
 -18فعنــــــد تفســــــير قولــــــه تعـــــــالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)

[البقرة ،]238:أورد ابن كثير روايتـين عـن ابـن عبـاس يف المـراد بالصـالة الوسـطى؛
األولى :قال" :هي :صالة العصر"  ،والثانية :قـال" :هـي :صـالة المغـر "  .ثـم
رجح ابـن كثيـر أن الروايـة الصـحيحة عـن ابـن عبـاس هـي" :العصـر" ،وأمـا الروايـة
األخرى فقد أوردها بسندها من تفسير ابن أبي حاتم (ت ،)327:عن ابن عباس .ثـم
قال :ويف إسناده نظر.
 -19وعنــد تفســير قولــه تعــالى ( :ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ) [النســاء،]12:
أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف معنى الكاللـة؛ األولـى" :أن الكاللـة :مـن ال
ولد لـه وال والـد"  ،والثانيـة" :أن الكاللـة :مـن ال ولـد لـه"  .ثـم رجـح ابـن كثيـر
( )1أخرجه سـعيد بـن منصـور يف سـننه ( ،)917/3وابـن أبـي شـيبة يف المصـنف ( ،)244/2والبخـاري يف
التاريخ الكبير ( ،)324/3وابن جريـر يف تفسـيره ( ،)180/5( ،)179/5( ،)169/5والطحـاوي يف
شرح معاين اآلثار (.)172/1
( )2أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)448/2
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)653/1( ،)648/1
( )4أخرجه عبد الرزاق يف المصنف ( ،)303/10وسعيد بـن منصـور يف سـننه (،)1183/3( ،)1180/3
وابــن أبــي شــيبة يف المصــنف ( ،)298/6والــدارمي يف ســننه ( ،)1945/4وابــن جريــر يف تفســيره
( ،)59-55/8( ،)45/7وابــن المنــذر يف تفســيره ( ،)593/2والطحــاوي يف شــرح مشــكل اآلثــار
( ،)237/13وابن أبي حاتم يف تفسيره ( ،)887/3والخطابي يف معالم السنن ( ،)92/4والبيهقـي يف
السنن الكربى (.)369/6
( )5روى ابن جرير يف تفسيره ( ،)45/7من طريق ابن طاووس ،عـن أبيـه ،عـن ابـن عبـاس قـال" :السـدس
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الرواية األولى فقال :والصحيح عنه األول ،وأعل الرواية الثانية فقال :لعل الراوي ما
فهم عنه ما أراد.
 -20وعند تفسير قوله تعالى ( :ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [الكهف،]22:
أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف عدد أصحا الكهف؛ األولى :قـال" :كـانوا
سبعة"  ،والثانية :قال" :كانوا ثمانية"  .ثـم رجـح ابـن كثيـر أن الروايـة الصـحيحة
عن ابن عباس :أنهم كانوا سبعة ،وحكم على الرواية الثانية بالضعف.
ولمزيد من األمثلة :انظر :تفسير القرآن العظيم (.)382/5

املطلـــب الثـــاني :الرتجـــيح بتصـــحيح إحـــدى الروايـــات والســـكوت
عن األخرى:
 -21فعند تفسير قوله تعالى( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)

[البقرة ،]213:أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف الحالة التي كان الناس عليها
فيما بين آدم ونوح ،عليهما السالم؛ األولى" :أنهم كانوا كلهم على شريعة من الحق؛
فاختلفوا ،فبعث اهلل النبيين مبشرين ومنذرين"  ،والثانية" :أنهم كانوا كفارا؛ فبعـث
=

الذي حجبتْه اإلخوة األم لهم ،إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهـم" .وقـد فهـم ابـن جريـر مـن
هذه الرواية أن ابن عباس يرى أن الكاللة :من ال ولد له .حيث قال ابن جرير" :وقال آخرون :الكاللة:
ما دون الولد .وهذا قول عن ابن عباس ،وهو الخرب الذي ذكرناه ُ
قبل من رواية طاووس عنه؛ أنـه ورث
اإلخوة من األم السدس مع األبوين" .انظر :تفسير ابن جرير ( .)57/8وكذلك فهم ابن كثير أيضا من
هذه الرواية عن ابن عباس حيث قال" :وقد ُروي عن ابن عباس ما يخالف ذلك ،وهو أنه ال ولـد لـه".
انظر :تفسير القرآن العظيم ،البن كثير (.)230/2

( )1انظر :تفسير القرآن العظيم (.)230-228/2
( )2أخرجه عبد الرزاق يف تفسـيره ( ،)329/2وابـن سـعد يف الطبقـات الكـربى ( ،)316/2وابـن جريـر يف
تفسيره (.)642/17
( )3نسب ابن كثير هذه الرواية لمحمد بن إسحاق ،ولم أجدها يف سيرته.
( )4انظر :تفسير القرآن العظيم (.)148/5
( )5أخرجـه أبـو يعلـى يف مسـنده ( ،)473/4وابـن جريـر يف تفسـيره ( ،)278-275/4وابـن أبـي حـاتم يف

=
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اهلل النبيين مبشـرين ومنـذرين"  .قـال ابـن كثيـر :والقـول األول -عـن ابـن عبـاس-
أصح سندا ومعنى.
 -22وعنــد تفســير قولــه تعــالى ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ )

[فاطر ،]37:أورد ابـن كثيـر روايتـين عـن ابـن عبـاس يف مقـدار العمـر المـراد باآليـة؛
األولى" :أنه أربعون سنة"  ،والثانية" :أنه ستون سنة"  .قال ابن كثير عـن الروايـة
الثانية :هذه الرواية أصح عن ابن عباس.
 -23وعند تفسير قوله تعـالى( :ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) [الـدخان،]16:
أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف وقت البطشة الواردة يف اآلية؛ األولى" :أنهـا
يوم بدر"  ،والثانية" :أنها يوم القيامة"  .قـال ابـن كثيـر عـن الروايـة الثانيـة :وهـذا
إسناد صحيح عنه.
ولمزيد من األمثلة :انظر :تفسير القرآن العظيم (.)222-221/8( ،)508/4

=

تفســيره ( ،)376/2والطــرباين يف المعجــم الكبيــر ( ،)309/11والحــاكم يف المســتدرك (،)596/2
والمقدسي يف األحاديث المختارة (.)243/12

( )1أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)376/2
( )2انظر :تفسير القرآن العظيم (.)569/1
( )3أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)477/20
( )4أخرجه سفيان الثوري يف تفسيره (ص ،)247:وعبد الرزاق يف تفسيره ( ،)74/3وابن جريـر يف تفسـيره
( ،)477/20وابــن منــده يف التوحيــد ( ،)249/1والحــاكم يف المســتدرك ( ،)463/2والبيهقــي يف
السنن الكربى (.)518/3
( )5انظر :تفسير القرآن العظيم (.)553/6
( )6أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)22/22
( )7أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)23/22
( )8انظر :تفسير القرآن العظيم (.)251/7
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املطلـــب الثالـــث :الرتجـــيح بتضـــعيف إحـــدى الروايـــات والســــكوت
عن األخرى:
 -24فعند تفسير قوله تعالى( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ) [المائـدة ،]3:أورد ابـن كثيـر روايتـين عـن ابـن عبـاس يف يـوم نـزول هــذه
اآلية؛ األولى" :أنها نزلت يوم عرفة ،يف يوم الجمعـة"  ،والثانيـة" :أنهـا نزلـت يـوم
االثنين"  .قال ابن كثير عن الرواية الثانية :هذا أثر غريب ،وإسناده ضعيف.
 -25وعند تفسير قوله تعالى( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [األحـزا ،]50:
أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف المرأة التي وهبت نفسها للنبـي ؛ األولـى:
قــال" :لــم يكــن عنــد رســول اهلل  امــرأة وهبــت نفســها لــه"  ،والثانيــة :قــال:
"هي ميمونة بنت الحارث (ت . ")49:قال ابن كثير عن الرواية الثانية :فيه انقطاع،
هذا مرسل.
( )1أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ( ،)428/4والفاكهي يف أخبار مكة ( ،)319/4والورمذي يف سننه
( ،)250/5والمـــروزي يف تعظـــيم قـــدر الصـــالة ( ،)352/1وابـــن جريـــر يف تفســـيره (،)525/9
والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ( ،)308/6والطرباين يف المعجم الكبير ( ،)184/12واآلجـري يف
الشريعة ( ،)556/2وابن بطة يف اإلبانة الكربى ( ،)634/2والبيهقي يف دالئل النبوة (.)446/5
( )2أخرجــه الفســوي يف المعرفــة والتــاريخ ( ،)263/3وابــن جريــر يف تفســيره ( ،)530/9والطــرباين يف
المعجم الكبير ( ،)237/12والبيهقي يف دالئل النبوة (.)233/7
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)29-27/3
( )4أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)288/20والطحـاوي يف شـرح مشـكل اآلثـار ( ،)342/15وابـن أبـي
حاتم يف تفسيره ( ،)3144/10والطرباين يف المعجم الكبير ( ،)295/11والبيهقي يف السـنن الكـربى
(.)88/7
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)288/20وقول ابن كثير" :فيه انقطاع"؛ ألنه من روايـة قتـادة ،عـن ابـن
عباس .وقتادة لم يسمع من ابن عباس ،كما يف التهذيب ( ،)355/8وقوله" :هـذا مرسـل" ،لعـل مـراد
ابن كثير أنه ُروي من وجه آخر مرسال ،فقد أخرجه الحاكم يف المسـتدرك ( ،)35 /4مـن طريـق سـعيد
بن أبي عروبة ،عن قتـادة ،بـه .مرسـال .وأخرجـه عبـد الـرزاق يف المصـنف ( ،)38 /7عـن معمـر ،عـن

قتادة ،به .مرسال.
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم (.)444/6

194

منهج الحافظ ابن كثير يف دفع التعارض عن الروايات الواردة عن ابن عباس يف التفسير

د .أحمد عبدالعزيز القصير

 -26وعنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) [ق ،]1:أورد ابـــن كثيـــر
روايتين عن ابن عباس يف تفسير قوله( :ﭑ) ؛ األولى" :أنه اسـم مـن أسـماء اهلل عـز
وجل"  ،والثانية" :أنـه جبـل ُيقـال لـه( :ق)"  .قـال ابـن كثيـر عـن الروايـة الثانيـة:
إسناد هذا األثر فيه انقطاع.

املطلـــب الرابـــع :الرتجـــيح بتصـــحيح الروايـــة الـ ـ
والسكوت عن الروايات األخرى:

تعـــددت رقهـــا

 -27فعند تفسير قوله تعالى( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [البقرة ،]284:أورد ابن كثير روايتين عن ابن عبـاس يف حكـم
هذه اآلية؛ األولى" :أنها منسوخة"  ،والثانيـة" :أنهـا لـم تنسـخ"  .وقـد أورد ابـن
كثير للرواية األولى عدة طرق ثم قال :فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس.

املطلب اخلامس :الرتجيح ب احلكم على الرواية املرجوحة بالغرابة:
 -28فعنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [المائـــــــــدة،]6:
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)325/22
( )2أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره ( ،)3307/10وأبو الشيخ يف العظمة (.)1489/4
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)394/7
( )4أخرجه عبد الرزاق يف تفسيره ( ،)381/1( ،)378/1وابن أبي شيبة يف المصنف ( ،)224/7وأحمـد
يف مسنده ( ،)336/3ومسلم يف صحيحه ( ،)116/1وابن جريـر يف تفسـيره (،)107/6( ،)105/6
وأبو عوانة يف المستخرج ( ،)445/1وابـن المنـذر يف تفسـيره ( ،)95/1والطحـاوي يف شـرح مشـكل
اآلثار ( ،)311/4والنحاس يف الناسخ والمنسوق (ص ،)275:وابن حبان يف صـحيحه (،)458/11
والطرباين يف المعجم الكبير ( ،)316/10وابن منده يف اإليمان ( ،)368/1وأبو نعيم يف حلية األولياء
( ،)104/7والبيهقي يف األسماء والصفات (.)528/1
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)113/6وابـن المنـذر يف تفسـيره ( ،)94/1وابـن أبـي حـاتم يف تفسـيره
(.)572/2
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم (.)730/1
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أورد ابن كثير ثالث روايات عن ابن عباس يف تفسير قوله( :ﭟ) ؛ األولـى:
قــال" :رجعــت إلــى الغســل"  ،والثانيــة :قــال" :الوضــوء غســلتان ومســحتان" ،
والثالثة :قال" :هـو المسـح"  .قـال ابـن كثيـر عـن الـروايتين األخيـرتين :فهـذه آثـار
غريبة جد اا.
 -29وعند تفسـير قولـه تعـالى( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ )

[األنعام ،]2:أورد ابن كثير ثالث روايـات عـن ابـن عبـاس يف تفسـير اآليـة؛ األولـى:
قال (" :ﭦ ﭧ ﭨ ) يعني :الموت ( ،ﭪ ﭫ ﭬ) يعني :اآلخرة"  ،والثانيـة:
قال (" :ﭦ ﭧ ﭨ ) يعني :مدة الدنيا ( ،ﭪ ﭫ ﭬ) يعنـي :عمـر اإلنسـان إلـى
حين موتـه"  ،والثالثـة :قـال (" :ﭦ ﭧ ﭨ) يعنـي :النـوم ،يقـبض فيـه الـروح ،ثـم
يرجع إلى صاحبه عند اليقظة ( ،ﭪ ﭫﭬ ) يعني :أجل موت اإلنسان"  .قال
ابن كثير عن الرواية األخيرة :وهذا قول غريب.
 -30وعنــد تفســير قولــه تعــالى( :ﯶﯷ ﯸ ﯹ) [الصــافات ،]22:أورد
ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف تفسير قوله( :ﯹ) ؛ األولى :قال" :أشـباههم
( )1سبق تخريجه يف المثال رقم (.)11
( )2سبق تخريجه يف المثال رقم (.)11
( )3سبق تخريجه يف المثال رقم (.)11
( )4انظر :تفسير القرآن العظيم (.)53/3
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)258/11وابن أبي حاتم يف تفسـيره ( ،)1261/4والبيهقـي يف القضـاء
والقدر (ص.)218:
( )6هكذا أورده ابن كثير هبذا اللفظ ،ولم أجده يف كتب التخـريج ،والـذي وقفـت عليـه أن ابـن عبـاس قـال:
(ﭦ ﭧ ﭨ) يعنــي :الــدنيا ( ،ﭪ ﭫ ﭬ ) يعنــي :اآلخــرة" .أخرجــه ابــن جريــر يف تفســيره
( ،)258-257/11والحاكم يف المستدرك (.)344/2
( )7أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)258/11وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)1261/4
( )8انظر :تفسير القرآن العظيم (.)239/3
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وأمثــالهم"  ،والثانيــة :قــال" :نســاءهم"  .قــال ابــن كثيــر عــن الروايــة الثانيــة:
وهذا غريب.

امل طلب السادس :الرتجيح باختيار الرواية املوافقة للسيا القرنني:
 -31فعنــــــد تفســــــير قولــــــه تعــــــالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)
[النساء ،]159:أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف عـود الضـمير يف قولـه( :ﮧ

ﮨ) ؛ األولى :قال" :قبل موت عيسى بن مريم عليه السالم"  ،والثانية :قال" :ال
يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى"  .ثم اختار ابن كثيـر الروايـة األولـى وقـال :ألنـه
المقصود من سياق اآلي يف تقريـر بطـالن مـا ادعتـه اليهـود مـن قتـل عيسـى وصـلبه،
وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك ،فأخرب اهلل أنه لم يكن األمـر كـذلك،
وإنما ُش ِّبه لهم فقتلوا الشبيه وهم ال يتبينون ذلك ،ثـم إنـه رفعـه إليـه ،وإنـه بـاق حـي،
وإنه سينزل قبل يوم القيامة.
 -32وعند تفسير قولـه تعـالى( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) [األعـــــراف،]187:
أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف تفسير قولـه( :ﰌ ﰍ ﰎ) ؛ األولـى :قـال:

( )1أخرجه سفيان الثوري يف تفسـيره (ص ،)252:وسـعيد بـن منصـور يف سـننه ( ،)146/7وابـن جريـر يف
تفسيره (.)27/21
( )2لم أجده.
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)9/7
( )4أخرجــه ســفيان الثــوري يف تفســيره (ص ،)98:وابــن جريــر يف تفســيره ( ،)380/9وابــن أبــي حــاتم يف
تفســــيره ( ،)1114/4واآلجــــري يف الشــــريعة ( ،)1325/3والحــــاكم يف المســــتدرك (،)338/2
والبيهقي يف البعث والنشور (ص ،)175:والمقدسي يف األحاديث المختارة (.)238/10
( )5أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ( ،)1427/4وابن جرير يف تفسيره ( ،)384-382/9وابن أبي حاتم
يف تفسيره (.)1113-1112/4
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم (.)454-452/2
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"كأن بينك وبينهم مودة ،كأنك صديق لهم"  ،والثانية :قال" :كأنك عالم هبا ،لست
تعلمها"  .ثم اختار ابن كثير الرواية الثانية وقال :وهذا القول أرجح يف المعنـى مـن
األول ،واهلل أعلم؛ ولهذا قال( :ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ).
 -33وعنـــــد تفســـــير قولـــــه تعـــــالى( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ) [التوبة ،]5:أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف المراد باألشهر الحرم
يف اآلية؛ األولى" :أنها األربعة المـذكورة يف قولـه تعـالى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) [التوبـــة، "]36:
والثانية" :أنها أشهر التسيير األربعة المنصوص عليها يف قوله( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ) [التوبة . "]2:ثم اختار ابن كثير الروايـة الثانيـة وقـال :وهـو الـذي يظهـر مـن
حيث السياق.
ولمزيد من األمثلة :انظر :تفسـير القـرآن العظـيم (،)569/1( ،)388-387/1
(.)276/8( ،)245-244/8( ،)416/5( ،)288-287/4

املطلب السابع :الرتجيح باختيار الرواية املوافقة للقرنن:
 -34فعند تفسير قوله تعالى( :ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [الرعـد،]41:
أورد ابن كثير أربع روايات عن ابن عباس يف معنى اآلية؛ األولـى :قـال" :أو لـم يـروا
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)298/13وابن أبي حـاتم يف تفسـيره ( ،)1628/5والبيهقـي يف البعـث
والنشور (ص.)66:
( )2أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)1628/5
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)520-519/3
( )4أخرجـــه القاســـم بـــن ســـالم يف الناســـخ والمنســـوق ( ،)195/1وابـــن جريـــر يف تفســـيره (،)98/14
والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ( ،)387/12وابن أبي حاتم يف تفسـيره ( ،)1751/6والنحـاس يف
الناسخ والمنسوق (ص.)486:
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)133/14
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم (.)111-110/4
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أنــا نفــتح لمحمــد األرض بعــد األرض"  ،والثانيــة :قــال" :أو لــم يــروا إلــى القريــة
تخر  ،حتى يكون العمران يف ناحية"  ،والثالثة :قال" :نقصان أهلها وبركتهـا" ،
والرابعة :قال" :خراهبا بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها"  .قال ابن كثيـر:
والقول األول أولى؛ وهو ظهور اإلسالم على الشرك قرية بعد قرية ،وكفرا بعد كفر؛
كما قال تعالى( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [األحقاف.]27:
 -35وعند تفسير قوله تعـالى( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [النبـأ ،]14:أورد ابـن
كثير ثالث روايات عن ابن عباس يف تفسـير المعصـرات؛ األولـى" :أنهـا الـريح" ،
والثانية" :أنها الرياح"  ،والثالثة" :أنها السحا "  .قال ابن كثير :واألظهر أن المراد
بالمعصرات :السحا ؛ كما قال اهلل تعـالى( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) [الروم ،]48:أي :من بينه.

املطلب الثامن :االستدالل إلحدى الروايات مبا يوافقها من القرنن دون
تصريح من ابن كثري الختيارها:
 -36فعند تفسير قوله تعالى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [النساء ،]119:أورد

( )1أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)494-493/16
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)494/16والمحاملي يف أماليه (ص.)72:
( )3أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)495/16
( )4أخرجه نعيم بن حماد يف الفتن ( ،)243/1وابن جرير يف تفسيره ( ،)497/16والحـاكم يف المسـتدرك
( ،)381/2والداين يف السنن الواردة يف الفتن ( ،)582/3وابن عبـد الـرب يف جـامع بيـان العلـم وفضـله
( ،)600/1والخطيب البغدادي يف الفقيه والمتفقه (.)166/1
( )5انظر :تفسير القرآن العظيم (.)473-472/4
( )6أخرجه أحمد يف مسائله ،رواية ابنه صالح ( ،)59/2وابن جرير يف تفسيره (.)153/24
( )7أخرجه أحمـد يف مسـائله ،روايـة ابنـه صـالح ( ،)60/2وأبـو يعلـى يف مسـنده ( ،)70/5والخرائطـي يف
مكارم األخالق (ص.)328:
( )8أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)154/24
( )9انظر :تفسير القرآن العظيم (.)303/8
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ابــن كثيــر روايتــين عــن ابــن عبــاس يف معنــى اآليــة؛ األولــى" :أن المــراد :خصــاء
الدوا "  ،والثانية" :أن المراد :دين اهلل"  .قال ابن كثير بعد الرواية الثانية :وهذا
كقولــــــه تعــــــالى( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ) [الروم ،]30:على قول من جعل ذلك أمرا ،أي :ال تبـدلوا فطـرة
اهلل ،ودعوا الناس على فطرهتم.
 -37وعند تفسير قوله تعـالى( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)

[المائدة ،]33:أورد ابن كثير روايتين عن ابـن عبـاس يف تفسـير اآليـة؛ األولـى :قـال:
"من شهر السالح يف ُقبـة اإلسـالم ،وأخـاف السـبيل ،ثـم ُظ ِفـر بـه و ُق ِـدر عليـه ،فإمـام
المسلمين فيه بالخيار :إن شاء قتله ،وإن شاء صـلبه ،وإن شـاء قطـع يـده ورجلـه" ،
ِ
وصـلِ ُبوا ،وإذا قت ُلـوا ولـم يأخـذوا المـال
والثانية :قال" :إذا قت ُلوا وأخذوا المال ُقت ُلوا ُ

ُقتِ ُلوا ولم ُي ْصل ُبوا ،وإذا أخذوا المال ولم ي ْق ُت ُلوا ُقطِعت أيديهم وأرجلهم من خالف،
وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا ماال ُن ُفوا من األرض"  .قـال ابـن كثيـر عـن الروايـة
األولى :ومستند هذا القول :أن ظاهر "أو" للتخيير ،كما يف نظـائر ذلـك مـن القـرآن،
كقولــه يف جــزاء الصــيد( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
( )1أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف ( ،)423/6وابن جرير يف تفسيره ( ،)217-215/9وابن أبـي حـاتم
يف تفسيره ( ،)1069/4والبيهقي يف السنن الكربى (.)42/10
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)218/9وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)1069/4
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)415/2
( )4أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)263/10( ،)243/10والنحاس يف الناسـخ والمنسـوق (ص،)392:
والطرباين يف المعجم الكبير (.)256/12
( )5أخرجــه الشــافعي يف األم ( ،)164/6وعبــد الــرزاق يف المصــنف ( ،)108/10والقاســم بــن ســالم يف
الناسخ والمنسوق ( ،)143-142/1وابن أبي شيبة يف المصنف ( ،)445/6( ،)4/6وابـن جريـر يف
تفسيره ( ،)260/10والخرائطـي يف مكـارم األخـالق (ص ،)348:والـدارقطني يف سـننه (،)162/4
والبيهقي يف السنن الكربى (.)492-491/8
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ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) [المائدة ،]95:وقوله يف كفارة الور ُّفـه( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [البقــرة ،]196:وكقولــه يف كفــارة اليمــين:
(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)

[المائدة ،]89:وهذه كلها على التخيير ،فكذلك فلتكن هذه اآلية.
 -38وعند تفسير قوله تعالى( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ) [الحج ،]27:أورد ابن كثير روايتين عن ابن عبـاس يف المـراد باأليـام
المعلومـات؛ األولـى" :أنهـا أيــام العشـر"  ،والثانيـة" :أنهـا يــوم النحـر وثالثـة أيــام
ويعضد هذا القول – يعني الثاين -قوله تعـالى( :ﮟ ﮠ ﮡ
بعده"  .قال ابن كثير:
ُ

ﮢ ﮣ ﮤ) يعني به :ذكر اهلل عند ذبحها.
ولمزيـــد مـــن األمثلـــة :انظـــر :تفســـير القـــرآن العظـــيم (،)239/3( ،)447/2
(.)305-304/4

املطلب التاسع :الرتجيح باختيار الرواية املوافقة للسنة الصحيحة:
 -39فعنــــــد تفســــــير قولــــــه تعــــــالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ )
[النساء ،]159:أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف عـود الضـمير يف قولـه( :ﮧ

ﮨ) ؛ األولى :قال" :قبل موت عيسى بن مريم عليه السالم"  ،والثانية :قال" :ال
يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى"  .ثم اختار ابن كثير الرواية األولـى فقـال :وهـذا
القول هو الحق ،كما دلت عليه األحاديث المتواترة ،وذكـر منهـا حـديث أبـي هريـرة
( )1انظر :تفسير القرآن العظيم (.)100-99/3
( )2أخرجــه الطحــاوي يف أحكــام القــرآن ( ،)202/2والطــرباين يف فضــل عشــر ذي الحجــة (ص،)38:
والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار (.)510/7
( )3أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)610/18وابن حزم يف المحلى (.)319/5
( )4انظر :تفسير القرآن العظيم (.)416/5
( )5سبق تخريجه يف المثال رقم (.)31
( )6سبق تخريجه يف المثال رقم (.)31
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( ت )57:قال :قال رسول اهلل " :والذي نفسي بيده ِ
ليوشكن ْ
أن ينزل فيكم ابن
مريم حكما عدال فيكسر الصليب ،ويقتـل الخنزيـر ،ويضـع الجزيـة ،ويفـيض المـال
حتى ال يقبله أحد ،حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها" .ثم يقول أبو هريرة:
اقــــرؤوا إن شــــئتم( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)

[النساء.]159:
 -40وعند تفسير قولـه تعـالى( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) [األعـــــراف،]187:
أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف تفسير قولـه( :ﰌ ﰍ ﰎ) ؛ األولـى :قـال:
"كأن بينك وبينهم مودة ،كأنك صديق لهم"  ،والثانية :قال" :كأنك عالم هبا ،لست
تعلمهــا"  .ثــم اختــار ابــن كثيــر الروايــة الثانيــة ،واســتدل لهــا بحــديث جربيــل عليــه
السالم ،لما جاء يف صورة أعرابيُ ،يع ِّل ُم الناس أمر دينهم ،فجلـس مـن رسـول اهلل 
مجلس السائل المسورشد ،وسأله عن اإلسالم ،ثم عن اإليمان ،ثم عن اإلحسان ،ثم
قال :فمتى الساعة؟ قال له رسول اهلل " :ما المسؤول عنها بأعلم من السـائل" أي:
لست أعلم هبا منك ،وال أحد أعلـم هبـا مـن أحـد ،ثـم قـرأ النبـي ( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ُ

ﯯ) [لقمان.]34:
 -41وعند تفسـير قولـه تعـالى( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) [فــاطر ،]32:أورد ابــن كثيــر ثــالث
روايات عن ابن عباس يف تفسير اآلية؛ األولى :قال" :هم أمـة محمـد  ،ورثهـم اهلل
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه (.)168/4
( )2انظر :تفسير القرآن العظيم (.)455-452/2
( )3سبق تخريجه يف المثال رقم (.)32
( )4سبق تخريجه يف المثال رقم (.)32
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)19/1ومسلم يف صحيحه (.)39/1
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم (.)520-519/3
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كل كتا أنزلـه ،فظـالمهم ُيغفـر لـه ،ومقتصـدهم ُيحاسـب حسـابا يسـيرا ،وسـابقهم
يدخل الجنة بغير حسا "  ،والثانية :قال" :الظالم لنفسه :هو الكافر"  ،والثالثة:
قـــال" :هـــذه األقســـام الثالثـــة كاألقســـام الثالثـــة المـــذكورة يف أول ســـورة الواقعـــة
وآخرها"  .قال ابن كثير :والصحيح :أن الظالم لنفسه :من هذه األمـة؛ كمـا جـاءت
به األحاديث عن رسول اهلل  ،من طرق يشد بعضها بعضا ،منها :حديث أبي سـعيد
الخــدري ( ت ،)63:عــن النبــي  أنــه قــال يف هــذه اآليــة( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ)

[فاطر ،]32:قال" :هؤالء كلهم بمنزلة واحدة ،وكلهم يف الجنة".
ولمزيد من األمثلة :انظر :تفسير القرآن العظيم (.)553/6

املطلــب العاشــر :االســتدالل إلحــدى الروايــات مبــا يوافقهــا مــن الســنة
الصحيحة ،دون تصريح من ابن كثري الختيارها:
 -42فعنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ) [األعراف ،]40:أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف تفسير قولـه( :ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ) ؛ األولى :قال" :ال ُيرفع لهم منها عمـل صـالح وال دعـاء"  ،والثانيـة:

قــال" :ال ُتفــتح ألرواحهــم أبــوا الســماء"  .ثــم اســتدل ابـن كثيــر للروايــة الثانيــة
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)465/20والبيهقي يف البعث والنشور (ص.)86:
( )2أخرجه عبد الرزاق يف تفسيره ( ،)71/3وسـعيد بـن منصـور يف سـننه ( ،)119/7والنحـاس يف إعـرا
القرآن ( ،)252/3والبيهقي يف البعث والنشور (ص.)86:
( )3أخرجه سفيان الثوري يف تفسيره (ص ،)246:وابن جرير يف تفسيره (.)467/20
( )4أخرجـه أبــو داود الطيالسـي يف مســنده ( ،)681/3وأحمـد يف مســنده ( ،)271/18والورمـذي يف ســننه
( ،)216/5وابن جرير يف تفسيره ( ،)471/20وابن أبي حاتم يف تفسيره ( ،)3181/10والبيهقـي يف
البعث والنشور (ص ،)83:وصححه األلباين يف صحيح سنن الورمذي (.)315/3
( )5انظر :تفسير القرآن العظيم (.)547/6
( )6أخرجه سفيان الثوري يف تفسيره (ص ،)112:وابـن جريـر يف تفسـيره ( ،)422/12وابـن أبـي حـاتم يف
تفسيره (.)1477/5
( )7أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)422-421/12وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)1476/5
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بحديث الرباء بن عاز ( ت ،)72:أن رسول اهلل  ذكر قبض روح الفاجر ،وأنه
ُيصعد هبا إلى السماء ،قال" :فيصعدون هبا ،فال تمر على مأل من المالئكة إال قـالوا:
ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون :فالن ،بأقبح أسـمائه التـي كـان ُيـدعى هبـا يف الـدنيا،
حتى ينتهوا هبا إلى السماء ،فيستفتحون باهبا له فال ُيفتح لـه" .ثـم قـرأ رسـول اهلل :
(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [األعراف.]40:
 -43وعنــد تفســير قولــه تعــالى( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ) [إبراهيم ،]24:أورد ابن كثير روايتين عن ابـن عبـاس يف
المراد بالشجرة الطيبة؛ األولى" :أنها النخلة"  ،والثانية" :أنها شجرة يف الجنة" .
ثم استدل ابـن كثيـر للروايـة األولـى بحـديث ابـن عمـر  ،أن النبـي  قـال" :هـي
النخلة".
 -44وعند تفسير قوله تعالى( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ) [المعــارج ،]4:أورد ابــن كثيــر ثــالث روايــات عــن ابــن عبــاس يف معن ـى اآليــة؛
األولى" :أن المـراد بـذلك :مسـافة مـا بـين العـرش إلـى أسـفل السـافلين ،وهـو قـرار
األرض السابعة ،وذلك مسيرة خمسـين ألـف سـنة"  ،والثانيـة" :أن المـراد بـذلك:
( )1أخرجه ابن المبارك يف الزهد والرقائق (ص ،)432:وابـن أبـي شـيبة يف المصـنف ( ،)55/3وأحمـد يف
مســـنده ( ،)502/30وهنـــاد بـــن الســـري يف الزهـــد ( ،)205/2والـــدارمي يف الـــرد علـــى الجهميـــة
(ص ،)68:وابن جرير يف تفسيره ( ،)424/12وابن أبي حاتم يف تفسـيره ( ،)1477/5وابـن منـده يف
اإليمان ( ،)963/2والبيهقي يف إثبـات عـذا القـرب (ص ،)52:ويف شـعب اإليمـان ( .)611/1قـال
ابن منده" :هذا إسناد متصل مشهور ،رواه جماعة عن الـرباء ،وكـذلك رواه عـدة عـن األعمـش ،وعـن
وروي هذا الحديث عن جابر ،وأبي هريرة ،وأبي سعيد ،وأنس بـن مالـك ،وعائشـة
المنهال بن عمروُ ،
 ."وقال البيهقي يف الشعب" :هذا حديث صحيح اإلسناد".
( )2انظر :تفسير القرآن العظيم (.)412/3
( )3أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)572/16
( )4أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)573/16
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)79/6ومسلم يف صحيحه (.)2166/4
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم (.)492-491/4
( )7أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره [كما يف تفسير ابن كثير (.])221/8
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يوم القيامة"  ،والثالثة" :التوقف"  .ثم أورد ابن كثير عدة أحاديـث تؤيـد المعنـى
الثاين ،منها :حديث أبي هريرة  قال :قـال رسـول اهلل " :مـا مـن صـاحب كنـز ال
يؤدي حقه إال ُجعـل صـفائح ُيحمـى عليهـا يف نـار جهـنم ،ف ُتكـوى هبـا جبهتـه وجنبـه
وظهره ،حتى يحكم اهلل بين عباده ،يف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون،
ثم ُيرى سبيله؛ إما إلى الجنة ،وإما إلى النار".
ولمزيد من األمثلة :انظـر :تفسـير القـرآن العظـيم (-228/2( ،)733-729/1
.)109-108/4( ،)59-51/3( ،)230

املطلـــب احلـــادي عشـــر :الرتجـــيح باختيـــار الروايـــة املوافقـــة للســـنة
الضعيفة:
 -45فعند تفسير قوله تعالى( :ﭓ ﭔ) [الفجر ،]2:أورد ابن كثير روايتين عـن
ابن عباس يف تفسير اآلية؛ األولى" :أن المراد هبا :عشر ذي الحجة"  ،والثانية" :أن
المراد هبا :العشر األُول من رمضان"  .قال ابن كثيـر :والصـحيح القـول األول ،ثـم
أورد حــديث جــابر ( ت ،)68:عــن النبــي  قــال" :إن العشــر عشــر األضــحى،
والوتر يوم عرفة ،والشفع يوم النحر" .قال ابـن كثيـر :وهـذا إسـنا ُد رجالـه ال بـأس
( )1أخرجـــه ابـــن جريـــر يف تفســـيره ( ،)602/23والـــدينوري يف المجالســـة وجـــواهر العلـــم (،)465/3
والنحاس يف معاين القرآن ( ،)299/5والبيهقي يف البعث والنشور (ص( ،)242:ص،)244:
( )2أخرجه عبد الرزاق يف تفسيره ( ،)25/3والقاسم بن سـالم يف فضـائل القـرآن (ص ،)376:وسـعيد بـن
منصور يف سننه ( ،)63/7وابـن جريـر يف تفسـيره ( ،)602/23والـدارقطني يف المؤتلـف والمختلـف
( ،)1824/4والحاكم يف المستدرك (.)652/4
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه (.)680/2
( )4انظر :تفسير القرآن العظيم (.)224-221/8
( )5أخرجــه ابــن جريــر يف تفســيره ( ،)396/24والحــاكم يف المســتدرك ( ،)568/2والبيهقــي يف شــعب
اإليمان ( ،)305/5ويف فضائل األوقات (ص.)337:
( )6لم أجده ،وقـد ذكـره ابـن كثيـر يف تفسـيره ( )391/8فقـال :وقـد روى أبـو كدينـة ،عـن قـابوس بـن أبـي
ظبيان ،عن أبيه ،عن ابن عباس( :ﭓ ﭔ) [الفجر ،]2:قال" :هو العشر األول من رمضان".
( )7أخرجه أحمد يف مسنده ( ،)389/22والنسائي يف السـنن الكـربى ( ،)194/4والحـاكم يف المسـتدرك

=
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هبم ،وعندي أن المتن يف رفعه نكارة ،واهلل أعلم.

املطلب الثاني عشر :االستدالل إلحدى الروايات مبا يوافقها من السنة
الضعيفة ،دون تصريح من ابن كثري الختيارها:
 -46فعند تفسير قوله تعالى( :ﭷﭸ ﭹ) [األعراف ،]133:أورد ابـن
كثير ثالث روايات عن ابن عباس يف تفسير الطوفان؛ األولى :قـال" :هـو المطـر" ،
والثانية :قال" :كثرة الموت"  ،والثالثة :قال" :أمر من اهلل طاف هبم"  .ثم استدل
ابــن كثيــر للروايــة الثانيــة بحــديث عائشــة(  ،ت )57:قالــت :قــال رســول اهلل :
"الطوفان الموت" .قال ابن كثير :وهو حديث غريب.
 -47وعند تفسير قوله تعالى( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [يوسف ،]26:أورد ابن
كثير ثالث روايات عن ابن عباس يف الشاهد؛ األولى :قـال" :ذو لحيـة"  ،والثانيـة:
قال" :كان من خاصة الملك"  ،والثالثة :قال" :كان صبيا يف المهد"  .ثـم اسـتدل
ابن كثير للرواية الثالثة فقال :وقـد ورد فيـه حـديث مرفـوع عـن ابـن عبـاس  ،عـن
=

( ،)245/4والبيهقـــي يف شـــعب اإليمـــان ( .)304/5وحكـــم عليـــه بالنكـــارة :األلبـــاين يف سلســـلة
األحاديث الضعيفة (.)408/8

( )1انظر :تفسير القرآن العظيم (.)391-390/8
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)61/13وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)1545-1544/5
( )3لم أجده عن ابن عباس.
( )4أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)52/13وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)1544/5
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)51/13وابن أبي حـاتم يف تفسـيره ( ،)1544/5واألزهـري يف هتـذيب
اللغـة ( .)25/14والحـديث ضـعفه :ابـن حجـر يف الفـتح ( ،)300/8واأللبـاين يف سلسـلة األحاديـث
الضعيفة (.)304/8
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم (.)461/3
( )7أخرجه عبد الرزاق يف تفسيره ( ،)213/2وابن جرير يف تفسيره (.)57-56/16
( )8أخرجه سـفيان الثـوري يف تفسـيره (ص ،)141:وابـن جريـر يف تفسـيره ( ،)56/16وابـن أبـي حـاتم يف
تفسيره (.)2129/7
( )9أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)56/16وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)2128/7
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النبي  قال" :تكلم أربعة وهم صغار" ،وذكر منهم" :شاهد يوسف".
 -48وعند تفسير قوله تعالى( :ﮭ ﮮ) [الطور ،]6:أورد ابـن كثيـر ثـالث
روايات عن ابن عباس يف معنى قوله( :ﮮ) ؛ األولى" :أن المراد :أنـه ُيوقـد يـوم
القيامــة نــارا"  ،والثانيــة" :أنــه الفــارغ"  ،والثالثــة" :أنــه الممنــوع المكفــوف عــن
األرض؛ لئال يغمرها ف ُي ِ
غرق أهلها"  .ثـم اسـتدل ابـن كثيـر للروايـة الثالثـة بحـديث
عمر بن الخطا ( ت ،)23:عن رسـول اهلل  قـال" :لـيس مـن ليلـة إال والبحـر
ُيشرف فيها ثالث مرات ،يستأذن اهلل ْ
أن ينفضخ عليهم ،فيك ُّفه اهلل عز وجل" .قـال
ابن كثير :فيه رجل ُم ْبهم لم ُيسم.

املطلب الثالث عشر :الرتجيح باختيار الرواية املشهورة عن ابن عباس:
 -49فعنــد تفســير قولــه تعــالى( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [إبــراهيم،]28:
( )1أخرجه أحمد يف مسنده ( ،)31/5والبـزار يف مسـنده ( ،)276/11وابـن جريـر يف تفسـيره (،)55/16
والطــرباين يف المعجــم الكبيــر ( ،)450/11والحــاكم يف المســتدرك ( ،)538/2والبيهقــي يف دالئــل
النبــوة ( ،)389/2والمقدســي يف األحاديــث المختــارة ( .)278/10والحــديث ضــعفه :األلبــاين يف
ضعيف الجامع (ص.)688:
( )2انظر :تفسير القرآن العظيم (.)384-383/4
( )3لم أجده من قول ابن عباس ،وروى أبو الشيخ يف العظمة ( ،)1409/4عن ابـن عبـاس ،عـن كعـب ،يف
قوله( :ﮭ ﮮ) [الطور ،]6:قال" :بحر ُيسجر فيصير جهنم".
( )4أورده ابن كثير يف تفسيره ( ،)429/7وعزاه إلى ابن مردويه يف مسانيد الشـعراء ،مـن طريـق األصـمعي،
عن أبي عمرو بن العالء ،عن ذي الرمة ،عن ابن عباس -يف قوله( :ﮭ ﮮ) [الطور -]6:قال:
"الفارغ" .وأورده السيوطي يف الدر المنثور ( ،)630/7وعزاه إلـى الشـيرازي يف األلقـا  ،مـن طريـق
األصمعي ،عن أبي عمرو بن العالء ،به .وأخرجـه بمعنـاه ابـن جريـر يف تفسـيره ( ،)459/22عـن ابـن
عباس يف قوله( :ﮭ ﮮ) [الطور ،]6:قال" :سجره حين يذهب ماؤه ويفجر".
( )5أخرج ابن جرير يف تفسيره ( ،)459/22عن ابـن عبـاس يف قولـه( :ﮭ ﮮ) [الطـور ،]6:قـال:
"المحبوس".
( )6أخرجــه أحمــد يف مســنده ( ،)395/1قــال :حــدثنا يزيــد ،أخربنــا العــوام ،حــدثني شــيخ كــان مرابطــا
بالساحل ،قال :لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطا  ،فذكره .وإسناده ضعيف؛ فيه راو لم ُيسم؛ كما
قال ابن كثير.
( )7انظر :تفسير القرآن العظيم (.)430-429/7
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أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف تفسير اآليـة؛ األولـى :قـال" :هـم كفـار أهـل
مكة"  ،والثانية :قال" :هـو جبلـة بـن األيهـم ،والـذين اتبعـوه مـن العـر  ،فلحقـوا
بالروم"  .قال ابن كثير :والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول األول.
 -50وعنــد تفســير قولــه تعــالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)

[الفتح ،]10:أورد ابن كثيـر روايتـين عـن ابـن عبـاس ،يف عـدد الصـحابة رضـوان اهلل
عليهم ،الذين بـايعوا النبـي  يف بيعـة الرضـوان المـذكورة يف اآليـة؛ األولـى" :أنهـم
كــانوا ألفــا وخمســمائة وخمســة وعشــرين"  ،والثانيــة" :أنهــم كــانوا أربــع عشــرة
مائة"  .وقد اختار ابـن كثيـر الروايـة الثانيـة ،وقـال :وهـو المشـهور الـذي رواه غيـر
واحد عن ابن عباس.

ا ملطلب الرابع عشر :التنصيص على الرواية املشهورة عن ابن عبـاس
دون تصريح من ابن كثري الختيارها:
 -51فعنــد تفســير قولــه تعــالى( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)

[النساء ،]12:أورد ابن كثير روايتين عن ابـن عبـاس يف مسـألة المشـركة ؛ األولـى:
( )1أخرجــه عبــد الــرزاق يف تفســيره ( ،)246/2والبخــاري يف صــحيحه ( ،)80/6( ،)76/5والبــزار يف
مســنده ( ،)205/11والنســائي يف الســنن الكــربى ( ،)140/10وابــن جريــر يف تفســيره (،)9-8/16
والبيهقي يف دالئل النبوة (.)95/3
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)10/16
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)508/4
( )4أخرجـــه ابـــن جريـــر يف تفســـيره ( ،)227/22ويف تاريخـــه ( ،)621/2وذكـــره ابـــن حجـــر يف الفـــتح
( ،)441/7والسيوطي يف الدر ( ،)524/7ونسباه البن مردويه.
( )5أورده الثعلبي يف الكشف والبيان (.)34/5
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم (.)330/7
( )7المسألة المشركة ،أو المشوركة :هي كل مسألة اجتمع فيها :زوج ،وأم أو جدة ،واثنان فصاعدا من ولـد
األم ،وعصبة من ولد األبوين .وإنما ُسميت المشركة؛ ألن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد األبوين
وولد األم يف فرض ولد األم ،فقسمه بينهم بالسوية .وتسمى الحمارية؛ ألنه يروى أن عمر ، ،أسقط
ولد األبوين ،فقال بعضهم :يا أميـر المـؤمنين ،هـب أن أبانـا كـان حمـارا ،أليسـت أمنـا واحـدة؟ فشـرك
بينهم .وقيل :قـال ذلـك بعـض الصـحابة ،فسـميت الحماريـة لـذلك .انظـر :المغنـي ،البـن قدامـة (/9
.)24
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"القــول بالتشــريك؛ فيكــون للــزوج النصــف ،ولــألم أو الجــدة الســدس ،ولولــد األم
الثلث ،ويشاركهم فيه ولد األ واألم بما بينهم من القدر المشورك وهو إخوة األم"،
والثانية" :أنه ال يشرك بينهم ،بل يجعل الثلث ألوالد األم ،وال شيء ألوالد األبوين،
والحالة هذه ،ألهنم عصبة"  .قال ابن كثير عن الروايـة الثانيـة :وهـو المشـهور عـن
ابن عباس.
 -52وعند تفسـير قولـه تعـالى( :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ) [المائـدة ،]96:أورد
ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف تفسير قوله( :ﭕ) ؛ األولى :قـال" :مـا ُيتـزو ُد
منه ملِيحا يابسا"  ،والثانية :قـال" :مـا لفظـه ميتـا"  .ثـم ذكـر ابـن كثيـر أن الروايـة
الثانية هي المشهورة عن ابن عباس.
 -53وعنــد تفســير قولــه تعــالى( :ﯶﯷ ﯸ ﯹ) [الصــافات ،]22:أورد
ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف تفسير قوله( :ﯹ) ؛ األولى :قال" :أشـباههم
وأمثالهم"  ،والثانية :قال" :نسـاءهم"  .قـال ابـن كثيـر عـن الروايـة الثانيـة :وهـذا
غريب ،والمعروف عنه األول.

( )1هذان القوالن البن عباس لم أجد أحدا خرجهما عنه ،وقد نسبهما إليه :القاضي عبد الوهـا يف عيـون
المسائل (ص ،)633:وأبو الوليد الباجي يف المنتقى شرح الموطأ (.)231/6
( )2انظر :تفسير القرآن العظيم (.)231/2
( )3أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ( ،)1625/4وابن جرير يف تفسيره ( ،)66-65/11وابـن أبـي حـاتم
يف تفسيره (.)1211/4
( )4أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ( ،)1627/4( ،)1624/4وابـن أبـي شـيبة يف المصـنف (،)249/4
وابـــن جريـــر يف تفســـيره ( ،)63-62/11وابـــن أبـــي حـــاتم يف تفســـيره (،)1212/4( ،)1211/4
والدارقطني يف سننه ( ،)488/5والبيهقي يف السنن الكربى (.)428/9( ،)341/5
( )5انظر :تفسير القرآن العظيم (.)197/3
( )6سبق تخريجه يف المثال رقم (.)30
( )7لم أجده.
( )8انظر :تفسير القرآن العظيم (.)9/7
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املطلب اخلامس عشر :الرتجيح بتضعيف الرواية ال
عباس أخذها عن أهل الكتاب:

يُحتمل أنَّ ابن

 -54فعند تفسير قولـه تعـالى( :ﭩ ﭪ ﭫ) [الصـافات ،]107:أورد ابـن
كثير روايتين عن ابن عباس يف الذبيح من هو؟ األولى" :أنه إسحاق عليه السالم" ،
والثانية" :أنه إسماعيل عليه السالم"  .ثم عدد ابن كثيـر مـن قـال مـن الصـحابة أنـه
إســحاق وقــال :وهــذه األقــوال -واهلل أعلــم -كلهــا مــأخوذة عــن كعــب األحبــار
(ت)34:؛ فإنه لما أسلم يف الدولة ال ُعمريـة جعـل ُيحـدِّ ث عمـر  عـن كتبـه ،فربمـا
استمع له عمر ، ،فورخص الناس يف استماع ما عنده ،ونقلـوا عنـه غثهـا وسـمينها،
وليس لهذه األمة -واهلل أعلم -حاجة إلى حرف واحد مما عنده.

املطلب السادس عشر :الرتجيح باختيار الرواية املوافقة للغة:
 -55فعند تفسير قوله تعالى ( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [المائـدة ،]48:أورد
ابــن كثيــر روايتــين عـن ابــن عبــاس يف تفســير قولــه( :ﮝ ﮞ) ؛ األولــى :قــال:
وسنة"  ،والثانية :قالُ " :سنة وسبيال"  .قال ابن كثير :واألول أنسب ،فإن
"سبيال ُ
ِّ
الش ْرعة وهي الشريعة أيضًا :هي ما ُيبتدأ فيه إلـى الشـيء ،ومنـه ُيقـال :شـرع يف كـذا؛
أي :ابتدأ فيه .وكذا الشريعة؛ وهي ما ُيشرع منها إلى الماء .أما المنهاج :فهو الطريـق
( )1أخرجـــه يحيـــى بـــن ســـالم يف تفســـيره ( ،)839/2وابـــن جريـــر يف تفســـيره ( ،)79/21ويف تاريخـــه
(.)264/1
( )2أخرجـــه ابـــن جريـــر يف تفســـيره ( ،)83-82/21ويف تاريخـــه ( ،)268/1والحـــاكم يف المســـتدرك
(.)468/2
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)32/7
( )4أخرجــه ســفيان الثــوري يف تفســيره (ص ،)103:وابــن وهــب يف الجــامع ( ،)121/1وعبــد الــرزاق يف
تفسيره ( ،)22/2وابن جرير يف تفسيره ( ،)388/10وابن أبي حاتم يف تفسيره (،)1152-1151/4
وابن حجر يف تغليق التعليق (.)25/2
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)387/10

210

منهج الحافظ ابن كثير يف دفع التعارض عن الروايات الواردة عن ابن عباس يف التفسير

د .أحمد عبدالعزيز القصير

الواضح السهل ،والسنن :الطرائق ،فتفسير قوله( :ﮝ ﮞ) ؛ بالسبيل والسـنة،
أظهر يف المناسبة من العكس ،واهلل أعلم.
 -56وعنـــــد تفســـــير قولـــــه تعــــــالى( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)

[األنبياء ،]104:أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف المراد بالسـجل يف اآليـة؛ األولـى:
"أن السجل كاتب للنبي  ، "والثانية" :أن السجل هي الصحيفة"  .قال ابن كثير:
والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة؛ ألنه المعروف يف اللغة.
 -57وعند تفسير قوله تعالى( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) [المط ِّففين ،]18:أورد
ابــن كثيــر روايتــين عــن ابــن عبــاس يف تفســير قولــه( :ﮜ ﮝ) ؛ األولــى" :يعنــي
الجنة"  ،والثانية" :أن أعمالهم يف السماء عنـد اهلل"  .قـال ابـن كثيـر :والظـاهر أن
عليين مأخوذ من العلو ،وكلما عال الشيء وارتفع عظم واتسع.

املطلب السـابع عشـر :الرتجـيح بتضـعيف الروايـة املخالفـة للحقـائق
التارخيية:
 -58فعنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ) [يــونس ،]83:أورد ابــن كثيــر روايتــين عــن ابــن عبــاس يف عــود
( )1انظر :تفسير القرآن العظيم (.)129/3
( )2أخرجــه أبــو داود يف ســننه ( ،)132/3والبــزار يف مســنده ( ،)437/11والنســائي يف الســنن الكــربى
( ،)187/10وابن جرير يف تفسيره ( ،)543/18والعقيلي يف الضـعفاء الكبيـر ( ،)420/4والطـرباين
يف المعجــم الكبيــر ( ،)170/12وابــن ع ـدي يف الكامــل يف ضــعفاء الرجــال ( ،)38/9واألزهــري يف
معاين القـراءات ( ،)173/2وأبـو نعـيم يف معرفـة الصـحابة ( ،)1454/3والبيهقـي يف السـنن الكـربى
(.)214/10
( )3أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)543/18
( )4انظر :تفسير القرآن العظيم (.)383/5
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)292/24
( )6أخرجه ابن وهب يف الجامع ( ،)10/2وابن جرير يف تفسيره (.)292/24
( )7انظر :تفسير القرآن العظيم (.)352/8
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الضمير يف قوله( :ﮅ) ؛ األولى" :أن الضـمير عائـد علـى فرعـون؛ والمعنـى :فمـا
آمن لموسى إال ذرية من قوم فرعون ،وهم مـن غيـر بنـي إسـرائيل"  ،والثانيـة" :أن
الضمير عائد على موسى؛ والمعنى :فما آمن لموسى إال ذرية من قوم موسـى ،وهـم
من بني إسرائيل"  .قال ابن كثير عن الرواية الثانية :ويف هذا نظر؛ ألنـه أراد بالذريـة
األحداث والشبا  ،وأنهم من بني إسرائيل ،فالمعروف أن بني إسرائيل كلهـم آمنـوا
بموسى عليه السالم ،واستبشروا به ،وقد كانوا يعرفون نعته وصـفته والبشـارة بـه مـن
كتبهم المتقدمة ،وأن اهلل تعالى س ُينْ ِق ُذهم به من أسر فرعـون و ُي ْظ ِهـ ُرهم عليـه ،ولهـذا
لما بلغ هذا فرعـون حـذر كـل الحـذر فلـم ُي ْجـ ِد عنـه شـيئا ،ولمـا جـاء موسـى آذاهـم
ُ
فرعـــون أشـــد األذى ،و (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲ) [األعــــراف،]129:
وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إال ذرية من قوم موسى ،وهم بنو إسرائيل؟

املطلــب الثــامن عشــر :الرتجــيح بتضــعيف الروايــة املخالفــة للحقــائق
اجلغرافية:
 -59فعنــــد تفســــير قولــــه تعــــالى( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)

[المائدة ،]21:أورد ابن كثير روايتين عـن ابـن عبـاس يف المـراد بـاألرض المقدسـة؛
األولى :قال" :هي الطور وما حوله"  ،والثانية :قـال" :هـي أريحـا "  .قـال ابـن
كثير عن الرواية الثانية :ويف هـذا نظـر؛ ألن أريحـا ليسـت هـي المقصـود بـالفتح ،وال
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)164/15
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)165/15وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)1975/6
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)288-287/4
( )4أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)167/10
ّ
األردن بالشام ،بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس ،يف
( )5أ ِريحا :هي مدينة الج ّبارين ،يف الغور من أرض
جبال صعبة المسلك .انظر :معجم البلدان ،لياقوت الحموي (.)165/1
( )6أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)168/10
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كانــت يف طــريقهم إلــى بيـت المقــدس ،وقــد قــدموا مــن بــالد مصــر ،حــين أهلــك اهلل
عدوهم فرعـون ،اللهـم إال ْ
أن يكـون المـراد بأريحـا أرض بيـت المقـدس ،كمـا قالـه
الســدي (ت ،)127:فيمــا رواه ابــن جريــر (ت )311:عنــه  ،ال أن المــراد هبــا هــذه
البلدة المعروفة يف طرف الغور ،شرقي بيت المقدس.

املطلب التاسع عشر :الرتجيح باختيار الرواية املوافقة لقول اجلمهور
من املفسرين:
 -60فعند تفسير قولـه تعـالى( :ﭩ ﭪ ﭫ) [الصـافات ،]107:أورد ابـن
كثير روايتين عن ابن عباس يف نوع الفداء يف اآلية؛ األولى" :أنـه كـ ْبش"  ،والثانيـة:
وعل"  .قال ابن كثير :والصحيح الذي عليه األكثرون أنه ُف ِدي بكبش.
"أنه ْ

املطلب العشرون :التنصيص على الرواية املوافقة لقول اجلمهور دون
تصريح من ابن كثري الختيارها:
 -61فعند تفسير قولـه تعـالى( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ) [المـدثر-50:
 ،]51أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف تفسير قوله( :ﭢ) ؛ األولـى" :أنهـا
األسد"  ،والثانية" :أنها الرامي"  .ثم بين ابن كثير أن الرواية الثانية هـي الموافقـة
لقول الجمهور.
( )1عن السدي قال" :لما تا اهلل على قوم موسى ،وأحيا السبعين الذين اختـارهم موسـى بعـد مـا أمـاهتم،
أمرهم اهلل بالسير إلى أريحا ،وهي أرض بيت المقدس" .أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)97/2
( )2انظر :تفسير القرآن العظيم (.)73/3
( )3أخرجــه ابــن جريــر يف تفســيره ( ،)88-87/21وابــن أبــي حــاتم يف تفســيره [كمــا يف تفســير ابــن كثيــر
( ،])31/7والحاكم يف المستدرك (.)468/2
( )4أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)89/21
( )5انظر :تفسير القرآن العظيم (.)31/7
( )6أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)42/24( ،)14/1
( )7أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)40/24
( )8انظر :تفسير القرآن العظيم (.)273/8
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املطلب احلادي والعشرون :الرتجيح باختيار الرواية املوافقة لإلمجاع:
 -62فعند تفسير قوله تعالى( :ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ) [النساء ،]12:أورد
ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف معنى الكاللة؛ األولى :قال" :الكاللة :من ال ولـد
له وال والد"  ،والثانية :قال" :الكاللة :من ال ولد له"  .ثم اختار ابن كثير الروايـة
األولى؛ لموافقتها لإلجماع.

املطلب الثاني والعشرون :أنْ يذكر ابن كثري رأيـه يف تفسـري اآليـة ثـم
يردفه بالرواية املوافقة له ،ويسكت عن الرواية األخرى:
 -63فعند تفسير قولـه تعـالى( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)

[األنبيــاء ،]101:قــال ابــن كثيــر :هــم الــذين ســبقت لهــم مــن اهلل الســعادة ،وأســلفوا
األعمال الصالحة يف الدنيا .ثـم أورد ابـن كثيـر الروايـة الموافقـة لرأيـه وهـي :قـول ابـن
عباس" :أولئك أولياء اهلل يمرون على الصراط مر اا هو أسرع من الربق ،ويبقـى الكفـار فيهـا
جثيا"  .قال ابن كثيـر :فهـذا مطـابق لمـا ذكرنـاه .ثـم ذكـر الروايـة األخـرى عـن ابـن
عباس ،وهي" :أنهم المالئكة ،وعيسى ،ونحو ذلك مما يعبد من دون اهلل . "

املطلب الثالث والعشرون :الرتجيح باختيار إحدى الروايات من دون تعليل:
 -64فعند تفسير قوله تعـالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
( )1سبق تخريجه يف المثال رقم (.)19
( )2سبق تخريجه يف المثال رقم (.)19
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)230-228/2
( )4انظر :المرجع السابق (.)379-378/5
( )5أورده السيوطي يف الدر المنثور ( ،)681/5ونسبه البن أبي حاتم يف تفسيره.
( )6أخرجه ابـن جريـر يف تفسـيره ( ،)540/18والطحـاوي يف شـرح مشـكل اآلثـار ( ،)15/3والحـاكم يف
المســتدرك ( ،)416/2والمقدســي يف األحاديــث المختـــارة ( ،)304/10والبــزار [كمــا يف كشـــف
األستار عن زوائد البزار للهيثمي (.])59/3
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ﭫ) [المائــدة ،]32:أورد ابــن كثيــر روايتــين عــن ابــن عبــاس يف معنــى قولــه:
(ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) ؛ األولى :قال" :من قتل نفسـا واحـدة حرمهـا اهلل ،فهـو
مثل من قتل الناس جميعا"  ،والثانية :قال" :من قتل نبيا أو إمام عدل ،فكأنمـا قتـل
الناس جميعا"  .قال ابن كثير :واألول أظهر.
 -65وعند تفسير قوله تعـالى( :ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ)[األعــــراف ،]143:أورد ابــــن
كثير روايتين عـن ابـن عبـاس يف معنـى قولـه( :ﯹﯺﯻ)؛ األولـى :قـال" :أنـا أول
المؤمنين من بني إسرائيل"  ،والثانية :قـال" :أنـا أول المـؤمنين أنـه ال يـراك أحـد"  .قـال
ابن كثير عن الرواية الثانية :وهذا قول حسن له اتجاه.
 -66وعنــــد تفســــير قولــــه تعــــالى( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)
[األنبيــاء ،]95:أورد ابــن كثيــر روايتــين عــن ابــن عبــاس يف معنــى قولــه( :ﭿ ﮀ

ﮁ) ؛ األولى :قال" :ال يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة"  ،والثانيـة :قـال:
"ال يتوبون"  .قال ابن كثير :والقول األول أظهر.
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)233/10
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)233/10
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)93/3
( )4أخرجه ابن أبي عاصم يف السنة ( ،)212/1وابن جرير يف تفسيره ( ،)104/13والحاكم يف المستدرك
(.)630/2
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)103/13وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)1562/5
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم (.)472/3
( )7أورده السيوطي يف الدر المنثور ( ،)672/5وعزاه للفريابي ،وابن أبي حاتم.
( )8أخرجه سفيان الثوري يف تفسيره (ص ،)205:وابن جرير يف تفسيره ( ،)525/18والنحاس يف إعـرا
القرآن ( ،)56/3واألزهري يف هتـذيب اللغـة ( ،)32/5ويف معـاين القـراءات ( ،)172/2والبيهقـي يف
شعب اإليمان (.)388/9
( )9انظر :تفسير القرآن العظيم (.)372/5
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ولمزيد من األمثلة :انظـر :تفسـير القـرآن العظـيم (-138/5( ،)508-506/3
.)535/8( ،)393-391/8( ،)310-309/8( ،)139

املطلــب الرابـــع والعشـــرون :االقتصــار علـــى نقـــل تــرجيح ابـــن جريـــر
الطربي إلحدى الروايات:
 -67فعنــــد تفســــير قولــــه تعــــالى( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)
[يوسف ،]110:أورد ابن كثير روايتين عن ابن عباس يف تفسير قولـه( :ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ) ؛ األولــى :قــال" :كـانوا بشــرا ،ضـ ُع ُفوا ويئِ ُســوا"  ،والثانيــة :قــال" :وظــن
قومهم أن الرسل قد كذ ُبوهم"  .ثم ذكر ابن كثير أن ابن جرير اختـار الروايـة الثانيـة
يف تفسير اآلية.
 -68وعند تفسير قوله تعـالى( :ﮊ ﮋ) [عـبس ،]15:أورد ابـن كثيـر روايتـين
عــن ابــن عبــاس يف المــراد بالس ـفرة؛ األولــى" :أنهــم المالئكــة"  ،والثانيــة" :أنهــم
القراء"  .قال ابن كثير :قال ابن جرير :الصحيح أن السفرة المالئكة.
 -69وعند تفسير قوله تعـالى( :ﭡ ﭢ ﭣ) [التكـوير ،]5:أورد ابـن كثيـر
روايتين عن ابن عباس يف معنى قوله( :ﭣ) ؛ األولى" :أنها بمعنىُ :ج ِمعـت" ،
والثانية" :أنها بمعنىُ :أمِيتت"  .قال ابـن كثيـر :قـال ابـن جريـر :واألولـى قـول مـن
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)306-305/16والطرباين يف المعجم الكبير (.)535/3
( )2أخرجه سفيان الثوري يف تفسـيره (ص ،)148:وسـعيد بـن منصـور يف سـننه ( ،)419/5وابـن جريـر يف
تفسيره ( ،)299-297/16وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)2212-2211/7
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم ( ،)426-425/4وتفسير الطربي (.)305 ،296/6
( )4أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)221/24
( )5أورده السيوطي يف الدر المنثور ( ،)418/8وعزاه البن المنذر ،وابن أبي حاتم.
( )6انظر :تفسير القرآن العظيم ( ،)321/8وتفسير الطربي (.)221/24
( )7أورده السيوطي يف الدر المنثور ( ،)429/8وعزاه البن المنذر ،وابن أبي حاتم.
( )8أخرجـــه ســـعيد بـــن منصـــور يف ســـننه ( ،)262/8وابـــن جريـــر يف تفســـيره ( ،)241/24والحـــاكم يف

=
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قال( :ﭣ)  :جمعت.
ولمزيـــد مـــن األمثلـــة :انظـــر :تفســـير القـــرآن العظـــيم (،)197/3( ،)195/3
(.)405-404/8( ،)364/3

***

=

المســـتدرك ( ،)560/2والثعلبـــي يف الكشـــف والبيـــان ( ،)470/28والبيهقـــي يف البعـــث والنشـــور
(ص.)288:

( )1انظر :تفسير القرآن العظيم ( ،)331/8وتفسير الطربي (.)242/24
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املبحث الثالث :مسلك التوقف
وهذا المسلك اتخذه ابن كثير عند تعذر الجمع والتوفيـق بـين الروايـات ،أو عنـد
تعــذر الورجــيح ،ومــن خــالل اســتقرائي لمنهجــه رأيــت أن الطــرق التــي اتخــذها يف
التوقف تنقسم إلى المطالب اآلتية:

املطلب األول :أنْ ينص على التوقف:
 -70فعنـــــــد تفســـــــير قولـــــــه تعـــــــالى( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)

[البقرة ،]199:أورد ابن كثير روايتـين عـن ابـن عبـاس يف المـراد باإلفاضـة يف اآليـة؛
األولى" :أن المـراد :اإلفاضـة مـن عرفـات إلـى المزدلفـة"  ،والثانيـة" :أن المـراد:
اإلفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمـار"  .قـال ابـن كثيـر بعـد حكايتـه لهـاتين
الروايتين :فاهلل أعلم.
 -71وعند تفسير قوله تعالى( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) [الجن ،]3:أورد ابن كثير ثـالث
روايات عن ابـن عبـاس يف معنـى قولـه( :ﭬ ﭭ) ؛ األولـى :قـال" :أي :فِ ْع ُلـه وأمـره
وقدرتــه"  ،والثانيــة :قــال" :آالؤه وقدرتــه ونعمتــه علــى خلقــه"  ،والثالثــة :قــال:
"الجدُّ  :أ  ،ولو علمت الجن أن يف اإلنس جدا ما قالوا :تعالى جدُّ ربنا"  .قال ابن
كثير -بعد إيراده للرواية الثالثة :-لست أفهم ما معنـى هـذا الكـالم ،ولعلـه قـد سـقط
شيء ،واهلل أعلم.
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)186/4
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه (.)28/6
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)556/1
( )4أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)648/23
( )5لم أجده.
( )6أخرجه عبد الرزاق يف المصنف (.)264/10
( )7انظر :تفسير القرآن العظيم (.)237/8
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املطلب الثاني :أنْ يورد اخلالف بني الروايات دون تعليق منه عليها:
 -72فعند تفسير قولـه تعـالى ( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [البقـرة ،]255:أورد
ابن كثيـر روايتـين عـن ابـن عبـاس يف تفسـير قولـه( :ﯳ) ؛ األولـى :قـال" :علمـه" ،
والثانية :قال" :الكرسي موضع القدمين"  .ولم ُيع ِّلق ابن كثير على هاتين الروايتين.
 -73وعنــــد تفســــير قولــــه تعــــالى( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ)

[الفرقان ،]23:أورد ابن كثير ثالث روايات عن ابن عباس يف معنى قولـه( :ﭹ) ؛
األولـى :قـال" :شـعاع الشـمس إذا دخـل يف الكـوة "  ،والثانيـة :قـال" :هـو المـاء
المهراق"  ،والثالثة :قال" :هو ره ُج الدوا "  .ولم ُيع ِّلق ابـن كثيـر علـى هـذه
الروايات.
 -74وعند تفسير قوله تعالى( :ﭑ) [الفجـر ،]1:أورد ابـن كثيـر روايتـين عـن

( )1أخرجه عبد اهلل بـن أحمـد يف السـنة ( ،)507/2وابـن جريـر يف تفسـيره ( ،)397/5وابـن أبـي حـاتم يف
تفسيره ( ،)490/2وابن منده يف الرد على الجهمية (ص ،)21:والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل
السنة ( ،)449/3والبيهقي يف األسماء والصفات (.)308/1
( )2أخرجه عبد الرزاق يف تفسيره ( ،)250/3والدارمي يف النقض على المريسـي (،412 ،400 ،399/1
 ،)423وعبـد اهلل بـن أحمــد يف السـنة ( ،)301/1وابـن أبــي شـيبة يف العـرش ( ،)438 ،437/1وابــن
خزيمة يف التوحيد ( ،)249-248/1والطرباين يف المعجم الكبير ( ،)39/12وأبـو الشـيخ يف العظمـة
( ،)258/2والــدارقطني يف الصــفات ( ،)30/1وابــن بطــة يف اإلبانــة الكــربى ( ،)337/7وابــن أبــي
زمنـــين يف أصـــول الســـنة (ص ،)100:والبيهقـــي يف األســـماء والصـــفات ( ،)196/2والمقدســـي يف
األحاديث المختارة (.)311-310/10
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)680/1
( )4الكو ُة :هي الخرق يف الحائط .انظر :القاموس المحيط ،للفيروزآبادي (ص.)1329:
( )5أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)2679/8
( )6أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)258/19
( )7الرهج :هو الغبار .انظر :العين ،للفراهيدي ( ،)389/3وهتذيب اللغة ،لألزهري (.)34/6
( )8أخرجه معلقا :ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)2679/8
( )9انظر :تفسير القرآن العظيم (.)103/6
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ابن عباس يف تفسير الفجر؛ األولى :قال" :هو الصبح"  ،والثانية :قال" :هو جميـع
النهار"  .ولم ُيع ِّلق ابن كثير على هاتين الروايتين.
ولمزيد من األمثلة :انظـر :تفسـير القـرآن العظـيم (-219/2( ،)721-720/1
،)115/5( ،)549/4( ،)227-226/4( ،)493/3( ،)7/3( ،)221
(،)468/7( ،)462-460/7( ،)374-372/6( ،)225/6( ،)384/5
(،)282/8( ،)278-277/8( ،)243/8( ،)526/7( ،)497/7( ،)477/7
(.)365/8( ،)333-332/8( ،)300-299/8

املطلب الثالث :أنْ يذكر ما يؤيد كل رواية دون ترجيح منه إلحداها:
 -75فعنــــد تفســــير قولــــه تعــــالى( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)

[البقرة ،]237:أورد ابـن كثيـر روايتـين عـن ابـن عبـاس يف المـراد بالـذي بيـده عقـدة
النكاح؛ األولى" :أنه الزوج"  ،والثانية" :أنـه أبوهـا أو أخوهـا ،أو مـن ال ُتـنْكح إال
بإذنه"  .قال ابن كثير عن الرواية األولى :ومأخـذ هـذا القـول :أن الـذي بيـده عقـدة
النكاح حقيقة الزوج ،فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها واهندامها ،وكما أنه ال يجـوز
للولي ْ
أن يهب شيئا من مـال الموليـة للغيـر ،فكـذلك يف الصـداق .وقـال عـن الروايـة
الثانية :ومأخذ هذا القول :أن الولي هو الذي أكسبها إياه ،فله التصرف فيـه ،بخـالف
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)395/24
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)395/24
( )3انظر :تفسير القرآن العظيم (.)390/8
( )4أخرجه ابـن أبـي شـيبة يف المصـنف ( ،)545/3وابـن جريـر يف تفسـيره ( ،)152/5وابـن أبـي حـاتم يف
تفســيره ( ،)445/2والــدارقطني يف ســننه ( ،)424/4والبيهقــي يف الســنن الكــربى ( ،)409/7ويف
الخالفيات (.)183/6
( )5أخرجه عبـد الـرزاق يف المصـنف ( ،)283/6وابـن أبـي شـيبة يف المصـنف ( ،)546/3وابـن جريـر يف
تفســــيره ( ،)149/5( ،)146/5وابــــن أبــــي حــــاتم يف تفســــيره ( ،)445/2والــــدارقطني يف ســــننه
( ،)424/4والبيهقي يف السنن الكربى ( ،)411/7ويف الخالفيات (.)181/6
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سائر مالها.
 -76وعند تفسير قوله تعالى( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ) [اإلسراء ،]16:أورد ابن كثير ثالث روايات عن ابـن عبـاس يف تفسـير
اآلية؛ األولى :قـال" :أمرنـاهم بالطاعـات ففعلـوا الفـواحش فاسـتحقوا العقوبـة" ،
والثانية :قال" :سل ْطنا أشرارها فعصوا فيها ،فإذا فعلوا ذلـك أهلكـ ُتهم بالعـذا " ،
والثالثة :قال" :أكثرنا عددهم"  .قال ابن كثير عن الرواية الثانية :وهو كقوله تعالى:
(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [األنعــام .]123:وقــال عــن
الرواية الثالثة :ويشهد له حديث سـويد بـن هبيـرة (ت:غيـر معـروف) ،عـن النبـي 
قال" :خير مال امرئ له مهرة مأمورة ،أو ِسكة مـأبورة " .ثـم نقـل عـن أبـي عبيـد
القاسم بن سالم (ت :)224:أن المأمورة :هي كثيرة النسل.

***
( )1انظر :تفسير القرآن العظيم (.)644/1
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسيره (.)403/17
( )3أخرجــه ابــن جريــر يف تفســيره ( ،)404/17والبيهقــي يف األســماء والصــفات ( ،)398/1ويف القضــاء
والقدر (ص.)245:
( )4أخرجه ابن جرير يف تفسيره ( ،)404/17والبيهقي يف القضاء والقدر (ص.)186:
( )5قوله :سكة مأبورة :السكة :هي الطريقة المسـتوية المصـطفة مـن النخـل .وأمـا المـأبورة :فهـي التـي قـد
ُل ِّقحت .انظر :غريب الحديث ،للقاسم بن سالم (.)349/1
( )6أخرجه أحمد يف مسنده ( ،)173/25وابـن أبـي عاصـم يف اآلحـاد والمثـاين ( ،)424/2والـدوالبي يف
الكنــى واألســماء ( ،)686/2والطــرباين يف المعجــم الكبيــر ( ،)91/7والبيهقــي يف الســنن الكــربى
( ،)109/10وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ( .)1400/3والحديث ضعفه األلباين يف ضـعيف الجـامع
(ص.)429:
( )7انظر :غريب الحديث ،للقاسم بن سالم (.)349/1
( )8انظر :تفسير القرآن العظيم (.)62-61/5
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اخلامتة
توصل الباحث يف هذه الدراسة لجملة من النتائج والتوصيات ،ومن أهمها:
ُيعد ابن كثيـر مـن أبـرز المفسـرين الـذين اهتمـوا بمعالجـة مشـكلة التعـارض بـين
الروايات الواردة عن ابن عباس يف التفسير.
المنهج الذي اتخذه ابن كثير يف دفع التعارض عن هذه الروايات ُيعد من الجهـود
العلمية المميزة التي تستحق ْ
أن ُتربز للمهتمين يف الدراسات القرآنية ،وهـو مـا عمـل
الباحث على إفراده يف هذا البحث.
بلغ مجموع اآليات التي ُن ِقل عن ابن عباس يف تفسيرها روايات متعارضة -والتي
تم جمعها من تفسير ابن كثير )129( -آية.
لم يستوعب ابن كثير جميع الروايات المتعارضة عن ابن عباس يف التفسير ،فمـن
خـــالل اســـتقرائي لـــبعض الجـــزء األول مـــن كتـــا "الـــدر المنثـــور" للســـيوطي
(ت)911:؛ وقفت على عدد من الروايات التي لم يذكرها ابن كثير.
ُيعــد ابــن كثيــر مــن المفســرين القالئ ـل الــذين جمعــوا بــين علــم التفســير وعلــم
الحديث ،وقد أضفت هذه الصنعة -أعني :عنايته بعلم الحديث -جانبا من االهتمام
بنقد أسانيد الروايات المتعارضة عن ابن عباس.
تنوعت مصادر ابن كثير يف النقل عن ابن عباس ،إال أنه يف الغالـب ينقـل عـن ابـن
جرير ،وابن أبي حاتم.
المسالك التي اتخذها ابن كثير يف دفع التعارض بين الروايات هي علـى الورتيـب
اآليت :الجمع؛ وفيه  10مسالك ،شملت  30مثا ا
ال ،ثـم الورجـيح؛ وفيـه  24مسـلكًا،
ال ،ثم التوقف؛ وفيه  3مسالك ،شـملت  28مثـا ا
شملت  77مثا ا
ال ،ويالحـظ أن أبـرز
المسالك التي اتخذها ابن كثير هي مسلك الورجيح.
أبرز مسالك الجمع -التي اتخذها ابن كثير :-هـي مسـلك الجمـع بحمـل جميـع
الروايات على أن اآلية تتضمنها كلها ،وأبرز مسالك الورجيح :هي الورجـيح باختيـار
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الرواية الموافقة للسياق القرآين ،وأبرز مسـالك التوقـف :هـي ْ
أن يـورد الخـالف بـين
الروايات دون تعليق منه عليها.
يف بعض المواضع يجتهد ابـن كثيـر يف الجمـع بـين الروايـات المتعارضـة ،مـع أن
إحدى تلك الروايات ضعيفة جدا ،ومثال ذلك :بعض الروايات التي ُن ِقلت باإلسـناد
المسلسل بالعوفيين ،عن ابن عباس.
نقل ابن كثير عددا من التوجيهات عن ابن جرير يف دفـع التعـارض بـين الروايـات
عن ابن عبـاس ،مـع موافقتـه لـه أحيانـا ،والسـكوت أحيانـا أخـرى ،لـذا فـإن الباحـث
يوصي بدراسة هذه التوجيهات عند ابن جرير على غرار ما تم عمله يف هذا البحث.
يوصي الباحث بمزيد من الدراسات التي تكشف مناهج المفسرين يف التعامل مع
الروايات المتعارضة عن الصحابة يف التفسير ،ألن تلك الروايات تحتاج إلى منهجية
علمية للتعامل معها ،وتلك المنهجية ينبغي ْ
أن ُتبنى على أسس علمية؛ على ِو ْفـق مـا
كان عليه كبار المفسرين وأئمتهم.
هوذا واهلل تعوالى أعلووم ،وصولى اهلل وسوولم وبوارك علووى سويدنا محموود ،وعلوى آلووه
وصحبه وسلم.

***

(ُ )1يقصد باإلسناد المسلسل بالعوفيين :ما يرويه محمد بن سعد ،عن أبيه ،عن عمـه ،عـن أبيـه ،عـن جـده،
عــن ابــن عبــاس .وهــذا اإلســناد مسلســل بالضــعفاء ،وكلهــم مــن عائلــة واحــدة .انظــر :تفســير الطــربي

( ،)263/1بتعليق محمود شاكر.
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املصادر واملراجع
 .1القرآن الكريم.
 .2اإلبانة الكربى ،البن بطة ،ت :رضا معطي ،الناشر :دار الراية.
 .3إثبات عذا القرب ،للبيهقي ،ت :شرف القضاة ،الناشر :دار الفرقان1403 ،هـ.
 .4اآلحــاد والمثــاين ،البــن أبــي عاصــم ،ت :باســم الجــوابرة ،الناشــر :دار الرايــة،
1411هـ.
 .5األحاديث المختارة ،للمقدسي ،ت :عبد الملك بن دهيش ،الناشر :دار خضر،
1420هـ.
 .6األحاديث المشكلة الواردة يف تفسير القرآن الكـريم ،ألحمـد القصـير ،الناشـر:
دار ابن الجوزي1430 ،هـ.
 .7أحكــام القــرآن ،للطحــاوي ،ت :ســعد الــدين أونــال ،الناشــر :مركــز البحــوث
اإلسالمية الوركي1416 ،هـ.
 .8أخبار مكة ،للفاكهي ،ت :عبد الملك بن دهيش ،الناشر :دار خضر1414 ،هـ.
 .9اختالف الحديث ،للشافعي ،الناشر :دار المعرفة1410 ،هـ.
 .10االستيعا يف معرفة األصحا  ،البن عبد الرب ،ت :علي البجاوي ،الناشر :دار
الجيل1412 ،هـ.
 .11األسماء والصفات ،للبيهقي ،ت :عبد اهلل الحاشدي ،الناشر :مكتبـة السـوادي،
1413هـ.
 .12أصول السنة ،البن أبي زمنـين ،ت :عبـد اهلل البخـاري ،الناشـر :مكتبـة الغربـاء،
1415هـ.
 .13األضــداد ،البــن األنبــاري ،ت :محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،الناشــر :المكتبــة
العصرية1407 ،هـ.
 .14االعتقاد ،للبيهقي ،ت :أحمد الكاتب ،الناشر :دار اآلفاق الجديدة1401 ،هـ.
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 .15إعرا القرآن ،للنحاس ،ت :عبد المـنعم خليـل ،الناشـر :دار الكتـب العلميـة،
1421هـ.
 .16األم ،للشافعي ،الناشر :دار المعرفة1411 ،هـ.
 .17أمالي المحاملي ،رواية ابن يحيى البيع ،ت :إبـراهيم القيسـي ،الناشـر :المكتبـة
اإلسالمية1412 ،هـ.
 .18إنباء الغمر ،البن حجر ،ت :حسن حبشي ،الناشر :المجلـس األعلـى للشـؤون
اإلسالمية1389 ،هـ.
 .19األوســط يف الســنن ،البــن المنــذر ،ت :أبــو حمــاد صــغير ،الناشــر :دار طيبــة،
1405هـ.
 .20إيضاح الوقـف واالبتـداء ،البـن األنبـاري ،ت :محيـي الـدين رمضـان ،الناشـر:
مجمع اللغة العربية1390 ،هـ.
 .21اإليمان ،البن منده ،ت :علي الفقيهي ،الناشر :مؤسسة الرسالة1406 ،هـ.
 .22الباعث الحثيث ،البن كثير ،ت :أحمد شاكر ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 .23البحر المحيط ،للزركشي ،الناشر :دار الكتبي.
 .24البداية والنهاية ،البن كثير ،الناشر :دار الفكر1407 ،هـ.
 .25البعث والنشور ،للبيهقي ،ت :عامر حيدر ،الناشر :مركز الخـدمات واألبحـاث
الثقافية1406 ،هـ.
 .26تاريخ الرسل والملوك ،للطربي ،الناشر :دار الوراث1387 ،هـ.
 .27التاريخ الكبير ،للبخاري ،الناشر :دائرة المعارف العثمانية.
 .28تدريب الراوي ،للسـيوطي ،ت :صـالح عويضـة ،الناشـر :دار الكتـب العلميـة،
1417هـ.
 .29التعارض والورجيح بين األدلة الشرعية ،للربزنجي ،الناشر :دار الكتب العلمية،
1417هـ.
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 .30تعظــيم قــدر الصــالة ،للمــروزي ،ت :عبــد الــرحمن الفريــوائي ،الناشــر :مكتبــة
الدار1406 ،هـ.
 .31تغليـق التعليـق ،البــن حجـر ،ت :سـعيد القزقــي ،الناشـر :المكتـب اإلســالمي،
1405هـ.
 .32تفسير ابن المنذر ،ت :سعد السعد ،الناشر :دار المآثر1423 ،هـ.
 .33تفسير القرآن العظيم ،البن أبـي حـاتم ،ت :أسـعد الطيـب ،الناشـر :نـزار البـاز،
1419هـ.
 .34تفســير القـــرآن العظــيم ،البـــن كثيــر ،ت :ســـامي ســالمة ،الناشـــر :دار طيبـــة،
1420هـ.
 .35تفسير سفيان الثوري ،الناشر :دار الكتب العلمية1403 ،هـ.
 .36تفســير عبــد الــرزاق ،تحقيــق :محمــود عبــده ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة،
1419هـ.
 .37تفسير يحيى بن سالم ،ت :هند شلبي ،الناشر :دار الكتب العلمية1425 ،هـ.
 .38هتذيب اآلثار ،للطربي ،ت :محمود شاكر ،الناشر :مطبعة المدين.
 .39هتذيب اللغة ،لألزهري ،ت :محمد عوض ،الناشر :دار إحياء الـوراث العربـي،
2001م.
 .40التوحيــد ،البــن خزيمــة ،ت :عبــد العزيــز الشــهوان ،الناشــر :مكتبــة الرشــد،
1414هـ.
 .41التوحيــد ،البــن منــده ،ت :علــي الفقيهــي ،الناشــر :مكتبــة العلــوم والحكــم،
1423هـ.
 .42جامع البيان ،البن جرير الطربي ،ت :محمود شاكر ،الناشر :مؤسسـة الرسـالة،
1420هـ.
 .43جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب ،ت :أبو األشبال الزهيري ،الناشـر :دار
ابن الجوزي1414 ،هـ.
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 .44الجامع ،البن وهب ،قسم التفسير ،ت :ميكلـوش مـوراين ،الناشـر :دار الغـر
اإلسالمي2003 ،م.
 .45جمهــرة اللغــة ،البــن دريــد ،ت :رمــزي بعلبكــي ،الناشــر :دار العلــم للماليــين،
1987م.
 .46حلية األولياء ،ألبي نعيم ،الناشر :السعادة.
 .47خطط الشام ،لمحمد كرد علي ،الناشر :مكتبة النوري1403 ،هـ.
 .48الخالفيات ،للبيهقي ،الناشر :الروضة للنشر.
 .49الدر المنثور ،للسيوطي ،الناشر :دار الفكر.
 .50الدرر الكامنة ،البن حجر ،ت :محمـد ضـان ،الناشـر :مجلـس دائـرة المعـارف
العثمانية1392 ،هـ.
 .51دالئل النبوة ،للبيهقي ،الناشر :دار الكتب العلمية1405 ،هـ.
 .52الرد على الجهمية ،البن منده ،ت :علي الفقيهي ،الناشر :المكتبة األثرية.
 .53الرد على الجهمية ،للدارمي ،ت :بدر البدر ،الناشر :دار ابن األثير1416 ،هـ.
 .54الرسالة ،للشافعي ،ت :أحمد شاكر ،الناشر :مكتبة الحلبي1358 ،هـ.
 .55رؤية اهلل ،للدارقطني ،ت :إبراهيم العلي ،الناشر :مكتبة المنار1411 ،هـ.
 .56الزهد والرقائق البن المبارك ،ت :حبيب الرحمن األعظمي.
 .57الزهــد ،لهنــاد بــن الســري ،ت :عبــد الــرحمن الفريــوائي ،الناشــر :دار الخلفــاء،
1406هـ.
 .58السبعة يف القراءات ،البـن مجاهـد ،ت :شـوقي ضـيف ،الناشـر :دار المعـارف،
1400هـ.
 .59سلسلة األحاديث الصحيحة ،لأللباين ،الناشر :مكتبة المعارف.
 .60سلسلة األحاديث الضعيفة ،لأللباين ،الناشر :دار المعارف1412 ،هـ.
 .61السنة ،البن أبي عاصم ،ت :األلباين ،الناشر :المكتب اإلسالمي1400 ،هـ.
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 .62الســنة ،لعبــد اهلل بــن أحمــد ،ت :محمــد القحطــاين ،الناشــر :دار ابــن القــيم،
1406هـ.
 .63سنن ابن ماجه ،ت :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية.
 .64سنن أبي داود ،ت :محمد عبد الحميد ،الناشر :المكتبة العصرية.
 .65سنن الورمذي ،ت :أحمد شاكر ،ومحمد عبـد البـاقي ،الناشـر :مصـطفى البـابي
الحلبي.
 .66سنن الدارقطني ،ت :شعيب االرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة1424 ،هـ.
 .67سنن الدارمي ،ت :حسين الداراين ،الناشر :دار المغني1412 ،هـ.
 .68الســـنن الكـــربى ،للبيهقـــي ،ت :محمـــد عطـــا ،الناشـــر :دار الكتـــب العلميـــة،
1424هـ.
 .69السنن الكربى ،للنسائي ،ت :حسن شلبي ،الناشر :مؤسسة الرسالة1421 ،هـ.
 .70الســنن الــواردة يف الفــتن ،للــداين ،ت :رضــاء اهلل المبــاركفوري ،الناشــر :دار
العاصمة1416 ،هـ.
 .71ســنن ســعيد بــن منصــور ،تحقيــق :ســعد آل حميــد ،الناشــر :دار الصــميعي،
1417هـ.
 .72سير أعالم النبالء ،للذهبي ،ت :شعيب األرناؤوط ،وجماعة ،الناشـر :مؤسسـة
الرسالة1405 ،هـ.
 .73شرح أصول اعتقـاد أهـل السـنة ،للاللكـائي ،ت :أحمـد الغامـدي ،الناشـر :دار
طيبة1423 ،هـ.
 .74شــرح مشــكل اآلثــار ،للطحــاوي ،ت :شــعيب األرنــؤوط ،الناشــر :مؤسســة
الرسالة1415 ،هـ.
 .75شــرح معــاين اآلثــار ،للطحــاوي ،ت :محمــد النجــار ،الناشــر :عــالم الكتــب،
1414هـ.
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 .76الشريعة ،لآلجري ،ت :عبد اهلل الدميجي ،الناشر :دار الوطن1420 ،هـ.
 .77شعب اإليمان ،للبيهقي ،ت :عبد العلي حامد ،الناشر :مكتبة الرشد1423 ،هـ.
 .78صحيح ابن حبان ،ت :شعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة1408 ،هـ.
 .79صحيح البخاري ،ت :محمد الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة1422 ،هـ.
 .80صحيح سنن الورمذي ،لأللباين ،الناشر :مكتبة المعارف1420 ،هـ.
 .81صحيح مسلم ،ت :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الوراث العربي.
 .82الصفات ،للدارقطني ،ت :عبد اهلل الغنيمان ،الناشر :مكتبة الدار1402 ،هـ.
 .83الضــعفاء الكبيــر ،للعقيلــي ،ت :عبــد المعطــي قلعجــي ،الناشــر :دار المكتبــة
العلمية1404 ،هـ.
 .84ضعيف الجامع الصغير وزيادته ،لأللباين ،الناشر :المكتب اإلسالمي.
 .85طبقات الحفا  ،للسيوطي ،الناشر :دار الكتب العلمية1403 ،هـ.
 .86الطبقـات الكـربى ،البـن سـعد ،ت :محمـد عطـا ،الناشـر :دار الكتـب العلميــة،
1410هـ.
 .87العرش ،البن أبي شيبة ،ت :محمد التميمي ،الناشر :مكتبة الرشد1418 ،هـ.
 .88العظمــة ،ألبــي الشــيخ ،ت :رضــاء اهلل المبــاركفوري ،الناشــر :دار العاصــمة،
1408هـ.
 .89العلل ،البن أبـي حـاتم ،ت :سـعد الحميـد ،وخالـد الجريسـي ،الناشـر :مطـابع
الحميضي1427 ،هـ.
 .90العين ،للفراهيدي ،ت :مهدي المخزومي ،الناشر :دار ومكتبة الهالل.
 .91عيون المسائل ،للقاضي عبد الوها  ،ت :علي بورويبة ،الناشر :دار ابن حزم،
1430هـ.
 .92غريب الحديث ،للقاسم بن سـالم ،ت :محمـد خـان ،الناشـر :دائـرة المعـارف
العثمانية1384 ،هـ.
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 .93فتح الباري ،البن حجر ،الناشر :دار المعرفة1379 ،هـ.
 .94فتح المغيث بشرح الفية الحديث ،للسخاوي ،ت :علي حسين ،الناشـر :مكتبـة
السنة1424 ،هـ.
 .95الفتن ،لنعيم بن حماد ،ت :سمير الزهيري ،الناشر :مكتبة التوحيد1412 ،هـ.
 .96الفرق بين الفرق ،لعبد القاهر البغدادي ،الناشر :دار اآلفاق الجديدة1978 ،م.
 .97فضـــائل األوقـــات ،للبيهقـــي ،ت :عـــدنان القيســـي ،الناشـــر :مكتبـــة المنـــارة،
1410هـ.
 .98فضــائل الصــحابة ،ألحمــد بــن حنبــل ،ت :وصــي اهلل عبــاس ،الناشــر :مؤسســة
الرسالة1403 ،هـ.
 .99فضائل القرآن ،للقاسم بن سالم ،ت :مروان العطية ،وآخرون ،الناشر :دار ابـن
كثير1415 ،هـ.
 .100فضل عشر ذي الحجة ،للطرباين ،ت :عمار تمالـت ،الناشـر :مكتبـة العمـرين
العلمية.
 .101الفقيــه والمتفقــه ،للخطيــب البغــدادي ،ت :عــادل الغــرازي ،الناشــر :دار ابــن
الجوزي1421 ،هـ.
العرقسوسـي ،الناشـر :مؤسسـة
 .102القاموس المحيط ،للفيروزآبادي ،ت :محمد
ُ
الرسالة1426 ،هـ.
 .103القضــاء والقــدر ،للبيهقــي ،ت :محمــد آل عــامر ،الناشــر :مكتبــة العبيكــان،
1421هـ.
 .104قواعد التحديث ،للقاسمي ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 .105الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي ،ت :عادل عبـد الموجـود ،الناشـر :دار
الكتب العلمية1418 ،هـ.
 .106كتا العين ،للفراهيدي ،ت :مهدي المخزومي ،الناشر :دار الهالل.
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 .107كشف األسـتار عـن زوائـد البـزار ،للهيثمـي ،ت :حبيـب الـرحمن األعظمـي،
الناشر :مؤسسة الرسالة1399 ،هـ.
 .108الكشــف والبيــان ،للثعلبــي ،ت :تحقيــق :عــدد مــن البــاحثين ،الناشــر :دار
التفسير1436 ،هـ.
 .109الكنــى واألســماء ،للــدوالبي ،ت :نظــر الفاريــابي ،الناشــر :دار ابــن حــزم،
1421هـ.
 .110لسان العر  ،البن منظور ،الناشر :دار صادر1414 ،هـ.
 .111المجالسة وجواهر العلم ،للدينوري ،ت :مشهور آل سلمان ،الناشر :جمعيـة
الوربية اإلسالمية1419 ،هـ.
 .112مجلــة معهــد اإلمــام الشــاطبي للدراســات القرآنيــة ،الناشــر :معهــد اإلمــام
الشاطبي ،مركز الدراسات والمعلومات القرآنية.
 .113المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات ،البن جني ،الناشر :وزارة األوقاف
اإلسالمية1420 ،هـ.
 .114المحلى ،البن حزم ،الناشر :دار الفكر.
 .115مختلف الحديث وموقـف النقـاد والمحـدثين منـه ،ألسـامة الخيـاط ،الناشـر:
مطابع الصفا1406 ،هـ.
 .116المخلصيات ،ألبي طاهر المخلص ،ت :نبيل جرار ،الناشـر :وزارة األوقـاف
يف قطر1429 ،هـ.
 .117مســائل اإلمــام أحمــد ،روايــة ابنــه صــالح ،ت :فضــل الــرحمن ديــن محمــد،
الناشر :الدار العلمية1408 ،هـ.
 .118مستخرج أبي عوانة ،ت :أيمن عارف ،الناشر :دار المعرفة1419 ،هـ.
 .119المستدرك على الصحيحين ،للحاكم ،ت :مصطفى عطا ،الناشر :دار الكتـب
العلمية1411 ،هـ.
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 .120مسند أبي داود الطيالسي ،ت :محمد الوركي ،الناشر :دار هجر1419 ،هـ.
 .121مسند أبي يعلى ،ت :سعيد السناري ،الناشر :دار الحديث1434 ،هـ.
 .122مســند أحمــد بــن حنبــل ،ت :شــعيب األرنــؤوط ،وآخــرون ،الناشــر :مؤسســة
الرسالة1421 ،هـ.
 .123مسند البزار ،ت :محفو الرحمن ،وآخرون ،الناشر :مكتبة العلوم والحكم.
 .124المصنف يف األحاديث واآلثار ،البن أبي شـيبة ،ت :كمـال الحـوت ،الناشـر:
مكتبة الرشد1409 ،هـ.
 .125المصــنف ،لعبــد الــرزاق الصــنعاين ،ت :حبيــب الــرحمن األعظمــي ،الناشــر:
المجلس العلمي1403 ،هـ.
 .126معالم السنن ،للخطابي ،الناشر :المطبعة العلمية1351 ،هـ.
 .127معاين القـراءات ،لألزهـري ،الناشـر :مركـز البحـوث ،جامعـة الملـك سـعود،
1421هـ.
 .128معــاين القــرآن ،للنحــاس ،ت :محمــد الصــابوين ،الناشــر :جامعــة أم القــرى،
1409هـ.
 .129معجم البلدان ،لياقوت الحموي ،الناشر :دار صادر1995 ،م.
 .130المعجم الكبير ،للطرباين ،ت :حمدي عبد المجيد ،الناشر :مكتبة ابن تيمية.
 .131معجــم مقــاييس اللغــة ،البــن فــارس ،ت :عبــد الســالم هــارون ،الناشــر :دار
الفكر1399 ،هـ.
 .132معرفة السنن واآلثار ،للبيهقي ،ت :عبد المعطي قلعجـي ،الناشـرون :جامعـة
الدراسات اإلسالمية.
 .133معرفــة الصــحابة ،ألبــي نعــيم ،ت :عــامر صــربي ،الناشــر :مطبوعــات جامعــة
اإلمارات1426 ،هـ.
 .134المعرفــة والتــاريخ ،للفســوي ،ت :أكــرم العمــري ،الناشــر :مؤسســة الرســالة،
1401هـ.
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 .135المغني ،البن قدامة ،ت :عبد اهلل الوركي ،الناشر :دار عالم الكتب1417 ،هـ.
 .136مكارم األخالق ،للخرائطي ،ت :أيمن البحيري ،الناشر :دار اآلفـاق العربيـة،
1419هـ.
 .137الملل والنحل ،للشهرستاين ،تعليق :محمد سيد كيالين ،الناشر :دار المعرفة،
1395هـ.
 .138المنتقى شرح الموطأ ،ألبي الوليد الباجي ،الناشر :مطبعة السعادة1332 ،هـ.
 .139منهج ابن كثير يف التفسير ،لالحم ،الناشر :دار المسلم1420 ،هـ.
 .140المؤتلف والمختلف ،للدارقطني ،ت :موفق عبد القادر ،الناشـر :دار الغـر
اإلسالمي1406 ،هـ.
 .141الموسوعة الفقهية الكويتية ،الناشـر :وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية يف
الكويت.
 .142الناسـخ والمنســوق ،للقاســم بـن ســالم ،ت :محمــد المـديفر ،الناشــر :مكتبــه
الرشد1418 ،هـ.
 .143الناسخ والمنسوق ،للنحاس ،ت :محمد عبد السالم ،الناشر :مكتبـة الفـالح،
1408هـ.
 .144نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،البن حجر ،ت :عصام الصبابطي ،الناشر:
دار الحديث1418 ،هـ.
 .145نقـض الـدارمي علــى المريسـي ،ت :رشــيد األلمعـي ،الناشــر :مكتبـة الرشــد،
1418هـ.

***
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1. al-Qurʼān al-Karīm.
2. al-Ibānah al-Kubrá, li-Ibn Baṭṭah, t : Riḍā Muʻṭī, al-Nāshir : Dār alRāyah.
3. ithbāt ʻAdhāb al-qabr, lil-Bayhaqī, t : Sharaf al-Quḍāh, al-Nāshir :
Dār al-Furqān, 1403h.
4. al-āḥād wa-al-mathānī, li-Ibn Abī ʻĀṣim, t : Bāsim al-Jawābirah, alNāshir : Dār al-Rāyah, 1411h.
5. al-aḥādīth al-mukhtārah, lil-Muqaddasī, t : ʻAbd al-Malik ibn
Duhaysh, al-Nāshir : Dār Khiḍr, 1420h.
6. al-aḥādīth al-mushkilah al-wāridah fī tafsīr al-Qurʼān al-Karīm, liAḥmad al-Qaṣīr, al-Nāshir : Dār Ibn al-Jawzī, 1430h.
7. Aḥkām al-Qurʼān, llṭḥāwy, t : Saʻd al-Dīn Ūnāl, al-Nāshir : Markaz alBuḥūth al-Islāmīyah al-Turkī, 1416h.
8. Akhbār Makkah, llfākhy, t : ʻAbd al-Malik ibn Duhaysh, al-Nāshir :
Dār Khiḍr, 1414h.
9. Ikhtilāf al-ḥadīth, llshāfʻy, al-Nāshir : Dār al-Maʻrifah, 1410h.
10. al-Istīʻāb fī maʻrifat al-aṣḥāb, li-Ibn ʻAbd al-Barr, t : ʻAlī al-Bajāwī, alNāshir : Dār al-Jīl, 1412h.
11. al-Asmāʼ wa al-ṣifāt, lil-Bayhaqī, t : ʻAbd Allāh al-Ḥāshidī, al-Nāshir :
Maktabat al-Sawādī, 1413h.
12. Uṣūl al-Sunnah, li-Ibn Abī Zamanayn, t : ʻAbd Allāh al-Bukhārī, alNāshir : Maktabat al-Ghurabāʼ, 1415h.
13. al-Aḍdād, li-Ibn al-Anbārī, t : Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, alNāshir : al-Maktabah al-ʻAṣrīyah, 1407h.
14. al-Iʻtiqād, lil-Bayhaqī, t : Aḥmad al-Kātib, al-Nāshir : Dār al-Āfāq alJadīdah, 1401h.
15. Iʻrāb al-Qurʼān, llnḥās, t : ʻAbd al-Munʻim Khalīl, al-Nāshir : Dār alKutub al-ʻIlmīyah, 1421h.
16. al-Umm, llshāfʻy, al-Nāshir : Dār al-Maʻrifah, 1411h.
17. Amālī al-Maḥāmilī, riwāyah Ibn Yaḥyá al-bayʻ, t : Ibrāhīm al-Qaysī,
al-Nāshir : al-Maktabah al-Islāmīyah, 1412h.
18. Inbāʼ alghmr, li-Ibn Ḥajar, t : Ḥasan Ḥabashī, al-Nāshir : al-Majlis alAʻlá lil-Shuʼūn al-Islāmīyah, 1389h.
19. al-Awsaṭ fī al-sunan, li-Ibn al-Mundhir, t : Abū Ḥammād Ṣaghīr, alNāshir : Dār Ṭaybah, 1405h.
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20. Īḍāḥ al-Waqf wa al-ibtidāʻ, li-Ibn al-Anbārī, t : Muḥyī al-Dīn
Ramaḍān, al-Nāshir : Majmaʻ al-lughah al-ʻArabīyah, 1390h.
21. al-Īmān, li-Ibn Mandah, t : ʻAlī al-Faqīhī, al-Nāshir : Muʼassasat alRisālah, 1406h.
22. al-Bāʻith al-ḥathīth, li-Ibn Kathīr, t : Aḥmad Shākir, al-Nāshir : Dār alKutub al-ʻIlmīyah.
23. al-Baḥr al-muḥīṭ, llzrkshy, al-Nāshir : Dār al-Kutubī.
24. al-Bidāyah wa al-nihāyah, li-Ibn Kathīr, al-Nāshir : Dār al-Fikr, 1407h.
25. al-Baʻth wa al-Nushūr, lil-Bayhaqī, t : ʻĀmir Ḥaydar, al-Nāshir :
Markaz al-Khidmāt wa al-Abḥāth al-Thaqāfīyah, 1406h.
26. Tārīkh al-Rusul wa al-mulūk, llṭbry, al-Nāshir : Dār al-Turāth, 1387h.
27. al-Tārīkh al-kabīr, lil-Bukhārī, al-Nāshir : Dāʼirat al-Maʻārif alʻUthmānīyah.
28. Tadrīb al-Rāwī, lil-Suyūṭī, t : Ṣalāḥ ʻUwayḍah, al-Nāshir : Dār alKutub al-ʻIlmīyah, 1417h.
29. al-Taʻāruḍ wa al-tarjīḥ bayna al-adillah al-sharʻīyah, llbrznjy, alNāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1417h.
30. Taʻẓīm qadr al-ṣalāh, llmrwzy, t : ʻAbd al-Raḥmān al-Furaywāʼī, alNāshir : Maktabat al-Dār, 1406h.
31. Taghlīq al-taʻlīq, li-Ibn Ḥajar, t : Saʻīd al-Qazqī, al-Nāshir : al-Maktab
al-Islāmī, 1405h.
32. Tafsīr Ibn al-Mundhir, t : Saʻd al-Saʻd, al-Nāshir : Dār al-Maʼāthir,
1423h.
33. Tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm, li-Ibn Abī Ḥātim, t : Asʻad al-Ṭayyib, alNāshir : Nizār al-Bāz, 1419h.
34. Tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm, li-Ibn Kathīr, t : Sāmī Salāmah, al-Nāshir :
Dār Ṭaybah, 1420h.
35. Tafsīr Sufyān al-thawrī, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1403h.
36. Tafsīr ʻAbd al-Razzāq, taḥqīq : Maḥmūd ʻAbduh, al-Nāshir : Dār alKutub al-ʻIlmīyah, 1419H.
37. Tafsīr Yaḥyá ibn Sallām, t : Hind Shalabī, al-Nāshir : Dār al-Kutub alʻIlmīyah, 1425h.
38. Tahdhīb al-Āthār, llṭbry, t : Maḥmūd Shākir, al-Nāshir : Maṭbaʻat almadanī.
39. Tahdhīb al-lughah, llʼzhry, t : Muḥammad ʻAwaḍ, al-Nāshir : Dār
Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 2001M.
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40. al-Tawḥīd, li-Ibn Khuzaymah, t : ʻAbd al-ʻAzīz al-Shahwān, al-Nāshir :
Maktabat al-Rushd, 1414h.
41. al-Tawḥīd, li-Ibn Mandah, t : ʻAlī al-Faqīhī, al-Nāshir : Maktabat alʻUlūm wa-al-Ḥikam, 1423h.
42. Jāmiʻ al-Bayān, li-Ibn Jarīr al-Ṭabarī, t : Maḥmūd Shākir, al-Nāshir :
Muʼassasat al-Risālah, 1420h.
43. al-Jāmiʻ, li-Ibn Wahb, Qism al-tafsīr, t : Mīklūsh Mūrānī, al-Nāshir :
Dār al-Gharb al-Islāmī, 2003m.
44. Jāmiʻ bayān al-ʻIlm wa Faḍlah, li-Ibn ʻAbd al-Barr, t : Abū al-Ashbāl
al-Zuhayrī, al-Nāshir : Dār Ibn al-Jawzī, 1414h.
45. Jamharat al-lughah, li-Ibn Durayd, t : Ramzī Baʻlabakkī, al-Nāshir :
Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn, 1987m.
46. Ḥilyat al-awliyāʼ, li-Abī Naʻīm, al-Nāshir : al-Saʻādah.
47. Khiṭaṭ al-Shām, li-Muḥammad Kurd ʻAlī, al-Nāshir : Maktabat alNūrī, 1403h.
48. al-Khilāfīyāt, lil-Bayhaqī, al-Nāshir : al-Rawḍah lil-Nashr.
49. al-Durr al-manthūr, lil-Suyūṭī, al-Nāshir : Dār al-Fikr.
50. al-Durar alkāmnh, li-Ibn Ḥajar, t : Muḥammad Ramaḍān, al-Nāshir :
Majlis Dāʼirat al-Maʻārif al-ʻUthmānīyah, 1392h.
51. Dalāʼil al-Nubūwah, lil-Bayhaqī, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah,
1405h.
52. al-Radd ʻalá al-Jahmīyah, li-Ibn Mandah, t : ʻAlī al-Faqīhī, al-Nāshir :
al-Maktabah al-Atharīyah.
53. al-Radd ʻalá al-Jahmīyah, lldārmy, t : Badr al-Badr, al-Nāshir : Dār
Ibn al-Athīr, 1416h.
54. al-Risālah, llshāfʻy, t : Aḥmad Shākir, al-Nāshir : Maktabat al-Ḥalabī,
1358h.
55. Ruʼyah Allāh, lil-Dāraquṭnī, t : Ibrāhīm al-ʻAlī, al-Nāshir : Maktabat
al-Manār, 1411h.
56. al-Zuhd wa-al-raqāʼiq li-Ibn al-Mubārak, t : Ḥabīb al-Raḥmān alAʻẓamī.
57. al-Zuhd, lhnād ibn al-sirrī, t : ʻAbd al-Raḥmān al-Furaywāʼī, al-Nāshir
: Dār al-khulafāʼ, 1406h.
58. al-Sabʻah fī al-qirāʼāt, li-Ibn Mujāhid, t : Shawqī Ḍayf, al-Nāshir : Dār
al-Maʻārif, 1400h.
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59. Silsilat al-aḥādīth al-ṣaḥīḥah, lil-Albānī, al-Nāshir : Maktabat alMaʻārif.
60. Silsilat al-aḥādīth al-ḍaʻīfah, lil-Albānī, al-Nāshir : Dār al-Maʻārif,
1412h.
61. al-Sunnah, li-Ibn Abī ʻĀṣim, t : al-Albānī, al-Nāshir : al-Maktab alIslāmī, 1400h.
62. al-Sunnah, li-ʻAbd Allāh ibn Aḥmad, t : Muḥammad al-Qaḥṭānī, alNāshir : Dār Ibn al-Qayyim, 1406h.
63. Sunan Ibn Mājah, t : Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, al-Nāshir : Dār
Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah.
64. Sunan Abī Dāwūd, t : Muḥammad ʻAbd al-Ḥamīd, al-Nāshir : alMaktabah al-ʻAṣrīyah.
65. Sunan al-Tirmidhī, t : Aḥmad Shākir, wa Muḥammad ʻAbd al-Bāqī,
al-Nāshir : Muṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī.
66. Sunan al-Dāraquṭnī, t : Shuʻayb alārnʼwṭ, al-Nāshir : Muʼassasat alRisālah, 1424h.
67. Sunan al-Dārimī, t : Ḥusayn al-Dārānī, al-Nāshir : Dār al-Mughnī,
1412h.
68. al-Sunan al-Kubrá, lil-Bayhaqī, t : Muḥammad ʻAṭā, al-Nāshir : Dār
al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1424h.
69. al-Sunan al-Kubrá, llnsāʼy, t : Ḥasan Shalabī, al-Nāshir : Muʼassasat
al-Risālah, 1421h.
70. al-Sunan al-wāridah fī al-fitan, lldāny, t : Riḍāʼ Allāh al-Mubārakfūrī,
al-Nāshir : Dār al-ʻĀṣimah, 1416h.
71. Sunan Saʻīd ibn Manṣūr, taḥqīq : Saʻd Āl Ḥamīd, al-Nāshir : Dār alṢumayʻī, 1417h.
72. Siyar Aʻlām al-nubalāʼ, lil-Dhahabī, t : Shuʻayb al-Arnāʼūṭ, wa
Jamāʻat, al-Nāshir : Muʼassasat al-Risālah, 1405h.
73. Sharḥ uṣūl iʻtiqād ahl al-Sunnah, lllālkāʼy, t : Aḥmad al-Ghāmidī, alNāshir : Dār Ṭaybah, 1423h.
74. Sharḥ mushkil al-Āthār, llṭḥāwy, t : Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, al-Nāshir :
Muʼassasat al-Risālah, 1415h.
75. Sharḥ maʻānī al-Āthār, llṭḥāwy, t : Muḥammad al-Najjār, al-Nāshir :
ʻĀlam al-Kutub, 1414h.
76. al-Sharīʻah, llʼājry, t : ʻAbd Allāh al-Dumayjī, al-Nāshir : Dār al-waṭan,
1420h.
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77. Shuʻb al-īmān, lil-Bayhaqī, t : ʻAbd al-ʻAlī Ḥāmid, al-Nāshir :
Maktabat al-Rushd, 1423h.
78. Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, t : Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, al-Nāshir : Muʼassasat alRisālah, 1408h.
79. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, t : Muḥammad al-Nāṣir, al-Nāshir : Dār Ṭawq alnajāh, 1422h.
80. Ṣaḥīḥ Muslim, t : Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, al-Nāshir : Dār
Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.
81. Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhī, lil-Albānī, al-Nāshir : Maktabat al-Maʻārif,
1420h.
82. al-Ṣifāt, lil-Dāraquṭnī, t : ʻAbd Allāh al-Ghunaymān, al-Nāshir :
Maktabat al-Dār, 1402h.
83. al-Ḍuʻafāʼ al-kabīr, llʻqyly, t : ʻAbd al-Muʻṭī Qalʻajī, al-Nāshir : Dār alMaktabah al-ʻIlmīyah, 1404h.
84. Ḍaʻīf al-Jāmiʻ al-Ṣaghīr wa zyādth, lil-Albānī, al-Nāshir : al-Maktab alIslāmī.
85. Ṭabaqāt al-ḥuffāẓ, lil-Suyūṭī, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah,
1403h.
86. al-Ṭabaqāt al-Kubrá, li-Ibn Saʻd, t : Muḥammad ʻAṭā, al-Nāshir : Dār
al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1410h.
87. al-ʻArsh, li-Ibn Abī Shaybah, t : Muḥammad al-Tamīmī, al-Nāshir :
Maktabat al-Rushd, 1418h.
88. al-ʻAẓmah, li-Abī al-Shaykh, t : Riḍāʼ Allāh al-Mubārakfūrī, al-Nāshir :
Dār al-ʻĀṣimah, 1408h.
89. al-ʻIlal, li-Ibn Abī Ḥātim, t : Saʻd al-Ḥamīd, wa Khālid al-Juraysī, alNāshir : Maṭābiʻ al-Ḥumayḍī, 1427h.
90. al-ʻAyn, llfrāhydy, t : Mahdī al-Makhzūmī, al-Nāshir : Dār wa
Maktabat al-Hilāl.
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إعداد

األستاذ المشارك بقسم القراءات
بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى
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ملخص البحث
عنوان البحث :التبيان لبعض مسائل ختم القرآن.
موضوع البحث :تحدثت يف البحث عـن بعـض المسـائل المتعلقـة بخـتم القـرآن
بد اءا من الحديث عن فضل قراءة القرآن ،ومـدة ختمـه ،والوقـت المسـتحب للخـتم،
وصيام يوم الختم ،والتكبير ،ودعاء ختم القرآن ،إضافة إلى مسائل تتعلق بدعاء ختم
القرآن يف الصالة وغيرها.
أهدا البحث :انتشار كثير من المسائل المتعلقة بختم القرآن بين القراء والناس
عمو اما ،حيث أصبحت بعضها عباد اة ينكر على من ال يفعلها ،فأردت جمع مـا تفـرق
من هذه المسائل يف بحث علمي ،وتبيين أقوال أهل العلم فيها ،ليكـون القـارئ علـى
بينة من المسألة وخالف أهل العلم فيها.
خطة البحث :اشتمل على مقدمة واثني عشر مبح اثا وخاتمة وفهارس .
وختمت البحث بنتائج وتوصيات ،منها:
-1أن رواية التكبير رواية مقبولة عند القراء وعليها العمل عندهم.
-2أن جمع األهل واألوالد عند الختم مما جاء عن بعض السلف.
-3ختم القرآن يف ليلة واحدة أمر مقدور عليه وممكن جدًّ ا.
-4أن دعاء ختم القرآن خارج الصالة البأس به.
-5أن دعاء ختم القرآن داخل الصالة قد عمله أئمة معتربون من السلف.
-6أن مفارقة اإلمام يف دعاء الختم داخل الصالة ليس بمشروع عند العلماء.
كلمات مفتاحية ( :التبيان -مسائل -ختم القرآن -دعاء الختم  -الختمة )

***
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املقدمة
الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتا ولم يجعل لـه عوجـا ،وأشـهد أال إلـه إال
اهلل وحده ال شريك له وهو على كل شيء قدير .وأشهد أن سيدنا ونبينا محمـد عبـده
ورسوله ما من خير إال ودل األمة عليه وأمرها به ،صلى اهلل وسلم وبارك عليه وعلى
آله وصحبه أجمعين.
أما بعد :فإن العبد يف هذه الحياة يسعى للتق ُّر إلى اهلل تعالى بما يحـب ويرضـى
من العبادات ،وال بد للمسلم أن تكون عبادته قد استوفت شروط قبـول العبـادة مـن:
إخالص العمل هلل تعالى ،والموافقة لسنة النبي  ،فإذا اختـل أحـد هـذين الشـرطين
فإن العبادة تكون ا
وباال على صاحبها ،نعوذ باهلل من الخسران.
قـر إلـى اهلل تعـالى :تـالوة القـرآن الكـريم رجـاء األجـر
وإن من العبادات التي ُت ِّ
بعض األعمال وارتبطت هبا كـالتكبير
والمثوبة من اهلل تعالى ،وهذه العبادة احتف هبا ُ
ِ
والدعاء عند الختم سـواء يف الصـالة أو خارجهـا،
عند الختم ،ووص ِل ختمة بأخرى،
وجم ِع األهل واألقار وغيرها من األمور التي تحتاج إلى بيان وإيضاح ،فاجتهدت
يف جمع ما تفرق من هذه المسائل ،لتستوعب يف بحث واحـد  ،فـذكرت أقـوال أهـل
العلم يف كثير من المسائل ،ليكون القارئ علـى إلمـام بـأقوال أهـل العلـم يف المسـألة
واختالفهم فيها ،وأسميته  :التبيان لبعض مسائل ختم القرآن.
الدراسات السابقة  :هذا البحث سبق فيه أبحاث تناولت بعض أجزائه بالبحث ،منها :
األحكــام الفقهيــة الخاصــة بــالقرآن الكــريم ،لألســتاذ الــدكتور  :عبــد العزيــز
الحجيالن  ،وقد أفت منه  ،وهو رسالة علمية جامعة  ،وجمعت يف البحث مسائل لم يتطرق
لها الدكتور -حفظه اهلل -كالتكبير عند القراء داخل الصالة وخارجها  ،وصفته ...
مرويات دعاء ختم القرآن ،للشيخ الدكتور بكر أبو زيد  وقـد أفـت منـه،
وجمعت يف البحث مسائل لم يتطرق إليها الشيخ . 
تكبير الختم بين القراء والمحدثين  ،للشيخ إبراهيم األخضر  .لم أقف عليه  .ويظهر
من عنوان البحث أنه متعلق بمسألة التكبير  ،وهي جزء من أجزاء هذا البحث.
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تكمن أهمية الموضوع يف عدة أمور منها:
-1أن هذا العمل عبادة يرجو هبا المسلم ما عند اهلل تعالى.
-2انتشار بعض هذه األعمال والعمل هبا عند القراء خصوصا.
-3ظهور بعض النقاشات العلمية ،التي وصلت إلى حدّ كبير من اإلنكـار لـبعض
المسائل المتعلقة بختم القرآن ،إنكار للعمل عند البعض ،وإنكار للورك عند آخرين.
-4أن معرفة الحكم يف المسألة أو تصور ما فيها من خالف علمي يفيد يف إصدار
الحكم تجاهها.
-5جمـع مـا تفـرق مـن المسـائل المتعلقــة بخـتم القـرآن الكـريم يف بحـث علمــي
ليسهل النظر فيه.

خطة البحث:
جعلت البحث يف مقدمة ومباحث وخاتمة وفهارس ،وجاء على النحو التالي:
المقدمة :فيها الحديث عن أهمية الموضوع ،وأسبا اختيـاره ،وخطـة البحـث ،
والدراسات السابقة .
المبحث األول :فضل قراءة القرآن الكريم.
المبحث الثاين  :مدة الختم للقرآن الكريم.
المبحث الثالث :الوقت المستحب لختم القرآن.
المبحث الرابع :صيام يوم الختم للقرآن.
المبحث الخامس :التكبير يف آخر كل سورة من الضحى إلى الناس ،وفيه مطالب:
المطلب األول :اآلثار الواردة يف التكبير يف آخر كل سورة وخالف العلماء يف ذلك.
المطلب الثاين :صفة التكبير .
المطلب الثالث :حكمه يف الصالة.
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المبحث السادس :الختم الجماعي للقرآن الكريم .
المبحث السابع :تكرار سورة اإلخالص عند الختم.
ُّ
(الحال المرتحل) .
المبحث الثامن :وصل ختمة بأخرى
المبحث التاسع :عمل الوليمة عند ختم القرآن ،وحفالت التكريم للحفظة.
المبحث العاشر :مشروعية الدعاء عند الختم ،وجمع األهل.
المبحث الحادَ عشر :دعاء الختم داخل الصالة.
المبحث الثاين عشر :أحكام متعلقة بدعاء الختم ،وفيه مطالب:
المطلب األول :حكم تعيين دعاء من غير الوارد.
المطلب الثاين :تلحين الدعاء .
المطلب الثالث :رفع الصوت بالدعاء.
المطلب الرابع  :السجع يف الدعاء.
الخاتمة ،والفهارس.
يف هــذا البحــث حاولــت قــدر الجهــد والطاقــة أن أجمــع مــا تفــرق مــن المســائل
المتعلقة والمرتبطة بختم القرآن مما ذكره أهل العلم أو أشاروا إليه ،وذلك بالرجوع
إلى أمهات الكتب ،وبينـت األدلـة يف المسـألة العلميـة التـي أذكرهـا ،مـع نقـل أقـوال
العلماء فيها ،وذكر الخالف وبسطه يف كثير من المسائل ،وذيلـت المسـائل بمـا ظهـر
لي من ترجيح فيها ،وخرجت اآلثار واألحاديث وذكرت حكم العلماء على بعضها،
والنقص والخلل طبع اإلنسان ،ورحم اهلل القائل:
خرق فادركه بفضلة  :من الحلم وليصلحه من جاد مقوال .
وإن كان ْ
وصلى اهلل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه .

***
( )1انظر :الشاطبية . 7 :
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املبحث األول :فضل قراءة القرنن الكريم
ال يخفــى علــى كــل مســلم ومســلمة مــا للقــرآن الكــريم مــن فضــائل ال ُتعــدُّ وال
تحصــى ،ومِــن ذلــك مــا ورد يف فضــل قراءتــه ،حيــث جــاءت النصــوص القرآنيــة
واألحاديــث النبويــة بالحــث علــى قــراءة القـــرآن وبيــان مــا للقــارئ مــن األجـــور
العظيمة ،ومنها :
فقال تعالى          :
          

[        فاطر .]30-29:
أي :إن الذين يقرؤون كتا اهلل ،فأثنى اهلل عليهم بقراءة كتابه ،وهذه "آية القـراء"
كما قال ُمط ِّرف بن عبد اهلل .
ويظهر أهنا سميت بذلك ألن اهلل أثنى عليهم فيها ،فهم يجدّ دون التالوة كل وقت
ِ
متابعـة مـا فيـه حتـى
مستمرين على ذلك محـافظين عليـه ،ويـداو ُمون علـى قراءتـه أو
وعنوانًا .
ْ
صارت سم اة لهم ُ
والرسول  حث أمته على قراءة القرآن يف أحاديث عدة ،منها:
خير ُكم من تعلم القرآن وعلمه"
قوله ُ " :
ِ
ِ
ـع
ويقول " :الماه ُر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ،والذي يقرأ القـرآن ويتت ْعت ُ
.

فيه وهو عليه شاق له أجران" .
( )1انظــر :تفســير الطــربي  ،366/19والمحــرر الــوجيز  ،438/4وزاد المســير( .1161 :ويتلــون ) إمــا
القـراء
بمعنى يقرؤون وهو الظاهر ولم يذكر الطـربي غيـره ،وإمـا (يتلـون) بمعنـى :يتبعـون ،وتكـون يف ّ
وغيرهم ممن اتصف باآلية.
( )2نظم الدرر  ،40/7وتفسير أبي السعود . 395/5
( )3رواه البخاري ،1919/4حديث رقم ( )4737يف فضائل القرآن :با خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
( )4رواه البخاري ،1882/4حديث رقم ( )4653با تفسير سورة عبس ،ومسلم  ،549/1حديث رقم

=
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بل إن الرسول  ضر مثاال حسـ ًّيا لقـارئ القـرآن ،ليتصـوره كـل مسـلم فيقـول
ِ
ريحهـا ط ِّيـب
عليه الصالة والسالم" :مث ُل المؤمن الذي يقر ُأ القـرآن كمثـل األُ ُترجـة ُ
وطعمها طيب ،ومث ُل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمـ ِ
وطعمهـا
رة ال ريـح لهـا
ِّ
ُ
ْ
ُ
ُح ْلو ،ومث ُل المنافق الذي يقرأ القرآن ُ
وطعمهـا مـر ،ومثـ ُل
ريحها ط ِّيـب
مثل الريحانة ُ
ُ
المنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل الحنْظ ِ
وطعمها مر" .
لة ليس لها ريح
ُ
وبين -عليه الصالة والسالم -ألمته األجـر المورتـب علـى قـراءة القـرآن؛ فيقـول
ِ
بعشـر
عليه الصالة والسالم" :مـن قـرأ حر افـا مـن كتـا اهلل فلـه بـه حسـنة ،والحسـن ُة
أمثالها ،ال أقول ( آلم) حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف" .
ولك أن تتأمل يف هذا الفضل العظـيم إذا عرفـت أن عـدد حـروف القـرآن الكـريم
تتجاوز (  )300ألف حرف  .فمن وفقه اهلل للمداومة على تـالوة كتابـه فهـو موفـق
لخير عظيم وأجر كبير ،رزقنا اهلل جميعا من واسع فضله.
واألحاديث يف فضيلة قراءة القرآن كثيرة نكتفي بما ذكرناه.

***

=

( )798با فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه ،واللفظ له .

( )1رواه البخاري  ،2748/6حديث رقم ( ،)7121ومسلم  ،549/1حديث رقم (. )797
( )2رواه الورمذي ،175/5حديث رقم ( ،)2910وصححه األلباين يف الصحيحة حديث رقم (. )3327

( )3اإلتقان . 434/2
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املبحث الثاني :مدة اخلتم للقرنن الكريم:
اختلفت الروايات عن السلف يف مدة ختمهم للقرآن الكريم ،على أقوال:
ستحب ختم القرآن يف كل سبع ليال ،واستدلوا بحديث عبد اهلل بن
القول األولُ :ي
ُّ
عمرو أن النبي ﷺ قال له" :واقرأ يف كل سبع ليال مرة" .
قال السيوطي" :ثم يف سبع ،وهذا أوسـط األمـور وأحسـنها ،وهـو فعـل األكثـرين
من الصحابة وغيرهم" .
القول الثاين :يستحب ختم القرآن يف شهر ،واسـتدلوا بحـديث عبـد اهلل بـن عمـرو
السابق وفيه" :واقرأ القرآن يف كل شهر".
القووول الثالووث :يســتحب خــتم القــرآن يف ثالثــة أيــام فــأكثر ،ويكــره يف أقــل منهــا،
ويستدلون بحديث عبداهلل بن عمرو" :ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث" .
القول الرابع :كراهة أن يختم يف أكثر من أربعين بال عذر ،ويستدلون بحديث عبد
اهلل بن عمرو ،أنه سأل النبي  :كم ُيقرأ القرآن؟ قال" :يف أربعين يو اما" ،ثم قال" :يف
شهر" ،ثم قال" :يف عشرين" ،ثم قال" :يف خمس عشـرة" ،ثـم قـال" :يف عشـر" ،ثـم
قال" :يف سبع" ،لم ينزل من سبع .
قال إسحاق بن إبراهيم" :وال نحب للرجل أن يـأيت عليـه أكثـر مـن أربعـين يومـا،
ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث" .
( )1رواه البخاري  196/6حديث رقم ( ) 5052عن عبد اهلل بن عمرو ،ويف لفظ :قال :قال رسول اهلل :
"اقرأ القرآن يف شهر" .قلـت :إين أجـد قـوة ،قـال :فـاقرأه يف سـبع وال تـزد علـى ذلـك" .رواه البخـاري
 196/6حديث رقم ( )5054ومسـلم  ،813/2حـديث ( ،)1159وجـاء الحـديث بلفـظ أطـول مـن
هذا.
( )2اإلتقان  ،663/2وغاية المنتهى . 209/1
( )3رواه أحمـــد  ،389/11حـــديث ( ،) 6775وأبـــو داوود  ،45/2حـــديث رقـــم ( ،)1394والورمـــذي
حديث رقم ( ،)2950والحديث صححه األلباين يف صحيح الجامع رقم (. )7620
( )4رواه أبو داود  56/2حديث رقم (.) 1395
( )5انظر :سنن الورمذي  ،996/5حديث رقم (. ) 2946
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قال ابن قدامة" :ويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من أربعين يو اما" .
القول الخامس :ال يجوز أن يختم يف أقل من ثالث ليال.
قال ابن حزم" :ويستحب أن يختم القرآن كله مر اة يف كل شهر؛ فإن ختمـه يف أقـل
فحسن ،ويكره أن يختم يف أقل من خمسة أيام؛ فإن فعل ففي ثالثة أيـام ،ال يجـوز أن
يختم القرآن يف أقل من ذلك" .
ويظهـر-واهلل أعلـم -أن خــتم القـرآن يف مـدة معينــة يختلـف بحسـب األشــخاص
واألزمنــة ،وينبغــي للمســلم أن يكــون لــه ِورد يحــافظ عليــه يف ســائر أيامــه ،تحصــيال
لألجر ،واقتداء بـالنبي  - كمـا يف حـديث أوس بـن حذيفـة ،وفيـه ..." :فقلـت :يـا
فكرهـت أن
رسول اهلل لقد أبطأت علينا الليلة قال" :إنه طرأ علـي حزبـي مـن القـرآن
ُ
أخــرج حتــى ُأتم ـه" ،قــال أوس" :فســألت أصــحا رســول اهلل ﷺ كيــف تحزبــون
القرآن؟ قالوا :ثـالث وخمـس وسـبع وتسـع وإحـدى عشـرة وثـالث عشـرة وحـز
المفصل" -وعمالا بما جاء يف حديث عائشـة  ،قالـت" :إن رسـول اهلل  سـئل
أي العمل أحب إلى اهلل؟ قال" :أ ْدو ُمه ْ
وإن قل" .
والحافظ لكتا اهلل يلزم يف ح ّقه التعاهدُ للقرآن حتـى اليتف ّلـت منـه ،لمـا جـاء يف
الحديث :عن أبي موسى ،عن النبي ﷺ قال" :تعاهدوا القرآن ،فوالـذي نفسـي بيـده
تفص ايا مِن اإلبل يف ُع ُقلها" .
ل ُهو أشدُّ ِّ
والمعنى :أن اإلنسـان إذا لـم ُي ِ
ـداوم مراجعـة القـرآن فإنـه ينفلـت مـن صـدره كمـا
هتر اإلبل إذا ُفك وثا ُقها .
( )1المغني . 459/1
( )2المحلى . 111/2
( )3رواه أحمد . 427/1
( )4رواه مسلم  ،541/1حديث رقم ( ،)782با فضيلة العمل الدائم .
( )5رواه البخاري  ،193 /6حديث رقم  ،5033با استذكار القرآن وتعاهده ،ومسلم  ،541/1حديث
رقم ( ،)782با األمر بتعهد القرآن.
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قال النووي" :واالختيار أن ذلك يختلف باختالف األشـخاص ،فمـن كـان يظهـر
كمال ِ
له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له به ُ
فهم ما يقـرؤه،
ا
مشـغوال بنشـر العلـم أو غيـره مـن مهمـات الـدين ومصـالح المسـلمين
وكذا من كان
العامة ،فليقتصر على قدر ال يحصل بسببه إخالل بما هو مرصد له ،وإن لم يكن مـن
هؤالء المذكورين فليستكثر ما أمكنه . "...
غير مقدر وهو على حسب ما يجد من النشاط والقـوة؛
وروي عن أحمد أن ذلك ُ
ألن عثمان كان يختمه يف ليلة .
أما بالنسبة لألزمنة الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة وغيرها فالسلف لهم فيها
اجتهادات يف قراءة القرآن وختمه اغتنا اما لها ،ويحمل ما ذكـر مـن الخـتم يف أقـل مـن
ذلك على هذا.
قال ابن باز" :وينبغـي أن ُيكثـر القـراءة يف رمضـان كمـا فعـل السـلف ،ولكـن مـع
التدبر والتعقل ،فإذا ختم يف كل ثالث فحسن .وبعض السـلف قـال :إنـه ُيسـتثنى مـن
ذلك أوقات الفضائل ،وأنه ال بأس أن يختم كل ليلة ،أو يف كل يوم ،كمـا ذكـروا هـذا
عن الشافعي ،وعن غيره" .
و ُنقــل عــن بعــض الســلف أنــه يخــتم يف ليلــة واحــدة كعثمــان  وغيــره  ،ويف
حديث عبد اهلل بن عمـرو مـا يشـير إلـى ذلـك  ،والخـتم للقـرآن يف ليلـة واحـدة أمـر
وصا أيام الشـتاء الطويلـة ،فقـراءة الجـزء الواحـد مـن
مقدور عليه وممكن جدًّ ا ،خص ا
( )1التبيان للنووي . 58 :
( )2انظر  :المغني  ،459/1والتبيان للنووي  . 57:ورواية أن عثمان قرأ القـرآن يف ركعـة ،رواهـا أبـو عبيـد
يف فضائله ،181 :وابن أبي شيبة  ،503/2والدار قطني  ،360/2وأبو نعيم يف الحلية . 56/1
( )3الموقع اإللكوروين على الشبكة العنكبوتية  :ابن باز / . https://binbaz.org.sa
( )4انظر :التبيان يف آدا حملة القرآن . 54 :
( )5وفيه ":وكيف تختم"؟ قال :كل ليلة ...الحديث رواه البخاري  196/6حديث رقم (.) 5054
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القرآن للحادر ال تزيد عن ربع الساعة وأقل من ذلك ،بل يستطيع أن يقـرأ يف السـاعة
الواحدة ما يصل إلى خمسة أجزاء ،وهذا ليس بغريب أو شاق على الحفظة.
وما جاء عن الـبعض يف خـتم القـرآن مـرات متعـددة تصـل إلـى مئـات المـرات يف
الليلة الواحدة ،فهو محل نظر .

( )1انظر :سراج القارء المبتدئ  . 403:حيث ذكر أعدادا للختم عن بعض شيوخه مما يتوقف يف قبوله .
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املبحث الثالث :الوقت املستحب خلتم للقرنن
جاء عن بعض السلف ما يشير إلى استحبا اختيار وقت معين يخـتم فيـه المـرء
القرآن الكريم ،ويستدلون على ذلك بأحاديث وآثار ،منها:
عن سعد  ،قال :قال رسول اهلل " :مـن خـتم القـرآن أول النهـار صـل ْت عليـه
المالئك ُة حتى يمسي ،ومن ختمه آخر النهار صل ْت عليه المالئك ُة حتى يصبح" .
وعــن إبــراهيم التيمــي ،قــال :كــان يقــال" :إذا خــتم الرجـ ُـل القــرآن يف أول النهــار
صلت عليه المالئكة بقية يومه ،وإذا ختمه أول الليل صلت عليه المالئكة بقية ليلته)
قــال :فكــانوا يحبــون أن يختمــوا يف أول النهــار أو يف أول الليــل" .قــال األعمــش:
"فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموا أول النهار وأول الليل" .
وعن طلحة بـن ُمصـرف ،قـال" :مـن خـتم القـرآن يف أي سـاعة مـن النهـار صـلت عليـه
المالئكة حتى يمسي ،وأي ِة ساعة من الليل كانت صل ْت عليه المالئكة حتى يصبح" .
وعن ع ْبدة بن أبي ُلبابة ،قال" :إذا ختم الرجل القرآن بنهار صلت عليـه المالئكـة
ليال صلت عليه المالئكة حتى يصبح" .
حتى يمسي ،وإن فرغ منه ا
وعــن محمــد بــن ُجحــادة قــال" :وكــانوا يســتحبون إذا ختمــوا مــن الليــل أن يختمــوا يف
الركعتين بعد المغر  ،وإذا ختموا من النهار أن يختموا يف الركعتين قبل صالة الفجر" .
وعن ثابت ال ُبناين ،قال " :كان أنس بن مالك ،إذا أشفى على ختم القـرآن بالليـل،
بقى منه شي ائا حتى يصبح فيجمع أهله فيختمه معهم" .
( )1رواه أبو نعيم يف الحلية  ،26/5وقال ( :غريب من حديث طلحة ،تفرد به هشام بن محمد ) .
( )2أخرجه الدارمي يف سننه  ،2180/4قال محققه" :إسناده صـحيح إلـى إبـراهيم النخعـي وهـو موقـوف
عليه" ،وفضائل القرآن ألبي عبيد ،109 :وفضائل القرآن البن الضريس .44:
( )3فضائل القرآن البن الضريس .44:
( )4سنن الدرامي  2180/4قال المحقق  ( :إسناده صحيح إلى ع ْبدة ).
( )5فضائل القرآن ألبي عبيد ،109 :وفضائل القرآن البن الضريس .44:
( )6سنن الدارمي  ،360/2حديث رقم (. ) 1673
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قال النووي " :كان عثمان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس" .
قيل :واألفضل أن يختم ختم اة بالليل وأخرى بالنهـار ،ويجعـل ختمـة النهـار يـوم
االثنــين يف ركعتــي الفجــر أو بعــدهما ،ويجعــل ختمــة الليــل ليلــة الجمعــة يف ركعتــي
المغر أو بعدهما ليستقبل أول النهار وآخره .
وعن خالد بن معدان ،قال" :إن قـارئ القـرآن والمـتعلم تصـلي علـيهم المالئكـة
حتى يختموا السورة ،فإذا أقرأ أحدكم السورة ،فليؤخر منها آيتـين حتـى يختمهـا مـن
آخر النهار كي ما تصلي المالئكة على القارئ والمقرئ من أول النهار إلى آخره" .
قال النووي" :أفضلها ما كان يف الصالة...وأفضل األوقات الليـل ونصـفه اآلخـر
أفضل .والقراءة بين المغر والعشاء محبوبة ،وأفضل النهار بعد الصبح .وال كراهة
يف شئ من األوقات ،و ُنقل عن بعض السلف كراهة القراءة بعد العصر ولـيس بشـيء
وال أصل له .ويختار من األيام يوم عرفة ثم يوم الجمعة ثم االثنين والخميس ،ومـن
األعشار :العشر األواخر مـن شـهر رمضـان واألُول مـن ذي الحجـة ،ومـن الشـهور:
رمضان" .
ومما جاء عن النبي  من مدارسته لجربيل القـرآن الكـريم بالليـل يف رمضـان مـا
يؤيد ختم القرآن بالليل دون تحديد ألوله ،فعـن ابـن عبـاس ،قـال " :كـان رسـول اهلل
ﷺ يعرض الكتا على جربيل عليه السالم يف كـل رمضـان ،فـإذا أصـبح رسـول اهلل
ﷺ من الليلة التي يعرض فيها ما يعرض ،أصبح وهو أجـود مـن الـريح المرسـلة ،ال
ُيســأل عــن شــيء إال أعطــاه ،فلمــا كــان يف الشــهر الــذي هلــك بعــده ،عــرض عليــه
عرضتين" .
( )1ذكره النووي عن عثمان  ،يف التبيان . 59:
( )2انظر  :االحياء . 267/1
( )3رواه الدارمي يف سننه . 2091/4
( )4المجموع شرح المهذ . 168/2
( )5رواه أحمد 481/3هبذا اللفظ ،ورواه البخاري  ،8/1ومسلم  73/7بنحوه.
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واألمر يف ذلك واسع لعدم وجود دليل على ذلـك ،وإنمـا يفعـل مـا هـو أيسـر لـه،
وإن أخذ بما ورد عن السلف مـن تـأخير الخـتم ألول النهـار أو أول الليـل فـال حـرج
يف ذلك.

***
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املبحث الرابع :صوم يوم اخلتم
ورد عن بعض السلف من التابعين استحبا ُ صوم يوم الختم إال أن يصادف يوم
هني ،فجاء عن المسيب بن رافـع ،وطلحـة بـن مصـرف ،وحبيـب بـن أبـي ثابـت أهنـم
يصبحون صيا اما يف اليوم الذي يختمون فيه القرآن .
قال النووي " :واستحب السلف صيام يوم الختم"

.

وقال بعض أهل العلم" :صيام يوم الختم ال دليل عليه فال يشرع" .

املبحث اخلامس
التكبري يف نخر كل سورة من الضحى إىل الناس
املطلــب األول :اآلثــار الــواردة يف التكــبري يف نخــر كــل ســورة ،وخــالف
العلماء يف ذلك:
ممــا ُيعمــل بــه عنــد القــراء ولــه ارتبــاط بمســألة خــتم القــرآن :التكبيــر مــن ســورة
الضحى إلى سورة الناس ،مستندين إلى ما جاء عن ابن عباس أن ُأبي بن كعـب أمـره
بذلك ،وأخرب ُأبي أن النبي ﷺ أمره بذلك.
فعن أحمد بن محمد بن عبد اهلل الب ِّزي ،عن عكرمة بن سـليمان ،عـن ابـن كثيـر –

بلغـت
صاحب القراءة  -قال" :قرأت على إسماعيل بن عبد اهلل بن قسـطنطين ،فلمـا
ُ
(والضحى) قال لي :ك ّبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة ،فإين قرأت على عبد اهلل بن
كثير فأمرين بذلك ،وأخربين عبد اهلل بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك ،وأخربه
مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك ،وأخربه ابن عبـاس أنـه قـرأ علـى ُأبـي بـن
كعب فأمره بذلك ،وأخربه أنه قرأ على النبي ﷺ فأمره بذلك" .
( )1انظر :التبيان للنووي ،156:والربهان يف علوم القرآن  ،707/2وغيث النفع للصفاقسي. 668:
( )2المجموع شرح المهذ . 168/2
( )3انظر :األحكام الفقهية الخاصة بالقرآن . 533:
( )4التذكرة يف القراءات البن غلبون  ،781 /2وجـامع البيـان للـداين  .1738 /4والحـديث رواه البيهقـي

=
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وعن مجاهد قال ":ختمت على ابن عباس بضع وعشرين ختمة ،ك ُّلهـا يـأمرين أن
أكرب من (ألم نشرح ) .
ونقل ابن الجزري عن أبي العالء رواي اة عن علي  ،فقال " :وروى الحافظ أبـو
العالء عن علي  أنه كان يقول :إذا قرأت القـرآن فبلغـت بـين المفصـل فاحمـد اهلل
وكرب بين كل سورتين ،ويف رواية :فتـابع بـين المفصـل يف السـور القصـار واحمـد اهلل
وكرب بين كل سورتين" .
قال أبو عمرو الداين" :قال :موسى بن هارون ،قال :قال لي ابن أبي بزة ،فحدثت
الشافعي ،فقال لي :إن تركـت التكبيـر تركـت سـن اة مـن سـنن نبيـك ﷺ ...وهـذا أتـم
حديث روي يف التكبير وأصح خرب جاء فيه" .
قال ابن كثير " :وهذا يقتضي تصحيحه لهذا الحديث " .
قال ابن قدامة  ":واستحسن أبو عبد اهلل التكبير عند آخر كل سورة من سورة الضحى إلى
آخر القرآن ؛ ألنه روي عن ُأبي بن كعب أنه قرأ على النبي فأمره بذلك" .
قــال مكــي" :وروي أن أهــل مكــة كــانوا يكــربون يف آخــر كــل ختمــة مــن خاتمــة
=

يف الشعب  ،89/5والحاكم  344/3وقـال" :هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد ولـم يخرجـاه" .قـال ابـن
حجر ":هذا حديث غريب ،وهو مما أنكر على البزي  .قال أبو حاتم :هذا حديث منكـر .انتهـى  .وقـد
رواه أبو عمرو الداين من حديث الحسن بن مخلد عن البزي أيضا  .وقال ابـن أبـي حـاتم :قلـت ألبـي:
ابن أبي بزة ضعيف الحديث ،قال نعم :ولست أحـدث عنـه " .لسـان الميـزان  .284/1وقـال الـذهبي
(يف ترجمة البزي) ":وصحح له الحاكم حديث التكبير وهو منكـر" سـير أعـالم النـبالء  .51/12قـال
السخاوي ":هذا حديث حسن التسلسل بالقراء" .انظر :العجالة يف األحاديث المسلسلة . 42/1

( )1التذكرة  ،781/2وفتح الوصيد . 1339/4
( )2النشر  ،311/2قلت :لم أقف عليه يف كتب أبي العالء .ولم ينقل هذه الرواية أحـد عـن علـي -حسـب
بحثي.-
( )3جامع البيان للداين . 1740/4
( )4تفسيره  . 557/4يقصد الشافعي –رحمة اهلل على الجميع .
( )5المغني . 610/1
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(والضحى) لكل القراء ،البن كثير وغيره ،سنة نقلوها عن شيوخهم " .
ونص الفاكهي بأهنا سنة أهل مكة .
وذهب بعض القراء إلى التكبير يف أول كل سورة ،وال يخـتص بالضـحى وغيرهـا
ولجميع القراء .
وعلة التكبير عند القراء أهنم قالوا :إن الوحي تأخر عن النبي  أيامًا فقال ناس:
إن محمد اا قد ودعه صاحبه وقاله ،فنزلت هذه السورة – الضحى ،فقال" :اهلل أكرب".
قــال ابــن كثيــر" :ولــم ُيــرو ذلــك– أي التكبيــر -بإســناد يحكــم عليــه بصــحة وال
ضعف" .
وذهب البعض إلى أن علة التكبير :التشبيه للقراءة بصوم رمضان إذا أكمـل عدتـه
يكرب ،فكذا هنا يكرب إذا أكمل عدة السورة

.

قال شيخ اإلسالم" :والتكبير المأثور عن ابن كثير ليس هو مسند اا عن النبـي ﷺ،
ولم يسنده أحد إلى النبي  إال البزي وخالف بذلك سائر من نقله ،فإهنم إنما نقلـوه
اختيار اا ممن هو دون النبي  ،وانفرد هو برفعه ،وضعفه نقلـة أهـل العلـم بالحـديث
والرجال من علماء القراءة وعلماء الحديث كما ذكر ذلك غير واحد. "...
قال ابن البـاذش" :والتكبيـر موقـوف علـى ابـن عبـاس ،ولـم يرفعـه إلـى النبـي 
غير البزي" .
قال السخاوي بعد أن ساق أقوال العلماء يف التكبير من سورة الضحى إلى سـورة
( )1الكشف لمكي . 392/2
( )2أخبار مكة للفاكهي . 35/3
( )3انظر :النشر . 307/2
( )4تفسير القرآن له  .557/4قلت :سبب نزول سورة الضحى ثابت لكن بدون تكبير عند العلمـاء  .انظـر:
أسبا النزول للواحدي . 732 :
( )5انظر :اإلتقان . 224/1
( )6مجموع الفتاوى . 130/17
( )7اإلقناع يف القراءات السبع . 822/2

259

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هـ

الناس" :فهـذه اآلثـار حجـة لمـن روى التكبيـر مـن أول (الضـحى) ،ولمـن رواه مـن
( ألم نشرح )" .
قال مكي" :وحجته يف التكبير أهنا رواية نقلها عن شيوخه من أهل مكـة يف الخـتم
يجعلون ذلك زيادة يف تعظيم اهلل جل ذكره . "...
قال ابن مفلح ":وقـال أبـو الربكـات :يسـتحب ذلـك مـن سـورة (ألـم نشـرح) ...
وقال الشيخ تقي الـدين  :وسـئل عـن جماعـة قـرؤوا بغيـر هتليـل وال تكبيـر ،قـال :إذا
قـــرؤوا بغيـــر حـــرف ابـــن كثيـــر كـــان تـــركهم لـــذلك هـــو األفضـــل ،بـــل المشـــروع
المسنون. "...
قــال ابــن الجــزري  ":اعلــم أن التكبيــر صــح عنــد أهــل مكــة قـ ّـرائهم وعلمــائهم
وأئمتهم ومن روى عنهم صح اة استفاضت واشتهرت وذاعت وانتشرت حتى بلغـت
حد التواتر ،وصحت أيضًا عن أبي عمـرو مـن روايـة السوسـي ،عـن أبـي جعفـر مـن
رواية العمـري ،ووردت عـن سـائر القـراء  ...وقـد صـار علـى هـذا العمـل عنـد أهـل
األمصار يف سـائر األقطـار عنـد خـتمهم يف المحافـل واجتمـاعهم يف المجـالس لـدى
األماثل "...

.

قال أبو الفتح فارس" :وال نقول :إن هذه سنة ،وال إنه ال بد لمـن خـتم أن يفعلـه،
فمن فعله فحسن جميل ،ومن ترك فال حرج "

.

قال ابـن غ ْل ُبـون " :وتـرك التكبيـر يف وقـت آخـر ،فمـن أجـل ذلـك كـان اسـتعمال
( )1فتح الوصيد . 1339/4
( )2انظر :الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي . 391/2
( )3اآلدا الشرعية . 296/2
( )4النشر  . 410/2رواية التكبير ليست من رواية البزي عن ابن كثير فقط بل جـاءت مـن روايـة قنبـل عـن
ابن كثير انظر :المرجع السابق ،ومختصر يف مذاهب القراء للداين  ،280 :وفتح الوصيد شـرح القصـيد
.1332/4
( )5المرجع السابق .
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التكبير وترك استعماله صوابا. "..
قال ابن الجزري ":ثم العجب ممـن ينكـر التكبيـر بعـد ثبوتـه عـن النبـي  وعـن
أصحابه والتابعين وغيرهم ويجيز ما ُينكر يف صلوات غير ثابتة . "...
والذي يظهر هو قبول هذه الرواية ،والعمل هبا عند القراء ،والحكم على إسنادها
بالضعف على طريقة المحدثين فيه نظر ،فإن طريقة أسـانيد تل ِّقـي القـراءات والقـرآن
تختلف عن طريقة تل ِّقي أسانيد الحديث –واهلل أعلم.-

املطلب الثاني :صفة التكبري:
اختلف القراء يف صفة التكبير ،فذهب بعضهم إلى أنه" :اهلل أكرب" ال غير ،ودليلهم علـى
خاصة من غير هتليل .
صحة ذلك األخبار المتقدمة إذ كلها تؤذن بالتكبير ّ
وذهــب بعضــهم إلــى أنــه" :ال إلــه إال اهلل ،واهلل أكــرب" ،فيه ّللــون قبــل التكبيــر.
األغر قال :أشهد على أبي هريرة ،وأبي سعيد ،أهنمـا شـهدا علـى
ويستدلون بحديث
ّ
النبــي ﷺ ،وأنــا أشــهد عليهمــا أنــه قــال" :إن العبــد إذا قــال :ال إلــه إال اهلل واهلل أكــرب،
صدقه ربه تبارك وتعالى" .
قال الداين " :والوجهان صحيحان جدا مشهوران مستعمالن " .
وزاد بعضهم فقالوا" :ال إله إال اهلل واهلل أكرب وهلل الحمد" ثم يبسملون .
قال ابن الباذش" :والوجوه كلها سائغ استعمالها ،وأخذ علينـا أبـي  --لقنبـل
بالتكبير ،وللبزي بالتهليل والتكبير" .

( )1التذكرة البن غلبون . 782/2
( )2المرجع السابق .
( )3النشر . 320/2
( )4سنن النسائي الكربى  ،19/9حديث (. ) 9775
( )5انظر :جامع البيان  ،1752/4والنشر . 321/2
( )6االقناع يف القراءات السبع . 489/2
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قال ابن الجزري" :فالحاصـل أن مـن ابتـدأ التكبيـر مـن أول (الضـحى) ،أو (ألـم
نشرح) قطعه أول (الناس) ،ومن ابتدأ به يف آخر (الضحى) قطعه آخر (الناس)" .

املطلب الثالث :حكم التكبري يف الصالة:
مما تناوله أهل القراءات مما يعمل عند الختم :التكبير يف الصـالة ،وأشـار الـداين
القواس والبزي وغيرهمـا يكـرب يف الصـالة
إلى ذلك بقوله " :كان ابن كثير من طريق ّ
ِ
والعرض-يعني العرض على الشيخ -من آخر سورة (والضحى) . "....
وذكر السخاوي بإسناده عـن الحسـن بـن محمـد القرشـي قـال" :صـليت بالنـاس
خلف المقام بالمسجد الحرام يف الوراويح يف شهر رمضان ،فلمـا كانـت ليلـة الختمـة
كربت من خاتمة (والضحى) إلى آخر القـرآن يف الصـالة ،فلمـا سـلمت التفـت ،فـإذا
ُ
بأبي عبد اهلل محمـد بـن إدريـس الشـافعي قـد صـلى ورائـي ،فلمـا بصـر بـي قـال لـي:
أحسنت ،أصبت السنة " .
قال ابن الجزري" :وأما حكمه يف الصالة وإن كان أكثر القراء لم يتعرضوا لـذلك
لعدم تعلقهم به...ولما من اهلل تعالى علي بالمجاورة بمكة ودخل شهر رمضـان فلـم
أر أحدا ا ممن صلى الوراويح بالمسجد الحرام إال ويكـرب مـن (الضـحى) عنـد الخـتم
فعلمت أهنا سنة باقية فيهم إلى اليوم " .
ويظهر أن التكبير يف الصالة مما يعمل عند القراء كما نقل ابـن الجـزري عـن غيـر
واحد من األئمة ،فقال " :قال ابن جـريج :فـأرى أن يفعلـه الرجـل إمامـا كـان أو غيـر
إمام ،وقال النيسابوري" :فقد ثبت التكبير يف الصالة عن أهل مكة فقهائهم وقرائهم،
وقال أبو الفضل الرازي... " :وقد رأيت المشايخ يؤثرون ذلك يف الصالة فرقا بينهـا
( )1النشر . 316/2
( )2جامع البيان . 1738/4
( )3فتح الوصيد . 1340/4
( )4النشر . 319/2

262

د .نوا الحارث

التبيان لبعض مسا ئل ختم القرآن

وبين تكبير الركوع"

.

ويتبين مما سبق أن التكبير يف صالة النافلة مما كان ُيعمل عنـد القـراء ،وأنـه جـائز
عندهم .وأما المشاهد يف أزمنتنا فإنه ال يعمل به ،وربما نحمل فعله يف النافلة على أنه
يتسامح يف النافلة مـا ال يتسـامح يف الفريضـة ،وأنـه يجـوز يف النافلـة الـذكر والتسـبيح
والدعاء -كما يف حديث حذيفة  -فيكون من هذا القبيل .

***

( )1النشر . 321/2
( )2عن حذيفة قال ":صليت مع النبـى  ذات ليلـة فـافتتح البقـرة...فقرأهـا يقـرأ مورسـال إذا مـر بآيـة فيهـا
تســبيح ســبح وإذا مــر بســؤال ســأل وإذا مــر بتعــوذ تعــوذ ثــم ركــع "...رواه مســلم  186/2حــديث
(.)1850
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املبحث السادس :اخلتم اجلماعي للقرنن الكريم
مما أشار إليه أهل العلم قراءة القرآن بطريقة اإلدارة ،وهـي " :أن يجتمـع جماعـة
شرا أو جز اءا أو غيـر ذلـك ،ثـم يسـكت ويقـرأ األخـر مـن حيـث انتهـى
يقرأ بعضهم ع ا
األول ،ثم يقرأ اآلخر" و ُذكر أن اإلمام مالك سئل عنها فقال  :ال بأس هبا .
قال شيخ اإلسالم" :االجتماع لذكر اهلل واستماع كتابه والدعاء عمل صالح ،وهو
مــن أفضــل القربــات والعبــادات يف األوقــات ...لكــن ينبغــي أن يكــون هــذا أحيانــا يف
بعض األوقات واألمكنة فال يجعل سنة راتبة يحافظ عليها إال مـا سـن رسـول اهلل 
المداومة عليه يف الجماعات. "...
ويظهر أن طريقة اإلدارة غير القـراءة الجماعيـة بصـوت واحـد ،وأن خـتم القـرآن
بطريقة اإلدارة جائز -واهلل أعلم. -

املبحث السابع  :تكرار سورة اإلخالص عند اخلتم .
اختلف الفقهاء يف تكرار سورة اإلخالص ثالث مرات عند الختم ،ويف ذلك أقوال:
القول األول :أنه ال يشرع تكرار سورة اإلخالص عند الختم مطلقا .
القووول الثوواين :اســتحبا تكــرار ســورة اإلخــالص عنــد الخــتم إال إذا كــان يف
الفريضة .
القووول الثالووث :أنــه يســتحب تكــرار قــراءة ســورة اإلخــالص عنــد الخــتم مطل اقــا،
وحاصل ذلك يرجع إلى جرب ما لعله حصل يف القراءة من خلل .
قال الدمياطي" :قيل :والحكمة فيـه مـا أورد أهنـا تعـدل ثلـث القـرآن فيحصـل بـه
( )1التبيان يف آدا حملة القرآن . 103 :
( )2مجموع الفتاوى . 520 /22
( )3انظر :اإلقناع  ،148/1غاية المنتهى  ،209/1وغذاء األلبا . 403/1
( )4انظر :فتاوى قاضي خان  ،80/1الفتاوى الهندية ،317 /5
( )5انظر :الربهان  ،557/1واالتقان . 716/2
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ثوا ختمة" .
قال ابن الجزري " :وأما ما يعتمده بعض القراء من تكرار قراءة (قل هو اهلل أحد)
عند الختم ثالث مرات فهو شيء لم نقرأ به ،وال أعلم أحدا نص عليـه مـن أصـحابنا
القــراء ،وال الفقهــاء ســوى أبــي الفخــر حامــد بــن علــي بــن حســنويه القزوينــي ...
والصوا  :ما عليه السلف لئال يعتقد أن ذلك سنة ،ولهذا نص أئمة الحنابلة على أنه
ال يكرر سورة الصمد ،وقالوا :وعنه  -يعنون عن أحمد  -ال يجوز .واهلل الموفق" .

(احلال الـمُرحتل )
ُّ
املبحث الثامن :وصل ختمة بأخرى
من المشروع لقارئ القرآن عند بعض أهل العلم أنه كلما ختم القرآن فإنه يبتدئ
بأخرى ،واستدلوا بحديث ابن عباس " :أن رجالا قال يا رسـول اهلل :أي األعمـال
ُّ
ُّ
الحال المرتحل؟ قال :يضر
الحال الـ ُمرتحل .قال يا رسول اهلل :وما
أفضل؟ قال :
من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله"

.

وهذا الحديث رواه الداين بإسناده إلى النبي  ،ورواه ابن الجزري وغيرهما مـن
أئمة القراء .
( )1إتحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر . 617 :
( )2النشر . 336/2
( )3رواه الورمــذي  ،197/5حــديث رقــم (. )2948قــال أبــو عيســى " :هــذا حــديث غريــب ال نعرفــه مــن
حديث بن عبـاس إال مـن هـذا الوجـه وإسـناده لـيس بـالقوي " .ورواه الحـاكم يف المسـتدرك 757/1
وقال  " :تفرد به صالح المري وهو من زهاد أهل البصـرة إال أن الشـيخين لـم يخرجـاه ولـه شـاهد مـن
حديث أبي هريرة " .ورواه المزي يف هتذيب الكمال . 385/30
قال ابن الجزري يف معرض رده على أبي شامة  " :الحديث ليس مداره على صالح المـري كمـا ذكـره،
بل رواه زيد بـن أسـلم أيضـًا  .قـال الـداين :أخـربين أبـو الحسـن علـي بـن محمـد الربعـي ،ثنـا علـي بـن
مسرور ،ثنا أحمد بن أبي سليمان ،ثنا سحنون بن سعيد ،ثنا عبد اهلل بن وهب ،أخـربين ابـن لهيعـة ،عـن
هشام بن سعد ،عن زيد بن أسلم :أن رسول اهلل  سئل أي األعمال أفضل؟ فقال ( ُّ
الحال المرتحل)"
النشــر  .488/2والحــديث ضــعفه األلبــاين يف الضــعيفة  315/4حــديث رقــم ( ،)1834وقــال" :هــو
ضعيف على كل حال".
( )4انظر :جامع البيان  ،1746/4والنشر . 329/2
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واختلف يف تفسير المراد هبذا الحديث؛ قال ابن قتيبةُّ " :
الحال هو الخاتم للقرآن،
ُش ِّبه برجل مسافر فسار حتى إذا بلغ المنزل حل به ،كذلك تالي القرآن يتلوه حتى إذا
بلغ آخـره وقـف عنـده .والمرتحـل المفتـتح للقـرآنُ ،شـبه برجـل أراد سـفر اا فافتتحـه
بالمسير .قال :وقد يكـون الخـاتم المفتـتح أيضـًا يف الجهـاد وهـو أن يغـزو ويعقـب،
ُّ
الحال المرتحل يريد أن يصل ذاك هبذا" .
وكذلك
قال ابن األثير بعد ذكر الحديث " :قال :الخاتم المفتتح وهو الذي يخـتم القـرآن
بتالوته ثم يفتتح التالوة من أوله ،شـبهه بالمسـافر يبلـغ المنـزل فيحـل فيـه ثـم يفتـتح
سيره :أي يبتدؤه .وكذلك قراء أهل مكة إذا ختمـوا القـرآن بـالتالوة ابتـدؤوا وقـرؤوا
الفاتحة وخمس آيات من أول سـورة البقـرة إلـى [وأولئـك هـم المفلحـون ( ])5ثـم
سمون فاعل ذلك :الحال المرتحل ،أي ختم القرآن وابتدأ بأولـه
يقطعون القراءة ،و ُي ُّ
ولم يفصل بينهما بزمان" .
قال ابن القـيم بعـد ذكـر الحـديثِ " :
بعضـهم مـن هـذا أنـه إذا فـرغ مـن خـتم
فهـم ُ
القرآن قرأ فاتحة الكتا وثالث آيات من سـورة البقـرة؛ ألنـه حـل بـالفراغ وارتحـل
بالشروع ،وهذا لم يفعله أحد من الصحابة وال التابعين وال استحبه أحد من األئمة.
والمراد بالحديث :الذي كلما حل من غـزاة ارتحـل يف أخـرى ،أو كلمـا حـل مـن
بعض القـراء
عمل ارتحل إلى غيره؛ تكمي اال له كما كمل األول .وأما هذا الذي يفعله ُ
فليس مراد الحديث قطعـًا ،وبـاهلل التوفيـق .وقـد جـاء تفسـير الحـديث متصـالا بـه أن
يضر من أول القرآن إلى آخره كلمـا حـل ارتحـل ،وهـذا لـه معنيـان :أحـدهما :أنـه
كلما حل من سورة أو جزء ارتحل يف غيره  .والثاين :أنه كلما حل مـن ختمـة ارتحـل
يف أخرى" .
( )1غريب الحديث . 765/3
( )2النهاية يف غريب الحديث واألثر ( . 1035/1ترقيم المكتبة الشاملة ) .
متعارضا وما قـرره مـن قبـل ،ولـيس
( )3إعالم الموقعين  . 306/4ظاهر كالم ابن القيم يف األخير قد يبدو
ا

=
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ُّ
الحـث علـى
قال أبـو شـامة" :ثـم ولـو صـح هـذا الحـديث والتفسـير لكـان معنـاه
اإلكثار من قراءة القرآن والمواظبة عليها ،فكلما فرغ من ختمـة شـرع يف أخـرى؛ أي:
إنــه ال يضــر عــن القــراءة بعــد ختمــة يفــرغ منهــا بــل تكــون قــراءة القــرآن دأبــه
وديدنه. "..
ُّ
(الحال المرتحل) على قولين:
وعلى هذا فمسنلة
القول األول :أنه غير مستحب ،وبه قال أحمد  --وغيره.
قال أبو طالـب" :سـألت أحمـد إذا قـرأ (قـل أعـوذ بـر النـاس) يقـرأ مـن البقـرة
شيئًا؟ قال  :ال ،فلم يستحب أن يصل ختمة قـراءة شـيء؛ ولعلـه لـم يثبـت عنـده أثـر
صحيح يصير إليه" .
وخرج بعض أهل العلم قول اإلمام أحمد على أنه لـم يسـتحبه علـى هـذه الصـفة
ّ
قبل الشروع يف دعاء الختم

.

القول الثاين  :أنه مستحب .فعن إبراهيم النخعي قال" :كانوا يستحبون إذا ختمـوا
القرآن أن يقرأوا من أوله آيات" .
قـــال ابـــن الجـــزري ":وهـــذا صـــريح يف صـــحة مـــا اختـــاره القـــراء وذهـــب إليـــه
السلف" .
قال النووي " :ويستحب إذا فرغ من الختمـة أن يشـرع يف أخـرى عقيـب الخـتم ؛
=

كذلك ،فما قرره ا
أوال هو عـدم مشـروعية قـراءة الفاتحـة وثـالث آيـات مـن البقـرة بعـد الختمـة مباشـرة
متصـلة هبـا .وأمـا ذكـره مشـرو اعا يف األخيـر هــو أنـه إذا خـتم القـرآن يف ورده بـدأ يف ِورده القـادم بختمــة
جديدة.

( )1إبراز المعاين . 278/4
( )2المغني . 609/1
( )3انظر  :اآلدا الشرعية  ،302/2ومرويات دعاء الختم . 6:
( )4جامع البيان . 1750/4
( )5النشر . 335/2
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فقد استحبه السلف والخلف. "..
وقال يف أسنى المطالب ":وند الشروع بعده يف ختمـة أخـرى ."..وهـذا هـو
قول أئمة القراء كابن الجزري  ،وبه قال القرطبي

.

قال ابن الجزري" :وصار العمل على هذا يف أمصار المسلمين يف قراءة ابـن كثيـر
وغيرهــا ،وقــراءة العــرض وغيرهــا ،حتــى ال يكــاد أحــد يخــتم ختم ـ اة إال ويشــرع يف
ّ
الحال المرتحل ،أي :الـذي حـل يف قراءتـه آخـر
األخرى ...ويسمون من يفعل ذلك
نصـا علـى قـراءة
الختمة ارتحل إلى ختمة أخرى ...فإنا لم ند ِع أن هذا الحـديث دال ًّ
الفاتحة والخمـس مـن أول البقـرة عقيـب كـل ختمـة ،بـل يـدل علـى االعتنـاء بقـراءة
القرآن والمواظبة عليها بحيث إذا فرغ من ختمة شرع يف أخرى وأن ذلك مـن أفضـل
األعمال " .
ويظهــر – واهلل أعلــم – أن الحــال المرتحــل يف أثنــاء الصــالة غيــر مشــروع لعــدم
وروده؛ أما يف خارج الصالة فال حرج يف فعله .

( )1التبيان للنووي . 161 :
(. 64/1 )2
( )3النشر 288/2
( )4تفسير القرطبي30/1
( )5النشر . 331/2
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املبحث التاسع
عمل الوليمة عند ختم القرنن ،وحفالت التكريم للحفظة
من النعم التي يمن اهلل هبا على اإلنسان أن يحفظ القرآن الكـريم عـن ظهـر قلـب،
وهي نعمة تستحق الشكر من اهلل تعالى .والناس يظهرون الفرح هبذا األمر.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية " :فإن أرفع درجات القلـو فرحهـا التـا ُّم بمـا
ـاه ُم ا ْلكِتـا
جاء به الرسول ﷺ ،وابتهاجها وسرورها ،كما قال تعالى( :وال ِـذين آت ْين ُ
ي ْفر ُحون بِما ُأ ْن ِزل إِل ْيك) [الرعد ،]36 :وقال تعالىُ ( :ق ْل بِف ْض ِل اهللِ وبِر ْحمتِ ِه فبِـذلِك
ف ْلي ْفر ُحوا) [يونس ،]58 :ففضل اهلل ورحمته :القرآن واإليمان؛ من فرح به فقد فـرح
بـــأعظم مفـــروح بـــه ،ومـــن فـــرح بغيـــره فقـــد ظلـــم نفســـه ،ووضـــع الفـــرح يف غيـــر
موضعه. "...
بعضـا مـن
وقد ورد عن بعض السـلف مـا يفيـد إقامـة وليمـة عنـد خـتم القـرآن أو ا
ِ
فرحا وشكرا ،فعن نافع عن ابن عمر قال" :تعلم عمر بـن الخطـا  البقـرة
سوره ا
يف اثنتي عشرة سنة ،فلما ختمها نحر جزورا" .
فإن صح الخرب عن عمر  يف ذلك فهو إمام يقتدى به .
ومما عرف ما يسمى بوليمة ِ
الحذاقة-بكسر الحاء المهملة -أو "التحلية" ،وهـي
ُ
الر ُبع أو النصف .
الثمن أو ُ
اإلطعام عند ختم القرآن ،وكذا إذا ختم ُ
جـزورا وصـنعوا طعا امـا
قال الحسن " :كان الغالم إذا حذق قبل اليوم ،نحروا
ا
للناس" .
( )1مجموع الفتاوى . 49 /16
( )2رواه البيهقي يف شعبه . 346/3
( )3انظر :فص الخواتم فيما قيل يف الوالئم البن طولون . 9 :
( )4رواه ابن أبي الدنيا يف كتا النفقة على العيال (.)318
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وعن ابن سلمة عن حميد قال ":كانوا يستحبون إذا جمع الصبي القرآن أن يـذبح
الرجل الشاة ويدعو أصحابه" .
وتقول حسن أم ِ
ولد أحمد بن حنبل" :لما حذق ابني حسـن-أي خـتم القـرآن،-
ُ ْ ُ ُّ
وجـوزا ،فأرسـله إلـى المعلـم،
تمـرا
ا
قال لي مواليُ :حسن ،ال تنثري عليـه .فاشـورى ا
أحسنت أح ِ
ِ
سنت .وفرق أبو عبد
وعملت أنا عصيد اة وأطعمت الفقراء ،فقال:
قالت:
ُ
اهلل على الصبيان الجوز ،لكل واحد خمسة خمسة" .
ـكرا هلل تعـالى علــى مــا
قـال الــدمياطي" :ومـنهم قــوم يطعمــون الطعـام للفقــراء شـ ا
أوالهم من نعمة الختم ،وهؤالء قوم بسـطتهم رؤيـة النعمـة يف الطاعـة مـن اهلل تعـالى
ففرحـوا هبـا وقــاموا بشـيء مــن واجـب شـكرها وقــد قـال اهلل تعــالى( :قـل بفضــل اهلل
وبرحمته فبذلك فليفرحوا) [يونس. "]58:
ومما يتصل هبذا األمر إقامة الحفالت لحفظة كتا اهلل أو جزء منه ،يقول الشـيخ
ابن عثيمين -رحمه اهلل تعالى -معد ادا لفوائد حفالت القرآن:
"أرى أن هذه االحتفاالت ال بأس هبا ،بل هي مشروعة ،ولكنها مشروعة لغيرها،
كيف ذلك؟ هذه االحتفاالت نجد فيها فائدة:
 – 1إدخال السرور على التالميذ الذين حفظوا ،ف ُيسرون هبذا.
 – 2أنه مظهر من مظاهر تعظيم القرآن ،حيث ُجمع الناس له من أجل أن يحتفل به.
 – 3أنه يحصل به التالقي بين اإلخوة من كل جهة ،والتعارف.
 – 4أنه ال يخلو مـن إرشـادات وتوجيهـات وبيـان لفضـل القـرآن وحفظـه ،وغيـر
هذا ،فهي مقصودة لغيرها يف الواقـع ،وفيهـا خيـر ،فـال نـرى هبـا بأسـا إن لـم نقـل إهنـا
( )1انظر :فص الخواتم فيما قيل يف الوالئم البن طولون . 9 :
( )2انظر :المغني . 210/10
( )3إتحاف فضالء البشر . 617:
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مطلوبة لما فيها من هذه الفوائد التي ذكرناها "

.

وقد جاء كذلك عن بعض العلماء إقامة وليمة عنـد االنتهـاء مـن شـرح كتـا مـن
كتب السنة النبوية .

املبحث العاشر :مشروعية الدعاء عند اخلتم ،ومجع األهل
اختلف أهل العلم يف مشروعية الدعاء عند الختم ،على قولين:
األول :مشروعية الدعاء عند الختم.
الثاين :إنكار دعاء الختم .
وإليك التفصيل :
القول األول :مشروعية الدعاء عند الختم ،واستدلوا بأدلة هي:
الدليل األول :ما روي عن النبي  وهو على ثالثة أنواع:
النوع األول :تعيين دعاء ينسب للنبي  من قوله أو فعله أو تعليمه لغيره  ،ومنه:
 -1كان النبي  إذا ختم القرآن حمد اهلل بمحامد ،وهو قائم ،ثم يقول" :الحمـد
هلل ر العالمين ،والحمد هلل الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور
ثم الذين كفروا برهبم يشركون. "..
( )1اللقاء المفتوح شريط  203الوجه األول.
( )2انظر :سير أعالم النبالء  .425 / 13و . 83 /20
( )3رواه البيهقي يف الشـعب  372/2بسـنده إلـى علـي بـن الحسـين يرسـله عـن النبـي  ثـم قـال  ":وهـذا
حديث منقطع ،وإسناده ضعيف ،وقد تسـاهل أهـل الحـديث يف قبـول مـاروي مـن الـدعوات وفضـائل
األعمال . "...
وانظره يف كنز العمال  ،351-349/2وعمل اليوم والليلة للسيوطي  ،81:والدر المنثور له . 698/8
ويف ســـنده  :عمـــرو بـــن شـ ِ
ــمر رمـــي بالكـــذ والـــرفض ،قـــال البخـــاري ":منكـــر الحـــديث " وقـــال
يحيى":اليكتب حديثـه" وفيـه كـذلك جـابر الجعفـي رمـي بالكـذ والـرفض ،قـال ابـن حبـان ":كـان
سبئيا ..ال يكتب حديثـه وال كرامـة " وقـال النسـائي" :مـوروك " .انظـر  :الميـزان  103/2و ،324/5
واللسان . 366/4
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-2ومنــه  :إن النبــي  كــان يــدعو عنــد خــتم القــرآن " :اللهــم ارحمنــي بــالقرآن،
واجعله لي إمامًا ،ونور اا "...

.

 -3ومنــه :إن النبــي  قــال " :إذا خــتم أحــدكم فليقــل :اللهــم آنــس وحشــتي
يف قربي" .
-4عن ِز ّر بن ُحبيش عن علي  ،قال زر :قرأت القرآن من أوله إلى آلخره على
علي ،فلما بلغت الحواميم  ..إلى أن قال  :ثم ارفع رأسك إلى السـماء وقـال :يـا زر،
أ ِّم ْن على دعائي ثم قـال" :اللهـم إين أسـألك إخبـات المخبتـين ...يـا زر :إذا ختمـت
فادع هبذه الكلمات فإن حبيبي رسول اهلل ﷺ أمرين أن أدعو هبن عند ختم القرآن .
فهذه الروايات تفيد بورود أدعية نبوية عقب الختم .
النوع الثاين  :ما روي عن النبي  واستدل به على مشروعية دعاء خـتم القـرآن =
أنه كان إذا ختم دعا:
 -1كان النبي  إذا ختم القرآن دعا قائمًا

.

 -2كان رسول اهلل  إذا ختم جمع أهله ودعا

.

( )1رواه الغزالــي يف اإلحيــاء  . 278/1قــال العراقــي يف المغنــي عــن حمــل األســفار  " : 226/1رواه أبــو
منصور المظفر بن الحسين األرجاين يف فضائل القرآن ،وأبو بكر بن الضحاك يف الشـمائل كالهمـا مـن
طريق أبي ذر الهروي ،من رواية داود بن قيس معضالا " .
وذكره السبكي يف طبقاته  301/6ضمن أحاديث كتا اإلحياء التي لم يجد لها إسناد اا .انظر  :الربهان
للزركشي  475/1وعزاه للبيهقي يف الدالئل (ولم أقف عليه يف الدالئل).
( )2لم أقف عليه إال عند السيوطي فرواه يف الجامع برقم  ،571عن أبي أمامة .وذكـره الشـوكاين يف الفوائـد
المجموعة يف األحاديث الموضوعة  310/1وقال ":يف إسناده وضاع" .وقـال األلبـاين ":موضـوع "،
انظر :ضعيف الجامع حديث رقم ( . )468وانظر  :تنزيه الشريعة البن عراق  ،299/1وفـيض القـدير
 333/1رقم  . 571والحديث نسب إلى الديلمي ولم أقف عليه .
( )3لم أقف عليه إال عند السيوطي فرواه يف الدر المنثور  143/13ونسبه البن النجار يف تاريخه .قـال ابـن
حجر  ":زكريا بن صمصامة أتى بخرب منكر عن حسين ..وساق هذا الحديث "..اللسان . 480/2
( )4رواه السيوطي يف الدر المنثور ، 817/15ونسبه البن مردويه ،من رواية أبي هريرة . 
( )5رواه البيهقي يف الشعب  368/2عن أنس ثم قال  " :رفعه وهم ،ويف إسناده مجاهيل ،والصحيح رواية

=
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النوع الثالث  :مما استدل به لمشروعية الدعاء عند الختم= اإلخبار بأن ذلك مـن
مواطن اإلجابة وتكون الدعوة عنده مستجابة ،وقد جاء بروايات وألفا مختلفة:
" -1إن لصاحب القرآن عند كل ختمة دعو اة مستجابة "..
 "-2عنــــد كــــل ختمــــة دعــــوة مســــتجابة"

.

.ويف روايــــة" :مــــع كــــل ختمــــة

دعوة مستجابة" .
"-3له عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة يف الجنة"

.

"-4مــن قــرأ – يعنــي القــرآن -حتــى ختمــه كانــت لــه دعــوة مســتجابة ُمعجلــة أو
ُمؤخرة"

.

" -5إن لقارئ القرآن دعو اة مستجابةا ،فإن شاء صاح ُبها تعجلها ،وإن شاء أخرهـا

=

ابن المبارك عن مسعر موقوفا عن أنس " .
ورواه أبو نعيم يف الحلية  260/7وقال  " :غريب من حديث مسعر بن كدام " .

( )1أخرجه الخطيب البغدادي من حديث أنس بن مالك  ، 390/9من رواية أبي عصمة نوح بن أبي مـريم
عن يزيد بن الرقاشي ،قال ابن حجر  ":مشهور بكنيته ،لكن كذبوه يعرف بالجامع ،وقال ابن المبارك :
كان يضع " اللسـان  ، 415/7وقـال ابـن الجـوزي" :هـذا حـديث اليصـح عـن رسـول اهلل  . ويزيـد
الرقاشي قال أحمد  :اليكتب حديثه ،وقال يحي :أبو عصمة ليس بشيء وال يكتـب حديثـه ،وقـال ابـن
حبان  :ال يجوز االحتجاج به" العلل المتناهية  . 108/1والحديث ضعفه األلباين يف الضعيفة حـديث
رقم (.)3190
( )2رواه أبو نعيم يف الحلية  260/7وقال  ":ال أعلم أحد رواه عن مسعر غير يحـي بـن هاشـم "  .ويحيـى
بــن هاشــم السمســار قــال عنــه يف اللســان  " :. 279/6كذبــه يحيــى بــن معــين ،وقــال النســائي وغيــره:
مــوروك ،وقــال ابــن عــدي :كــان ببغــداد يضــع الحــديث ويســرقه" .والحــديث ذكــره ابــن حبــان يف
المجــروحين  ،125/3ويف ضــعيف الجــامع قــال :موضــوع رقــم  .3823قــال البيهقــي يف الشــعب
 374/2على الرواية الثانية" :يف إسناده ضعف واهلل أعلم ،وروي من وجه آخر ضعيف عن أنس".
( )3رواه البيهقي يف الشعب  ،374/2من رواية أبي عصمة عن يزيد الرقاشي ،وتقدم الحديث عنهما.
تفرد به حفص بن عمرو وهو مجهول "  .ورواه ابـن عـدي يف
( )4رواه البيهقي يف الشعب  374/2وقالّ " :
الكامل  795/2عن ابن عباس ،ومدار سنده عندهما على حفص بـن عمـر بـن حكـيم اللقـب بـالك ْفر،
ويف اللسان  325/2ذكر أنه وهاه ابن حبان ،وقال ابن عدي حدث بالبواطيل " .
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إلى اآلخرة"

.

 "-6من صلى فريضة فله دعوة مستجابة ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة " .
 " -7من شهد خاتمة القرآن كان كمن شهد الغنائم حين ُت ْقسم ،ومن شهد فاتحة
فتحا يف سبيل اهلل " .
القرآن كان كمن شهد ا
الدليل الثاين :اس ُت ِدل على مشروعية الدعاء عند الختم بما روي عن الصحابة ،
وهو كما يلي :
-1ما روي عن ابن مسعود  قال " :من ختم القرآن فله دعوة مسـتجابة ،وكـان
عبد اهلل إذا ختم جمع أهله ثم دعا وأمنوا على دعائه"

.

 -2عن قتادة قال" :كان رجل يقـرأ يف مسـجد المدينـة ،وكـان ابـن عبـاس  قـد
وضع عليه الرصد ،فإذا كان يوم ختمه قام فتحول إليه" .
 -3روي عن أنس :كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا .
( )1رواه ابن عدي يف الكامل  2430/6من رواية جابر بن عبد اهلل  .ورواه السيوطي يف الجامع ونسبه البن
مردويــه ،وقــال  :ضــعيف حــديث رقــم  .1920والحــديث ضــعفه األلبــاين كــذلك يف ضــعيف الجــامع
حديث رقم . 1920
( )2رواه الطرباين يف الكبير  259/18من رواية العرباض بن سارية ،قال الهيثمي  " :وفيه عبـد الحميـد بـن
سليمان وهو ضعيف " المجمع  . 172/7والحديث ضعفه األلباين يف الضعيفة حديث رقم ()3014
( )3أخرجه أبو عبيد يف فضائله  ،108 :والـدارمي يف سـننه  . 559/2قـال الهيثمـي" :فيـه صـالح بـن بشـير
المري ،وهو ضعيف ولم يوثقه أحد إال ما رواه عباس عن يحي بن معـين :أنـه البـأس بـه ،وروى غيـره
عن ابن معين وغيره :ضعيف موروك" المجمع  .281/1وقال الورمذي" :له غرائب ينفرد هبـا ال يتـابع
عليها" سنن الورمذي  .443/4وقـال الـذهبي يف الميـزان " :397/3ضـعفه ابـن معـين والـدار قطنـي،
وقال أحمد هو صاحب قصص ليس هو صاحب حديث ..وقال البخاري :منكر الحديث."...
( )4أخرجه أبو عبيد يف فضائله  ،108:وابن الضريس يف فضائله  ،51:والقرطبي يف تفسيره . 30/1
( )5رواه أبــو عبيــد يف فضــائله  ،108 :وابــن الضــريس يف فضــائله  ،51:والــدارمي يف ســننه  ،559/2قــال
النووي يف التبيان  " :126:رواه الدارمي وابن أبي داوود " .وهو من طريق صالح المري كذلك.
( )6رواه أبو عبيد يف فضائله  ،109:وابن الضريس يف فضائله  ،53 :وابن أبي شيبة يف مصـنفه  128/6مـن
روايــة مســعر ،وراه الفريــابي يف فضــائله  ،187 :والطــرباين يف الكبيــر ،242/1قــال الهيثمــي يف ســند
الطرباين " :رجاله ثقات" المجمع  ،172/7ورواه القرطبي يف تفسيره .. 30/1
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الدليل الثالث :مما استدل به على مشروعية الدعاء للختم أنـه مـن فعـل السـلف،
فعــن الحكــم بــن عتبــة قــال" :كــان مجاهــد ،وعبــدة بــن أبــي لبابــة ،ونــاس يعرض ـون
المصاحف ،فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إلي وإلى سلمة بن كهيـل
فقالوا :إنا كنا نعرض المصاحف فأردنا أن نختم اليوم فأحببنـا أن تشـهدونا فإنـه كـان
يقال :إذا ُختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته أو حضرت الرحمة عند خاتمته " .
الدليل الرابـع :ممـا اسـ ُتدل بـه علـى مشـروعية دعـاء خـتم القـرآن أن الـدعاء عنـد
الختم من جنس المشروع ،فالدعاء إما أن يكون دعاء مسألة أو عبادة ،وكال النـوعين
مقصود بلفظ الدعاء يف الكتا والسنة ،وقراء ُة القرآن من دعاء العبادة بل هو خيرها،
فناسب ألجله أن يشرع معه دعاء المسألة ،كما أن الدعاء عند قراءة القرآن مروي عن
النبــي  كمــا يف مســألة االســتعاذة إذا مــر بآيــة تخويــف أو طلــب رحمــة إذا مــر بآيــة
رجاء ...وهذا مثله .
وإلى مشروعية دعاء ختم القرآن واستحبابه ذهب الفقهاء مـن متـأخري الحنفيـة،
والمالكية والشافعية ،والحنابلة

.

القول الثاين  :إنكار الدعاء عند الختم مطلقًا وهو قول مالك بن أنس . 
روى يف المستخرجة عن أبـي القاسـم قـال" :سـئل مالـك عـن الـذي يقـرأ القـرآن
ســمعت أنــه يــدعو عنــد خــتم القــرآن ومــا هــو مــن
فيختمــه ،ثــم يــدعو قــال :مــا
ُ
عمل الناس" .

( )1رواه أبـو عبيـد يف فضــائله  ،107:وابـن الضــريس يف فضـائله  ،44 :والــدارمي يف سـننه  561/2وفيــه :
" وإنه بلغنا أن الدعاء يستجا ثم ختم القرآن وقال  :فدعوا بدعوات"  ،ورواه ابن أبي شيبة ،128/6
والفريابي يف الفضائل  189:رقم  ،88والقرطبـي  ،30/1قـال النـووي ":روي بأسـانيد صـحيحة عـن
الحكم بن عتبة " التبيان . 125:
( )2انظر  :التذكار  ،80:والتبيان  ،126:وأسنى المطالب  ،64/1وفتاوى شيخ اإلسالم . 73/3
( )3انظر  :المدخل البن الحاج . 199/2
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ويف المدونة قال  " :ليس ختم القرآن يف رمضان بسنة للقيام ".
واستدلوا بأمور :
 -1أن الدعاء عقب الختم لم يكن من فعل السلف . 
 -2أن الدعاء عقب الختم لم يثبت عن الرسول  ،وال ُيشرع إال مـا شـرعه .بـل
قالوا :إن المروي عن أنس إنما هو االجتماع ال الدعاء؛ قال ابن الحاج" :ما روي أنه
دعا  -يعني أنس -وإنما جمع أهله فحسب"

.

ويظهر-واهلل أعلم -أن الدعاء عند ختم القرآن وجمع األهل واألوالد ال بأس بـه ،وأنـه
من فعل بعض السلف ،وإن فعله بعض المرات وتركه يف بعض فهو أفضل .واهلل أعلم.

املبحث احلادي عشر :دعاء اخلتم داخل الصالة
اختلف أهل العلم يف دعاء الختم داخل الصالة على قولين:
القول األول :مشروعية دعاء الختم يف الصالة كما يشرع يف غيرهـا ،وهـو مـذهب
الحنابلة واستدلوا بأمور ،وهي:
 -1ما نقل عن عثمان  ،فقد ُذكر عنه أنه كان يختم يف آخـر ركعـة مـن الـوراويح
ويـــدعو عقبهـــا بـــدعاء خـــتم القـــرآن  ...اللهـــم ارحمنـــي بـــالقرآن واجعلـــه لـــي
إمامًا ونور اا. ...
 -2اآلثار المروية عن ابن مسعود وأنس وابـن عبـاس  يف الـدعاء عقـب الخـتم
وجمع األهل والولد له

.

(. 223/1 )1
( )2انظر  :المدخل  . 297/2ويرد عليهم بأن الرواية عن أنس كما مر ثابتة بأنه جمع أهلـه ودعـا ،وكـذلك
يقال لهم :ما الحكمة إذا من جمع أنس ألهله؛ هل هـو مجـرد اجتمـاع وإعـالم بالختمـة أ ّمـاذا يكـون ؟
انظر :مرويات دعاء ختم القرآن . 39:
( )3نقله صاحب كشاف القناع  ،428/2والعجيب أنه نقل كـالم ابـن الجـوزي علـى روايـة عثمـان بعـد أن
ساقها فقال " :لكن قال ابن الجوزي :حديث معضل".
( )4هذه األثار يستدل هبا يف الدعاء خارج الصالة ال داخلها .
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 -3أن هذا الفعل من عمل أهل األمصار يف مكة والبصرة:
قال حنبل :سمعت أحمد يقول يف ختم القرآن" :إذا فرغت من قـراءة ( قـل أعـوذ
بر الناس) فارفع يديك يف الدعاء قبل الركوع.
قلت إلى أي شيء تذهب يف هذا ؟ قال :رأيت أهل مكة يفعلونه ،وكان سفيان بن
عيينة يفعله معهم بمكة .
قــال العبــاس بــن عبــد العظــيم  :وكــذلك أدركنــا النــاس بمكــة والبصــرة وكــذلك
المدينة"

.

و ُير ّد عليه بأمور :
أن هــذا الفعــل لــيس متوار اثــا عــن عصـــر النبــوة ،ولــيس مــن فعلــه عليـــه
الصالة والسالم .
أن عمل البلد ليس بحجة؛ إذ لكل بلد عمل لم يتبعهم فيه غيرهم ،ولـو قلنـا
بذلك ألحدثنا يف دين اهلل ما ليس منـه لكثـرة األعمـال المخالفـة لهديـه عليـه الصـالة
والسالم يف كثير من األمصار والبلدان .
أن هذا العمل هو مذهب األئمـة الكبـار رحمهـم اهلل كسـفيان بـن عيينـة كمـا
تقــدم؛ ولــذا فعلمــاء المــذهب يذكرونــه عــن اإلمــام أحمــد  ،والمتــأخر ينقلــه
عن المتقدم.
قال ابن قدامة يف المغني" :فصل يف ختم القرآن :قال الفضل بن زياد :سـألت أبـا
عبد اهلل ،فقلتْ :
أختِ ُم القرآن ،أجعله يف الوتر أو يف الوراويح؟ قال :اجعله يف الوراويح
حتى يكون لنا دعاء بين اثنين.
قلت :كيف أصنع؟ قال  :إذا فرغت من آخر القـرآن فـارفع يـديك قبـل أن تركـع،
وادع لنا ونحن يف الصالة وأطل القيام.

( )1انظر  :المغني  ،608/2وكشاف القناع  ،428/1ومطالب أولي النهى . 566/1
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قلت :بم أدعو؟ قال :بما شئت .قال :ففعلت كما أمرين ،وهو خلفـي يـدعو قائمـا
ورفع يديه" .
وممن قال بمشروعية دعاء ختم القرآن سماحة الشـيخ ابـن بـاز  وغيـره مـن
المعاصرين ،فقد سئل الشيخ ابن باز  عن موضع دعاء خـتم القـرآن ،وهـل هـو
قبل الركوع أو بعد الركوع ؟
فأجا " :األفضل أن يكون بعد أن يكمـل المعـوذتين ،فـإذا أكمـل القـرآن يـدعو
سواء يف الركعة األولى أو يف الثانية أو يف األخيرة يعني بعد ما يكمل قراءة القرآن يبدأ
يف الدعاء بما يتيسر يف أي وقت مـن الصـالة يف األولـى منهـا أو يف الوسـط أو يف آخـر
ركعة .كل ذلك ال بأس به ،المهم أن يدعو عند قراءة آخر القرآن ،والسنة أن ال يطول
وأن يقتصر على جوامع الدعاء يف القنوت ويف دعاء ختم القرآن.
وقد ثبت أن النبي ﷺ قنت قبل الركوع وقنـت بعـد الركـوع  ،واألكثـر أنـه قنـت
بعد الركوع ودعاء ختم القرآن من جـنس القنـوت يف الـوتر؛ ألن أسـبابه االنتهـاء مـن
ختم القرآن ،والشيء عنـد وجـود سـببه ،يشـرع فيـه القنـوت عنـد وجـود سـببه ،وهـو
الركعــة األخيــرة بعــدما يركــع وبعــدما يرفــع مــن الركــوع لفعــل النبــي عليــه الصــالة
والسالم ،وأسبا الدعاء يف ختم القرآن هو هناية القرآن؛ ألنه نعمـة عظيمـة أنعـم اهلل
هبا على العبـد فهـو أهنـى كتـا اهلل وأكملـه ،فمـن هـذه النعمـة أن يـدعو اهلل أن ينفعـه
هبدي كتابه وأن يجعله من أهله وأن يعينه على ذكره وشكره وأن يصلح قلبه وعملـه؛
ألنه بعد عمل صالح كما يدعو يف آخر الصالة بعد هنايتها من دعوات عظيمة قبـل أن
يسلم بعد أن من اهلل عليه بإكمال الصالة وإهنائها ،وهكـذا يف الـوتر يـدعو يف القنـوت
بعد إهناء الصالة وإكمالها " .
( )1المغني . 608/2
( )2اختلف أهل العلماء يف موطن القنوت وهل هو قبل الركوع أو بعده ،انظر  :المغني . 581/1
( )3انظر :مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز .358-357 /11
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وقال يف موضع آخر" :لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرؤون دعـاء الختمـة يف
نزاعـا بيـنهم ،فـاألقر يف مثـل هـذا أنـه يقـرأ لكـن ال
صالة رمضان ،وال نعلم يف هذا ا
يطول على الناس ،ويتحرى الدعوات المفيـدة والجامعـة مثـل مـا قالـت عائشـة :
ّ
كان النبي  يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلـك ،فاألفضـل لإلمـام يف دعـاء
خــتم القــرآن والقنــوت تحــري الكلمــات الجامعــة وعــدم التطويــل علــى النــاس....
وهكذا يف دعاء ختم القرآن يدعو بما يتيسر من الدعوات الجامعة ،يبـدأ ذلـك بحمـد
اهلل والصالة على نبيه عليه الصالة والسالم ويختم فيما يتيسـر مـن صـالة الليـل أو يف
الوتر وال يطول على الناس تطويال يضرهم ويشق عليهم ....
ومعلوم أن الدعاء يف الصالة مطلـو عنـد قـراءة آيـة العـذا وعنـد آيـة الرحمـة
يدعو اإلنسان عندها كما فعل النبي عليه الصالة والسالم يف صـالة الليـل ،فهـذا مثـل
ذلك مشروع بعد ختم القرآن .وإنما الكالم إذا كـان يف داخـل الصـالة ،أمـا يف خـارج
نزاعا يف أنه مستحب :الدعاء بعد خـتم القـرآن ،لكـن يف الصـالة هـو
الصالة فال أعلم ا
الذي حصل فيـه اإلثـارة اآلن والبحـث فـال أعلـم عـن السـلف أن أحـدا ا أنكـر هـذا يف
داخل الصالة كما أين ال أعلم أحدا ا أنكره خارج الصالة ،هـذا هـو الـذي يعتمـد عليـه
يف أنه أمر معلوم عند السلف قد درج عليه أولهم وآخرهم ،فمن قال :إنه منكر فعليـه
الدليل ،وليس على من فعل ما فعله السلف ،وإنما إقامة الدليل على من أنكره وقال:
إنه منكر أو إنه بدعة .هذا ما درج عليه سلف األمة وساروا عليـه وتل ّقـاه خلفهـم عـن
سلفهم ،وفيهم العلماء واألخيار والمحدثون ،وجنس الدعاء يف الصالة معروف مـن
النبي عليه الصالة والسالم يف صالة الليل فينبغي أن يكون هذا من جنس ذاك " .
 -5ومما استدل به على مشروعية دعاء الختم يف الصالة :أن الرحمـة تتنـزل عنـد
الختمة ،ولعموم الحديث (عند ختم القرآن دعوة مستجابة) ،فقالوا :هذا عام يشـمل

( )1مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز .356-354/11
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الصالة وغيرها.
وأجيب :بأنه لو سلمنا صحة الحديث وسلمنا بأن الرحمـة تنـزل عنـد الخـتم وأن
الدعاء مستجا فال يلزم أن يكون ذلك يف الصالة

.

وقد ثبت عن السلف الدعاء يف الصالة يف رمضان ،كما قال عبد الرحمن بن هرمز
األعرج :ما أدركت الناس إال وهم يلعنون الكفرة يف رمضان .
القول الثاين يف حكم دعاء ختم القرآن يف الصالة :أنه غير مشروع .
فكرهه األحناف ،ونص صاحب المحـيط علـى كراهتـه عنـد أبـي حنيفـة فقـال" :
ويكره الدعاء عند ختم القرآن يف شهر رمضان ،وعند ختم القرآن بجماعـة؛ ألن هـذا
لم ينقل عن النبي عليه السالم وأصحابه؛ قال الفقيه أبو القاسم الصفار :لوال أن أهل
هذه البلدة قالوا :إنه يمنعنا من الدعاء ،وإال لمنعتهم عنه"

.

كما نص اإلمام مالك على أن الدعاء عقب الخـتم محـدث ؛ إذ إن دعـاء الخـتم
عنده ليس مشروعًا أصالا خارج الصالة فكيف بداخلها ؟
قال ابن العربي" :وليس من السنة ختم القرآن يف رمضان حسبما ذكرنـاه يف شـرح
الحديث والمسائل" .
قـال القرطبـي بعــد نقلـه لكــالم ابـن العربــي السـابق" :ولــيس مـن الســنة خـتم القــرآن يف
رمضان ،قلت  :هذا نص قول مالك؛ قال مالك :وليس ختم القرآن يف المساجد بسنة" .
( )1حكم دعاء ختم القرآن. 218:
( )2أخرجه مالك يف الموطأ  . ) 381( 159/ 2ويف المنتقى شرح الموطأ ... ":فإذا رفع رأسه من الركـوع
وقف يدعو على الكفرة ويلعنهم ويستنصر للمسلمين ويـدعو قـال وكـل ذلـك شـيء خفيـف غيـر كثيـر
وكان لإلمام دعاء معروف يجهر به كما يجهر بالقراءة وإنه لحسن وهذا أمـر محـدث لـم يكـن يف زمـان
أبي بكر وعمر وعثمان "
( )3المحيط الربهاين . 141/5
( )4تقدم نقل كالمه سابقًا يف مسألة مشروعية دعاء ختم القرآن .
( )5أحكام القرآن . 468/4
( )6أحكام القرآن للقرطبي . 248/ 20
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وممن ذهب إلى أنه غير مشروع يف الصالة الشيخ ابن عثيمين  فيقـول" :إن
ُدعاء خت ِْم القرآن يف الصالة ال شك أنه غير مشروع؛ ألنه ْ
وإن ورد عن أنس بن مالـك
يجمع أهله عند خت ِْم ال ُقرآن ويدعو ،فهذا خارج الصالة ،وف ْرق بين مـا يكـون
أنه كان
ُ
خارج الصالة وداخلها ،فلهذا يمكن ْ
أن نقول :إن الدُّ عاء عند خت ِْم القـرآن يف الصـالة
ال أصل له ،وال ينبغي فِ ْع ُله حتى يقوم دليل مِن الشر ِع على أن هذا مشروع يف الصالة" .
وقد استدل القائلون بالمنع بأدلة ،منها:
 -1أن العبــادة المشــروعة ال بــد أن يتــوفر فيهــا شــرط المتابعــة للنبــي  ،فــأين
المتابعة له -عليه السالم -يف هذا ؟ وكذلك ليس يف صفة صالته مثل هذا.
 -2أن مــواطن الــدعاء المطلــق يف الصــالة قــد ع ّينهــا الشــارع ،ولــم يــرد منهــا
هذا الموضع.
ومما يشار إليه أن الصحابة وأمهات المؤمنين نقلوا قيام رسول اهلل ﷺ يف رمضان
ويف كل ليلة ،ولم ينقل عنهم أنه  دعا عند الختم ،إال أن يقال إن القرآن لـم يكتمـل
إال ُقبيل وفاة النبي  ،لذا لم يفعله عليه السالم ،ولكن يعارض بـأن الصـديق وعمـر
لم ُينقل عنهما هذا الفعل مع ثبوت جمع عمر للنـاس علـى إمـام واحـد يف الـوراويح.
والمسألة ينازعها الخالف الذي تقدم سابقًا.
مسنلة :هل يشرع للمأموم مفارقة إمامه يف دعاء ختم القرآن يف الصالة ؟
ذكر أهل العلم مسائل يف مفارقة المأموم إلمامه ،ليست مجال بحثها هنا

.

أمــا بالنســبة لمفارقــة المــأموم إلمامــه يف دعــاء الخــتم يف الصــالة فــإن المشــروع
للمأموم أن يتابع إمامه وال يفارقه ،قال الشـيخ ابـن عثيمـين  " :األمـر يف هـذا واسـع،
يعني :ال ينبغي لإلنسان أن يشدد حتى يخرج عن المسجد ويفارق جماعة المسلمين
( )1انظر :الشرح الممتع . 57/4
( )2انظر  :بدائع الصنائع  ،223/1والشرح الصغير  ،499/1وكشـاف القنـاع  ،320/1ومغنـي المحتـاج
.506/1
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من أجل الدعاء عند ختم القرآن ،وإذا ُوكل األمر إليه فال يدعو يف الصـالة عنـد خـتم
القرآن؛ ألن الصالة مرتبة من قبل الشرع .....لكـن كمـا قلـت :ال ينبغـي لإلنسـان أن
يشدد يف هذا األمر بحيث يقول :هذا الذي يدعو عنـد خـتم القـرآن يف الصـالة مبتـدع
ضال ،ال تجوز موافقته؛ ألن السلف اختلفوا فيه "

( )1انظر  :لقاء البا المفتوح . 38/108
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املبحث الثاني عشر :أحكام متعلقة بدعاء اخلتم
املطلب األول :حكم تعيني دعاء من غري الوارد:
اختلف أهل العلم يف حكم تعيين دعاء يدعو به المتعبد يف الصالة وغيرها على أقوال:
األول :اإلباحة.
والحنابلة

ذهب الشافعية

يف الصحيح عندهم على إباحـة الـدعاء يف الصـالة

يف موضعه بما شاء ،ولم يـذكروا قيـدا ا أو عدمـه .قـال الشـافعي  يف المصـلي" :
يدعو بما شاء"

.

ونقل عن اإلمام أحمد – -القول بإباحة دعاء القرآن – يعني -الختم

.

واستدلوا على ذلك بأمور :
 -1إباحة عموم الدعاء يف مواضعه المشروعة يف الصالة ويف غيرها .
-2إقرار الرسول لمن كان يعين لـه دعـا اء يـدعو بـه يف صـالته كـدعاء االسـتفتاح،
وبعد الرفع من الركوع ،وقبل السالم

.

الثاين :الكراهة .
ذهب األحناف والمالكية إلى كراهة تعيين دعاء يف الصالة

.

قال يف بدائع الصنائع ..." :وأما دعاء القنوت فليس يف القنوت دعاء موقت ،كـذا
ذكــر الكرخــي يف كتــا الصــالة؛ ألنــه روي عــن الصــحابة أدعيــة مختلفــة يف حــال
القنوت؛ وألن الموقت من الدعاء يجري علـى لسـان الـداعي مـن غيـر احتياجـه إلـى
إحضار قلبه وصدق الرغبة منه إلى اهلل تعالى فيبعد عـن اإلجابـة؛ وألنـه ال توقيـت يف
( )1انظر  :هناية المحتاج  ،511/1وروضة الطالبين  ،365/1وأسنى المطالب . 166/1
( )2انظر  :المغني . 585/1
( )3المجموع . 451/3
( )4انظر  :كشاف القناع . 428/1
( )5انظر :فتح الباري . 131/11
( )6انظر :البحر الرائق  ،44/2والفواكه الدواين . 204/1
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القراءة لشيء من الصلوات ففي دعاء القنوت أولى .وقد ُروي عـن محمـد أنـه قـال:
التوقيت يف الدعاء يذهب رقة القلب "..

.

وجاء يف المنتقى ... ":وكان لإلمام دعاء معروف يجهر به كما يجهر بـالقراءة،
وإنه لحسن .وهذا أمر محدث ،لـم يكـن يف زمـن أبـي بكـر وعمـر وعثمـان ،قـال ابـن
كارا شديدا ا ،وال أرى من يعمل به. "...
القاسم :كان مالك ينكره إن ا
وقـال يف مــنح الجليــل ":وكــره دعـاء خــاص -أي  :التزامــه واالقتصــار عليــه-؛
إليهامه قصر كرم المولى عليه ،واالستغناء به عن غيره . "...
فالكراهة عندهم بسبب:
 -1أن الدعاء المعين الموقت يجرى على لسان الداعي من غير استحضار قلب،
ويذهب رقة القلب وخشوعه.
 -2ألنه ال توقيت يف القراءة ،ففي الدعاء أولى.
 -3أنه نقل عن الصحابة أدعية مختلفة ،وليس فيها التزام دعاء معين .
-4أن فيه هجر لغيره من الدعاء المأثور.
 -4أن فيه إيها اما لقصر كرم اهلل تعالى عليه ،وأنه ُيغني عن غيره.
القول الثالث :االستحبا
وهو قول لبعض الحنفية ،فعندهم أن لإلمام أن يذكر دعاء معيناا ،ولو لـم يكـن يف
دعاء القنوت ،فجاء يف بدائع الصنائع ما نصه ..." :فاألولى أن يقرأه ،ولو قرأ غيـره
جــاز ،ولــو قــرأ معــه غيــره كــان حسـناا ،واألولــى أن يقــرأ بعــده مــا علـم رسـ ُ
ـول اهلل 
الحسن بن علـي  يف قنوتـه :اللهـم اهـدنا فـيمن هـديت إلـى آخـره .وقـال بعضـهم
( )1بدائع الصنائع . 273/1
( )2المنتقى شرح الموطأ . 267/1
(. 269/1 )3
(. 273/1 )4
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األفضل يف الوتر أن يكون فيه دعاء موقت ألن اإلمام ربما يكون جـاهال فيـأيت بـدعاء
يشبه كالم الناس فتفسد الصالة ".
ونص كالمه يفيد أن الدعاء بما يشبه كالم الناس يبطل عندهم الصالة.
ويظهر-واهلل أعلم -أن الدعاء بغير المأثور يف الصالة ويف مـواطن الـدعاء جـائز؛
لعموم أدلة إباحة الدعاء من غيـر تقييـد بـالوارد ،ولحـديث أبـي هريـرة  قـال :قـال
رسول اهلل  لرجل :ما تقول يف الصالة؟ فقـال :أتشـهد ثـم أقـول :اللهـم إين أسـألك
الجنة وأعـوذ بـك مـن النـار ،أمـا واهلل مـا أحسـن دنـدنتك وال دندنـة معـاذ! فقـال :
حولها ندندن "  .فالرسول  لم يلزمه بالتقيد بالمـأثور مـن األدعيـة بعـد التشـهد،
وهذا بالنسبة للصالة .

املطلب الثاني :تلحني الدعاء:
قال ابن فارس" :لحن :الالم والحـاء والنـون لـه بنـاءان يـدل أحـدهما علـى إمالـة
شيء عن جهته ...ومن هـذا البـا قـولهم :هـو طيـب اللحـن ،وهـو يقـرأ باأللحـان،
وذلـــك أنـــه قـــرأ كـــذا وأزال الشـــيء عـــن جهتـــه الصـــحيحة بالزيـــادة والنقصـــان يف
ترنمه. "...
ولحـن الـدعاء ،أي  :تغنـى بـه ،فهـو :إخـراج الـدعاء
فتلحين الدعاء يعني تطريبهّ ،
بنوع من التمطيط والتطريب.
حكم التلحين :نص الفقهاء على كراهة األلحان والتطريب يف قراءة القرآن.
قال يف المغني " :وقد روينا عن أبي عبداهلل أن رجـال سـأله عـن ذلـك – القـراءة
باأللحان-فقال :ما اسمك ؟ قال :محمد .قال :أفيسرك أن يقال لك يا موحامد"...
( )1رواه أبو داود  ،210/1با يف التخفيف يف الصـالة ،والحـديث صـححه األلبـاين يف صـحيح أبـي داود
 ،225/1حديث رقم(. )792
( )2انظر :معجم مقاييس اللغة  ،915:والمعجم الوسيط. 819/2
( )3انظر :المغني . 193/23
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بل جاء يف اإلقناع أهنا بدعة ،وإذا حصل فيها تغيير لنظم القرآن حرمت .
قال ابـن مفلـح" :وقـال القاضـي عيـاض :اختلفـوا يف القـراءة باأللحـان :فكرههـا
مالك والجمهور؛ لخروجها عما جاء به القرآن له من الخشوع والتفهم .
وأباحها أبو حنيفـة وجماعـة مـن السـلف لألحاديـث ،وألهنـا سـبب للرقـة وإثـارة
الخشية وإقبال النفوس على استماعه .وقال تقي الدين :قراءة القرآن بصـفة التلحـين
الذي يشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع كما نص على ذلـك مالـك والشـافعي وأحمـد
ابن حنبل وغيرهم من األئمة"

.

ويظهر -واهلل أعلم -أنه إذا كان من طبع القارئ فال حرج عليه ،أما إذا تكلفه فهو مكروه .
يقول يف شرح فتح القدير

..." :وال أرى ذلك يصدر ممـن فهـم معنـى الصـالة

والعبادة ،كما ال أرى تحرير النغم يف الدعاء كمـا يفعلـه القـراء يف هـذا الزمـان يصـدر
ُ
سـائل
ممن فهم معنى الدعاء والسؤال ،وما ذلك إال نوع لعب فإنه لو قدر يف الشاهد
حاجة مِن ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير الـنغم فيـه مـن الرفـع والخفـض والتغريـب
والرجوع كـالتغني ُنسـب البتـة إلـى قصـد السـخرية واللعـب إذ مقـا ُم طلـب الحاجـة:
التضرع ال التغني. "...
يقول ابن القيم  ":وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين:
أحدهما :ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف وال تمرين وال تعليم ،بل
إذا ُخ ّلي طبعه واسورسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين ،فذلك جائز وإن
أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى األشعري للنبي  :لو علمت
أنك تسمع لحربته لك تحبيرا  .والحزين ومـن هاجـه الطـر والحـب والشـوق ال
()1انظر  :اإلقناع . 148/1
( )2اآلدا الشرعية  ، 302/2وانظر  :المدونة . 223/1
( . 370/1 )3وانظر :حاشية ابن عابدين . 421/6
( )4رواه النسائي يف الكربى  ،273/7وابن حبان  ،170/16والحاكم  466/3وقال :صحيح اإلسناد.
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يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب يف القـراءة ،ولكـن النفـوس تقبلـه وتسـتحليه
لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه ،فهو مطبوع ال متط ِّبع ،وكلِف ال متك ِّلف،
فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه ،وهو التغني الممدوح المحمود وهو
الذي يتأثر به التالي والسامع .وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أربا هذا القول كلها .
الوجه الثاين  :ما كان من ذلك صناع اة من الصنائع ،وليس يف الطبـع السـماحة بـه،
بل ال يحصل إال بتكلف وتصنع وتمرن ،كمـا يـتعلم أصـوات الغنـاء بـأنواع األلحـان
البسيطة والمركبة على إيقاعـات مخصوصـة وأوزان مخورعـة ال تحصـل إال بـالتعلم
والتكلف ،فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة هبا وأنكـروا
على من قرأ هبا "

.

ومما يلحق بالتلحين :تجويدُ الدعاء وقراءته على طريقة قراءة القرآن .
والــذي يظهــر كراهــة التلحــين يف الــدعاء والتطريــب فيــه؛ ألنــه غيــر الئــق بمقــام
الخطا والسؤال هلل تعالى .واهلل أعلم .

املطلب الثالث :رفع الصوت بالدعاء:
أنكر الرسول  على الصحابة رفع أصواهتم بالتكبير والتهليل ،فعـن أبـي موسـى
قال كنا مع النبي  ،فكنا إذا أشـرفنا علـى واد هللنـا وكبرنـا ارتفعـت أصـواتنا ،فقـال
النبي " :يا أ ُّيها الناسْ ،ارب ُعوا على أنفسكم ،فإنكم ال تـدعون أصـم وال غائ ابـا ،إنـه
معكم إنه سميع قريب"

.

قال النووي  ":ففيـه النـد إلـى خفـض الصـوت بالـذكر إذا لـم تـدع حاجـة إلـى
رفعه ،فإنه إذا خفضه كان أبلغ يف توقيره وتعظيمه ،فان دعـت حاجـة إلـى الرفـع رفـع
كما جاءت به أحديث. "...
( )1زاد المعاد . 490/1
( )2رواه البخاري  57/4برقم ( ،)2992ومسلم  2076/4برقم (.)2704
( )3شرح مسلم . 26/17
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وقال يف عمدة القاري ...":وروي من حديث هشام عن قتادة عـن الحسـن عـن
قيس بن عباد :كان الصـحابة يكرهـون رفـع الصـوت عنـد الـذكر وعنـد القتـال وعنـد
الجنائز ،ويف لفظ ورفع األيدي عند الدعاء والقتال .
وقال سعيد بن المسيب ثالث مما أحدث الناس :رفع الصوت عند الدعاء ،ورفع
األيدي واختصار السجود .ورأى مجاهد رجالا يرفع صوته بالدعاء فحصبه".
قال ابن جرير ...":قال ابـن جـريج :إن مـن الـدعاء اعتـدا اءُ :يكـره رفـع الصـوت،
والنداء والصياح بالدعاء ،ويؤمر بالتضرع واالستكانة " .
قال ابن الحاج" :قـال اهلل يف محكـم كتابـه العزيز(:ا ْد ُعـوا رب ُكـم تض ُّـر اعا ُ
وخ ْفيـة)
[األعراف ،]55 :وبعض هؤالء يعرضون عن التضرع والخفيـة بالعيـاط والزعقـات،
وذلك مخالف للسنة المطهرة" .
ويظهــر أن رفــع الصــوت بالــدعاء فــوق الحاجــة مكــروه عنــد أهــل العلــم ،وعــده
بعضهم من االعتداء يف الدعاء .

املطلب الرابع :السجع يف الدعاء:
قال ابن فارس" :سجع  :السين والجيم والعين أصل يـدل علـى صـوت مـوزون.
ومن ذلك السجع يف الكالم ،وهو :أن يؤتى به وله فواصل كقوايف الشعر"
فالسجع هو  :الكالم المقفى غير موزون

.

حكم السجع  :ينقسم السجع يف الدعاء إلى قسمين :
-1جائز :
(. 245/14 )1
( )2انظر :تفسير الطربي. 249/10
( )3انظر :المدخل . 461/2
( )4معجم مقاييس اللغة مادة (سجع) .
( )5لسان العر  ،150/8والمعجم الوسيط مادة . 417/1
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وهو السجع الوارد المأثور مـن أدعيـة الكتـا والسـنة ،وال خـالف يف مشـروعية
الدعاء هبا.
قـال ابـن حجـر ...":هــو مـن السـجع المحمـود ،والفــرق بينـه وبيـه المــذموم :أن
المذموم ما يأيت بتك ُّلف واستكراه ،والمحمود ما جاء بانسجام واتفاق ،ولهذا قـال يف
مثــل األول :أسـ ْجع مثــل ســجع الكهــان؟! وكــذا قــال :كــان يكــره الســجع يف الــدعاء
مسـجوعا لكنـه يف غايـة االنسـجام
.ووقع يف كثير من األدعيـة والمخاطبـات مـا وقـع
ا
المشعر بأنه وقع بغير قصد. "..
وقال يف موضع آخر...":ويف الحديث جواز السجع يف الدعاء إذا وقع بغير كلفة" .
 -2منهي عنه:
وهو ما ُت ُك ِّلفت ألفا ُظه وصرف صاحبه عن معنى الدعاء ،وهو مكروه عند العلماء.
ـم تض ُّـر اعا
وقد ذهب بعـض أهـل العلـم إلـى أن المـراد بقولـه تعـالى( :ا ْد ُعـوا رب ُك ْ
ِ
ب ا ْل ُم ْعت ِدين) [األعراف ]55 :أنه تكلف السجع .
و ُخ ْفي اة إِن ُه ال ُيح ُّ
قال القرطبي يف تفسيره ..." :واالعتداء يف الدعاء على وجوه منها:
الجهر الكثير والصياح كما تقدم .ومنها :أن يـدعو اإلنسـان يف أن تكـون لـه منزلـة
نبي ،أو يدعو يف محال ونحو هذا من الشـطط .ومنهـا :أن يـدعو طال ابـا معصـي اة وغيـر
ذلك .ومنهـا :أن يـدعو بمـا لـيس يف الكتـا والسـنة فيتخيـر ألفا اظـا مفقـر اة وكلمـات
مسجع اة قد وجدها يف كراريس ال أصل لها وال ُمعول عليها ،فيجعلهـا شـعاره ويـورك
ما دعا به رسوله عليه السالم ،وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء . "..
ويف وصــية ابــن عبــاس  لعكرمــة يقــول ...":وانظــر إلــى الســجع مــن الــدعاء
( )1انظر  :فتح الباري . .470/7
( )2المرجع السابق  . 212/11با فضل التسبيح .
( )3حاشية الطحاوي على مراقي الفالح. 213/1
(. 226/7 )4
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فاجتنبه ،فإين عهدت رسول اهلل  وأصحابه اليفعلون ذلك " .
قال ابن حجر ... ":أي ال تقصد إليـه وال تشـغل فكـرك بـه؛ لمـا فيـه مـن التكلـف
المانع للخشوع المطلو يف الدعاء ،وقال ابن التين :المراد بالنهي :المسـتكر ُه منـه،
االستكثار منه ...وال يرد على ذلك ما وقع يف األحاديث الصحيحة ؛
وقال الداودي :
ُ
ألن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه؛ وألجل هذا يجيء يف غايـة االنسـجام ...قـال
الغزالي :المكروه من السجع هو المتكلف؛ ألنه ال يالئم الضراعة والذلة ،وإال ففـي
األدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة"

.

وقد ألف اإلمام الطرباين كتابًا يف الدعاء ،فقال" :هذا كتـا ألفتـه جام اعـا ألدعيـة
رسول اهلل ﷺ ،حداين على ذلك أين رأيت كثيرا من الناس قد تمسكوا بأدعية س ْجع،
وأدعية ُوضعت على عدد األيام ،ممـا ألفهـا الورا ُقـون ال تـروى عـن رسـول اهلل ﷺ،
وال عن أحد من أصحابه ،وال عن أحد من التابعين بإحسان ،مع ما روي عـن رسـول
اهلل ﷺ من الكراهية للسجع يف الدعاء والتعدي فيه "..

.

ومن صور السجع المتكلف:
-1التفصيل يف الدعاء بما ال يشرع بسبب السجع.
 -2السؤال بما ال يجوز سؤاله ،وهو من االعتداء .
-3التقصير يف السؤال بسبب تطويل لفظ الدعاء من أجل السجع .
-4اإلتيان بألفا غير مناسبة ليتم بذلك السجع .
وحكـم السـجع وضـوابطه يف
حكـم رفـع الصـوت بالـدعاء
ومما سبق يتضح لـك
ُ
ُ
الدعاء ،فينبغي التنبه له والتنبيه عليه حتى ال يخرج عن المشروع .واهلل أعلم .
( )1أخرجه البخاري  74/8برقم (.)6337
( )2انظر :فتح الباري  . 143/11با ما يكره من السجع يف الدعاء .
( )3انظر  :الدعاء للطرباين . 2/1
( )4انظر :حكم دعاء ختم القرآن الكريم . 237 :
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اخلامتة
وبعد هذا العرض لبعض مسائل ختم القرآن الكريم ،نلخصها يف بعض النتائج ،ومنها:
 .1أن قراءة القرآن من أعظم القربات عند اهلل تعالى.
 .2أن على العبد المسلم أن يحافظ على ورد له يقرؤه يف كل يوم.
 .3أن تخصيص حز وورد من القرآن يومي -يقرؤه المسـلم -ممـا جـاء عـن
النبي  وعن صحابته.
 .4ختم القرآن يف ليلة واحدة أمر مقدور عليه وممكن جدًّ ا.
 .5أن المداومة على الطاعة من ديدن السلف الصالح.
 .6أن رواية التكبير بين السور رواية مقبولة ُيعمل هبا عند القراء.
 .7أن جمع األهل واألوالد عند الختم مما جاء عـن بعـض السـلف ،وهـو ممـا
البأس به.
 .8أن دعاء ختم القرآن خارج الصالة أمر البأس به.
 .9أن دعاء ختم القرآن داخل الصالة مما اختلف فيـه األئمـة ،وقـد عملـه أئمـة
معتربون من السلف.
 .10أن مفارقة اإلمام يف دعاء الختم داخل الصالة ليس بمشروع عند العلماء.
 .11أن تلحين الدعاء وسجعه ورفـع الصـوت بـه يجـب أن ُيتوسـط يف ذلـك كلـه
حتــى ال يخـ ُّـل بمعنــى الخشــوع والتضـ ُّـرع ،و ُيــذ ُّم فاع ُلــه ،ويخــرج بــه عــن المشــروع
والوارد.
هذا وأسأل اهلل تعالى أن يبارك يف هذا البحث ،وأن ينفع به .وصلى اهلل على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

***
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املصادر واملراجع
 .1اإلتقان يف علوم القران :لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي ،صححه :محمـد
سالم هاشم ،طبع دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1421 ،1:هـ.
 .2األحاديـث التــي يف اإلحيــاء ولـم يجــد لهــا الســبكي إسـنادا (مــن كتــا طبقــات
الشــافعية الكــربى) ،لتــاج الــدين بــن علــي بــن عبــد الكــايف الســبكي ،تحقي ـق:
د.محمود محمد الطنـاحي وآخـر ،دار هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع –ط ،2
 1413هـ.
 .3أحكام القرآن ،ألبي بكر محمد بن عبد اهلل ابن العربي ،تحقيق :محمد عطا ،دار
الفكر للطباعة والنشر – لبنان .
 .4إحياء علوم الدين ،لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد ،دار المعرفة – بيروت .
 .5أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه ،لمحمد بن إسـحاق بـن الفـاكهي ،تحقيـق د.
عبد الملك بن دهيش  ،دار خضر  -بيروت – ط  1414 ،2هـ .
 .6اآلدا الشــرعية ،ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن مفلــح المقدســي ،تحقيــق :شــعيب
األرنؤوط وآخر ،مؤسسة الرسالة – بيروت -ط 1417،2هـ 1996 -م .
 .7إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم  :لمحمد بـن محمـد العمـادي أبـو
السعود ،دار إحياء الوراث العربي ،بيروت.
 .8أســبا النــزول :ألبــي الحســن علــي الواحــدي ،تحقيــق د .مــاهر الفحــل ،دار
الميمان ،ط1426 ،1:هـ 2005 -م .
 .9إعالم الموقعين عـن ر العـالمين ،البـن القـيم الجوزيـة :أبـي عبـد اهلل شـمس
الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد  ،دار الجيـل
 -بيروت – .1973
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 .10البحر الرائق شرح كنز الـدقائق ،لـزين الـدين بـن نجـيم الحنفـي ،دار المعرفـة –

بيروت ،ط.2
 .11بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،لعالء الدين الكاسـاين ،دار الكتـا العربـي -
بيروت – ط 1982 ،2م .
 .12التبيان يف آدا حملة القرآن ،ليحيـى بـن شـرف الـدين النـووي ،تحقيـق :بشـير
محمد مكتبة المؤيد -الطائف ،ط 1412 ،1هـ1991 -م .
 .13تفسير القرآن العظيم ألبـي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر _دار المعرفـة –

بيروت-ط 1412 5هـ1992 -م .
 .14تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشـنيعة الموضـوعة ،لعلـي بـن محمـد بـن
علي بن عراق ،تحقيق :عبد الوها عبد اللطيف وآخر ،دار الكتـب العلميـة -
بيروت –ط 1399 ،1هـ.
 .15هتذيب الكمال ،ليوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي ،تحقيق  :د .بشار عـواد
مؤسسة الرسالة  -بيروت –ط .1980 – 1400 ،1
 .16جامع البيان عن تأويل آي القرآن :ألبي جعفر محمد بن جرير الطربي ،تحقيـق
د.عبد اهلل بن عبـد المحسـن الوركـي ،طبـع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة
واإلسالمية بدار هجر ،مصر ،ط1422 ،1:هـ.
 .17الجامع الصحيح  :لمسلم بن الحجاج أبـو الحسـين القشـيري ،تحقيـق :محمـد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الوراث العربي ،بيروت .
 .18الجامع الصحيح سنن الورمـذي ،لمحمـد بـن عيسـى الورمـذي ،تحقيـق :أحمـد
محمد شاكر وآخرون ،دار إحياء الوراث العربي  -بيروت .
 .19الجامع الصحيح :ألبي عبد اهلل محمد البخاري ،تحقيـق د.مصـطفى البغـا ،دار
ابن كثير بيروت ،ط1407 ،3:هـ1987،م .
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 .20الجــامع ألحكــام القــران :ألبــي عبــد اهلل محمــد األنصــاري القرطبي،تصــحيح:
أحمد عبد العليم الربدوين ،أعاد طبعه دار إحياء الـوراث العربي،بيـروت ،ط،2:
1405هـ .
 .21حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبـو حنيفـة ،البـن
عابدين ،دار الفكر للطباعة والنشر  -بيروت 1421 -هـ 2000م
 .22حاشية على مراقي الفـالح شـرح نـور اإليضـاح ،ألحمـد بـن محمـد الطحـاوي
الحنفي المطبعة الكربى األميرية ببوالق  -مصر –ط 1318 ،3هـ.
 .23حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ألبي نعيم أحمـد بـن عبـد اهلل األصـبهاين ،دار
الكتا العربي  -بيروت – ط 1405 ،4هـ .
 .24الدر المنثور يف التفسـير بالمـأثور ،لجـالل الـدين السـيوطي ،تحيـق  :د عبـد اهلل
الوركي ،دار هجر –القاهرة – ط 1424 ،1هـ 2003 -م .
 .25روضة الطالبين وعمدة المفتين ،للنووي ،المكتب اإلسالمي -بيروت  -ط ،2
1405هـ.
 .26زاد المعــاد يف خيــر هــدي خيــر العبــاد لــبن القــيم الجوزيــة أبــي عبــد اهلل محمــد
الزرعي الدمشقي ،تحقيق شعيب األرنؤوط وآخر ،مؤسسة الرسالة –بيـروت-
ط 3،1418هـ 1998 -م .
 .27سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي ،ألبـي القاسـم علـي بـن عثمـان
المعروف بابن القاصح ،راجعه  :الشيخ علـي الضـباع ،مطبعـة مصـطفى البـابي
الحلبي –مصر -ط 1373 ،3:هـ  1954 -م.
 .28السلسلة الصحيحة ،لأللباين ،مكتبة المعارف – الرياض .
 .29سلسلة لقاء البا المفتوح ،للشيخ محمد العثيمين .
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 .30ســنن الورمــذي ،لمحمــد بــن عيســى الورمــذي ،تحقيــق :أحمــد محمــد شــاكر
وآخرون ،دار إحياء الوراث العربي  -بيروت .
 .31سنن الدارمي ،لعبداهلل بن عبد الـرحمن الـدارمي ،تحقيـق :فـواز أحمـد زمرلـي
وآخر ،دار الكتا العربي  -بيروت –ط 1407 ،1هـ .
 .32ســير أعــالم النــبالء ،لمحمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي ،تحقيــق  :شــعيب
األرناؤوط وآخر ،مؤسسة الرسالة  -بيروت – ط 1413 ،9هـ .
 .33شرح فتح القدير ،لكمال الدين محمد السيواسي ،دار الفكر – بيروت ،ط . 2
 .34شعب اإليمان :ألبي بكر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي ،تحقيـق :محمـد السـعيد
بسيوين ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط 1410 ،1:هـ
 .35صــحيح الجــامع الصــغير وزياداتــه :لمحمــد ناصــر الــدين األلبــاين ،المكتــب
اإلسالمي ،بيروت1408 ،هـ .
 .36صــحيح ســنن أبــي داود ،لأللبــاين ،مكتبــة المعــارف– الريــاض ط1،1419هـــ
1998م .
 .37صحيح مسلم بشرح النووي :،ألبي زكريا يحيى بـن شـرف النـووي ،دار إحيـاء
الوراث العربي  -بيروت – ط 1392 ،2هـ .
 .38ضــعيف الجــامع الصــغير وزياداتــه :لمحمــد ناصــر الــدين األلبــاين ،المكتــب
اإلسالمي ،بيروت ،ط1410 ،3:هـ 1990 -م .
 .39العجالة يف األحاديث المسلسلة ،لمحمد ياسين بـن محمـد عيسـى المكـي ،دار
البصائر  -دمشق –ط1985 ،2م .
 .40العلــل المتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة ،لعبــد الــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي،
تحقيق :خليل الميس ،دار الكتب العلمية  -بيروت –ط1403 ،1هـ .
 .41غريــب الحــديث ،لعبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري ،تحقيــق :د .عبــد اهلل
الجبوري ،مطبعة العاين  -بغداد – ط 1397 - ،1هـ .
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 .42فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ،ألحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين،
تحقيق :محب الدين الخطيب ،دار المعرفة – بيروت .
 .43فـتح القـدير الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة يف التفسـير :لمحمـد الشــوكاين،
تحقيـق د /عبــد الــرحمن عميـرات ،دار الوفــاء ،المنصــورة ،ط1418 ،2:هـــ -
1997م .
 .44فضائل القرآن  :ألبي عبيد القاسم بن سالم ،تحقيـق :مـروان العطيـة وآخـرون،
طبع دار ابن كثير،دمشق ،ط 1420 ،2 .هـ.
 .45فضــائل القــرآن لجعفــر الفريــابي ،تحقيــق :د .يوســف عثمــان ،مكتبــة الرشــد –

الرياض-ط 1426 ،3هـ 2005 -م .
 .46الفواكه الدواين على رسالة ابن أبـي زيـد القيـرواين ،ألحمـد بـن غنـيم النفـراوي
المالكي ،دار الفكر  -بيروت – 1415هـ .
 .47الفوائــد المجموعــة يف األحاديــث الموضــوعة ،لمحمــد بــن علــي الشــوكاين،
تحقيـق :عبـد الـرحمن يحيــى المعلمـي ،المكتـب اإلسـالمي  -بيــروت – ط،3
1407هـ.
 .48فيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير ،تـأليف :عبـد الـرؤوف المنـاوي ،المكتبـة
التجارية الكربى  -مصر – ط 1356 ،1هـ.
 .49الكامـل يف ضــعفاء الرجــال ،لعبـداهلل بــن عــدي بـن عبــداهلل الجرجــاين ،تحقيــق:
يحيى مختار غزاوي ،دار الفكر  -بيروت – ط  1409 ،3هـ 1988 -م .
 .50كشــاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع ،لمنصــور بــن يــونس البهــويت ،تحقيــق :هــالل
مصيلحي ،دار الفكر  -بيروت – 1402هـ .
 .51لســان العــر :لمحمــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي المطــري ،دار صــادر،
بيروت ،ط. 1:
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 .52لسان الميزان ،ألحمد بن علي بن حجر العسـقالين ،تحقيـق :دائـرة المعـرف النظاميـة
بالهند ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بيروت -ط  1406 ،3هـ 1986 -م .
 .53المجروحين  :ألبي حاتم محمد بـن حبـان ،تحقيـق :محمـد إبـراهيم زايـد ،دار
الوعي ،حلب،ط1396 ،1:هـ .
 .54المجروحين من المحدثين والضعفاء والموروكين ،لمحمد بن حبان بـن أحمـد
ابــن أبــي حــاتم ،تحقيــق :محمــود إبــراهيم زايــد ،دار الــوعي  -حلــب – ط ،1
1396هـ .
 .55مجلـــة جامعـــة أم القـــرى لعلـــوم الشـــريعة واللغـــة العربيـــة ،العـــدد  ،19صـــفر
1425هـ.
 .56مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :لعلي بن أبـي بكـر البيهقـي ،دار الكتـا العربـي،
القاهرة 1407 ،هـ
 .57مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية :جمع وترتيـب :عبـد الـرحمن بـن
قاســم وولــده ،طبــع مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف ،المدينــة
المنورة 1416 ،هـ 1995 -م .
 .58المدخل ،ألبي عبد اهلل محمد بن محمد المالكي الشهير بابن الحاج ،دار الفكر
 1401هـ 1981 -م . .59المدونة الكربى ،لمالك بن أنس ،دار صادر – بيروت .
 .60مرويــات دعــاء خــتم القــرآن لبكــر أبــو زيــد ،دار الصــميعي -الريــاض –ط ،3
1416هـ 1995 -م .
 .61المستدرك على الصحيحين:ألبي عبداهلل محمد الحـاكم النيسـابوري ،تحقيـق:
مصطفى عطا  .دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1411 ،1:هـ 1990 -م .
 .62مسند اإلمام أحمد بن حنبل  :ألحمد بن حنبل الشيباين ،مؤسسـة قرطبة،مصـر،
1985م.
 .63مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،ألحمد بن أبي بكر بـن إسـماعيل الكنـاين،
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تحقيق :محمد المنتقى الكشناوي ،دار العربية  -بيروت –ط 1403 ،2هـ .
 .64مصنف بن أبي شيبه  :ألبـي بكـر عبـداهلل بـن أبـي شـيبه الكـويف ،تحقيـق :كمـال
يوسف الحوت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط 1409 ، 1:هـ .
 .65مطالــب أولــي النهــى يف شــرح غايــة المنتهــى ،لمصــطفى الســيوطي الرحيبــاين،
المكتب اإلسالمي  -دمشق 1961 -م .
 .66مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفا المنهاج ،لمحمد الخطيب الشربيني ،دار
الفكر – بيروت.
 .67المغنــي عــن حمــل األســفار ،ألبــي الفضــل العراقــي ،تحقيــق :أشــرف عبــد
المقصود ،مكتبة طربية  -الرياض –ط 1415 ،1هـ 1995 -م .
 .68المغني ،لموفق الدين عبد اهلل بن قدامة ،تحقيق :د .عبـد اهلل الوركـي وآخـر ،دار
عالم الكتب – الرياض – ط 1417 ،3هـ 1997 -م .
 .69مــنح الجليــل شــرح علــى مختصــر سـيد خليــل ،.لمحمــد علــيش ،دار الفكــر -
بيروت 1409 -هـ 1989 -م .
 .70الموقـــــع اإللكـــــوروين علـــــى الشـــــبكة العنكبوتيـــــة :ابـــــن بـــــاز –. -
/https://binbaz.org.sa
 .71ميزان االعتدال يف نقد الرجـال  :لشـمس الـدين محمـد الـذهبي ،تحقيـق :علـي
محمد معوض وآخر،دار الكتب العلمية،بيروت ط1995 ،1:م .
 .72النشر يف القراءات العشر  :ألبي الخير محمد ابن الجزري ،مراجعة:علي محمد
الضباع ،طبع دار الكتب العلمية،بيروت،ط 1418 ،1:هـ .
 .73هناية المحتاج إلى شرح المنهاج ،لشمس الدين محمد بن أبـي العبـاس الشـهير
بالشافعي الصغير ،دار الفكر للطباعة  -بيروت 1404 -هـ 1984 -م.

***
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1. al-Itqān fī ʻulūm al-Qurʼān : li-Jalāl al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān al-Suyūṭī,
ṣaḥḥaḥahu : Muḥammad Sālim Hāshim, Ṭubiʻa Dār al-Kutub alʻIlmīyah, Bayrūt, Ṭ : 1, 1421h.
2. al-aḥādīth allatī fī al-Iḥyāʼ wa-lam yujadu la-hā al-Subkī isnādā (min
Kitāb Ṭabaqāt al-Shāfiʻīyah al-Kubrá), li-Tāj al-Dīn ibn ʻAlī ibn ʻAbd
al-Kāfī al-Subkī, taḥqīq : D. Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanāḥī wa
ākhir, Dār Hajar lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa al-Tawzīʻ – Ṭ 2, 1413 H.
3. Aḥkām al-Qurʼān, li-Abī Bakr Muḥammad ibn ʻAbd Allāh Ibn alʻArabī, taḥqīq : Muḥammad ʻAṭā, Dār al-Fikr lil-Ṭibāʻah wa al-Nashr
– Lubnān.
4. Iḥyāʼ ʻulūm al-Dīn, li-Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī Abū
Ḥāmid, Dār al-Maʻrifah – Bayrūt.
5. Akhbār Makkah fī qadīm al-dahr wa ḥadīthahu, li-Muḥammad ibn
Isḥāq ibn al-Fākihī, taḥqīq D. ʻAbd al-Malik ibn Duhaysh, Dār KhiḍrBayrūt – Ṭ 2, 1414 H.
6. al-Ādāb al-sharʻīyah, li-Abī ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Mufliḥ alMaqdisī, taḥqīq : Shuʻayb al-Arnaʼūṭ wa ākhir, Muʼassasat al-Risālah
– byrwt-Ṭ 2, 1417h 1996m.
7. Irshād al-ʻaql al-salīm ilá mazāyā al-Qurʼān al-Karīm : li-Muḥammad
ibn Muḥammad al-ʻImādī Abū al-Saʻūd, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī,
Bayrūt.
8. asbāb al-nuzūl : li-Abī al-Ḥasan ʻAlī al-Wāḥidī, taḥqīq D / Māhir alFaḥl, Dār al-Maymān, Ṭ : 1, 1426, 2005m.
9. Iʻlām al-muwaqqiʻīn ʻan Rabb al-ʻālamīn, li-Ibn al-Qayyim alJawzīyah : Abī ʻAbd Allāh Shams al-Dīn Muḥammad ibn Abī Bakr alDimashqī, taḥqīq : Ṭāhā ʻAbd al-Raʼūf Saʻd, Dār al-Jīl-Bayrūt – 1973.
10. al-Baḥr al-rāʼiq sharḥ Kanz al-daqāʼiq, li-Zayn al-Dīn ibn Nujaym alḤanafī, Dār al-Maʻrifah – Bayrūt, ṭ2.
11. Badāʼiʻ al-ṣanāʼiʻ fī tartīb al-sharāʼiʻ, li-ʻAlāʼ al-Dīn al-Kāsānī, Dār alKitāb al-ʻArabī-Bayrūt – Ṭ 2, 1982m.
12. al-Tibyān fī ādāb ḥamlat al-Qurʼān, li-Yaḥyá ibn Sharaf al-Dīn alNawawī, taḥqīq : Bashīr Muḥammad Maktabat al-Muʼayyad-ālṭāʼf, Ṭ
1, 1412h 1991m.
13. tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm li-Abī al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn ʻUmar ibn Kathīr _
Dār al-Maʻrifah – byrwt-ṭ 5 1412h 1992m.
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14. Tanzīh al-sharīʻah al-marfūʻah ʻan al-akhbār alshnyʻh al-mawḍūʻah,
li-ʻAlī ibn Muḥammad ibn ʻAlī ibn ʻIrāq, taḥqīq : ʻAbd al-Wahhāb
ʻAbd al-Laṭīf wa ākhir, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt – Ṭ 1, 1399h.
15. Tahdhīb al-kamāl, li-Yūsuf ibn al-Zakī ʻAbd al-Raḥmān al-Mizzī,
taḥqīq : D. Bashshār ʻAwwād Muʼassasat al-Risālah-Bayrūt – Ṭ 1,
1400 – 1980.
16. Jāmiʻ al-Bayān ʻan Taʼwīl āy al-Qurʼān : li-Abī Jaʻfar Muḥammad ibn
Jarīr al-Ṭabarī, taḥqīq D. ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī,
Ṭubiʻa Markaz al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-ʻArabīyah wa al-Islāmīyah
bi-Dār Hajar, Miṣr, Ṭ : 1, 1422h.
17. al-Jāmiʻ al-ṣaḥīḥ : li-Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusayn al-Qushayrī,
taḥqīq : Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, Dār Iḥyāʼ al-Turāth alʻArabī, Bayrūt.
18. al-Jāmiʻ al-ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhī, li-Muḥammad ibn ʻĪsá alTirmidhī, taḥqīq : Aḥmad Muḥammad Shākir wa ākharūn, Dār Iḥyāʼ
al-Turāth al-ʻArabī-Bayrūt.
19. al-Jāmiʻ al-ṣaḥīḥ : li-Abī ʻAbd Allāh Muḥammad al-Bukhārī, taḥqīq D
/ Muṣṭafá al-Bughā, Dār Ibn Kathīr Bayrūt, Ṭ : 3, 1407h, 1987m.
20. al-Jāmiʻ li-aḥkām al-Qurʼān : li-Abī ʻAbd Allāh Muḥammad al-Anṣārī
al-Qurṭubī, taṣḥīḥ : Aḥmad ʻAbd al-ʻAlīm al-Baraddūnī, aʻāda ṭabʻihi
Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Bayrūt, Ṭ : 2, 1405h.
21. Ḥāshiyat radd al-Mukhtār ʻalá al-Durr al-Mukhtār sharḥ Tanwīr alabṣār fiqh Abū Ḥanīfah, li-Ibn ʻĀbidīn, Dār al-Fikr lil-Ṭibāʻah wa-alNashr-Bayrūt-1421h 2000M
22. Ḥāshiyat ʻalá Marāqī al-Falāḥ sharḥ Nūr al-Īḍāḥ, li-Aḥmad ibn
Muḥammad al-Ṭaḥāwī al-Ḥanafī al-Maṭbaʻah al-Kubrá al-Amīrīyah
bi-Būlāq-Miṣr – Ṭ 3, 1318h.
23. Ḥilyat al-awliyāʼ wa-ṭabaqāt al-aṣfiyāʼ, li-Abī Naʻīm Aḥmad ibn ʻAbd
Allāh al-Aṣbahānī, Dār al-Kitāb al-ʻArabī-Bayrūt – Ṭ 4, 1405h.
24. al-Durr al-manthūr fī al-tafsīr bi-al-maʼthūr, li-Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī,
tḥyq : D ʻAbd Allāh al-Turkī, Dār Hajar – al-Qāhirah – Ṭ 1, 1424h,
2003m.
25. Rawḍat al-ṭālibīn wa ʻUmdat al-muftīn, lil-Nawawī, al-Maktab
alʼslāmy-Bayrūt-Ṭ 2, 1405h.
26. Zād al-maʻād fī Khayr Hudá Khayr al-ʻibād Laban al-Qayyim alJawzīyah Abī ʻAbd Allāh Muḥammad al-Zarʻī al-Dimashqī, taḥqīq
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27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
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Shuʻayb al-Arnaʼūṭ wa ākhir, Muʼassasat al-Risālah – byrwt-Ṭ 3,
1418h 1998M.
al-Silsilah al-ṣaḥīḥah, lil-Albānī, Maktabat al-Maʻārif – al-Riyāḍ.
Silsilat liqāʼ al-Bāb al-maftūḥ, lil-Shaykh Muḥammad al-ʻUthaymīn.
Sunan al-Tirmidhī, li-Muḥammad ibn ʻĪsá al-Tirmidhī, taḥqīq :
Aḥmad Muḥammad Shākir wa ākharūn, Dār Iḥyāʼ al-Turāth alʻArabī-Bayrūt.
Sunan al-Dārimī, lʻbdāllh ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Dārimī, taḥqīq :
Fawwāz Aḥmad Zamarlī wa ākhir, Dār al-Kitāb al-ʻArabī-Bayrūt – Ṭ 1,
1407h.
Siyar Aʻlām al-nubalāʼ, li-Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʻUthmān alDhahabī, taḥqīq : Shuʻayb al-Arnāʼūṭ wa ākhir, Muʼassasat alRisālah-Bayrūt – Ṭ 9, 1413h.
sharḥ Fatḥ al-qadīr, li-Kamāl al-Dīn Muḥammad alsywāsy, Dār alFikr – Bayrūt, Ṭ 2.
shaʻb al-īmān : li-Abī Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Bayhaqī, taḥqīq :
Muḥammad al-Saʻīd Basyūnī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah Bayrūt, Ṭ : 1,
1410 H
Ṣaḥīḥ al-Jāmiʻ al-Ṣaghīr wa ziyādātihi : li-Muḥammad Nāṣir al-Dīn alAlbānī, al-Maktab al-Islāmī, Bayrūt, 1408h.
Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd, lil-Albānī, Maktabat al-Maʻārif – al-Riyāḍ
ṭ1419h 1998M.
Ṣaḥīḥ Muslim bi-sharḥ al-Nawawī, : li-Abī Zakarīyā Yaḥyá ibn Sharaf
al-Nawawī, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī-Bayrūt – Ṭ 2, 1392h.
Ḍaʻīf al-Jāmiʻ al-Ṣaghīr wa ziyādātihi : li-Muḥammad Nāṣir al-Dīn alAlbānī, al-Maktab al-Islāmī, Bayrūt, Ṭ : 3, 1410h, 1990m.
al-ʻUjālah fī al-aḥādīth al-musalsalah, li-Muḥammad Yāsīn ibn
Muḥammad ʻĪsá al-Makkī, Dār al-Baṣāʼir-Dimashq – ṭ2, 1985m.
al-ʻilal al-mutanāhiyah fī al-aḥādīth alwāhyh, li-ʻAbd al-Raḥmān ibn
ʻAlī ibn al-Jawzī, taḥqīq : Khalīl al-Mays, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyahBayrūt – Ṭ1, 1403h.
Gharīb al-ḥadīth, li-ʻAbd Allāh ibn Muslim ibn Qutaybah al-Dīnawarī,
taḥqīq : D. ʻAbd Allāh al-Jubūrī, Maṭbaʻat al-ʻĀnī-Baghdād – Ṭ 1, 1397h.
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41. Fatḥ al-Bārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, li-Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar alʻAsqalānī, taḥqīq : Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb, Dār al-Maʻrifah –
Bayrūt.
42. Fatḥ al-qadīr al-Jāmiʻ bayna Fannī al-riwāyah wa al-dirāyah fī altafsīr : li-Muḥammad al-Shawkānī, taḥqīq D / ʻAbd al-Raḥmān
ʻUmayrāt, Dār al-Wafāʼ, al-Manṣūrah, Ṭ : 2, 1418h, 1997m.
43. faḍāʼil al-Qurʼān : li-Abī ʻUbayd al-Qāsim ibn Sallām, taḥqīq :
Marwān al-ʻAṭīyah wa ākharūn, Ṭubiʻa Dār Ibn Kathīr, Dimashq, Ṭ :
2, 1420 H.
44. faḍāʼil al-Qurʼān li-Jaʻfar al-Firyābī, taḥqīq : D. Yūsuf ʻUthmān,
Maktabat al-Rushd – alryāḍ-ṭ 3, 1426 2005m.
45. al-Fawākih al-dawānī ʻalá Risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, liAḥmad ibn Ghunaym al-Nafrāwī al-Mālikī, Dār al-Fikr-Bayrūt –
1415h.
46. al-Fawākih al-dawānī ʻalá Risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, liAḥmad ibn Ghunaym al-Nafrāwī al-Mālikī, Dār al-Fikr-Bayrūt –
1415h.
47. Fayḍ al-qadīr sharḥ al-Jāmiʻ al-Ṣaghīr, taʼlīf : ʻAbd al-Raʼūf alMunāwī, al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrá-Miṣr – Ṭ 1, 1356h.
48. al-kāmil fī ḍuʻafāʼ al-rijāl, lʻbdāllh ibn ʻAdī ibn Allāh al-Jurjānī, taḥqīq
: Yaḥyá Mukhtār Ghazzāwī, Dār al-Fikr-Bayrūt – Ṭ 3, 1409 H 1988m.
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إعداد

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بجامعة ذمار
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ملخص البحث
عنوووووان البحوووووث :اآليـــــات التــــي ُروي أنهـــــا وردت يف الخـــــوارج – دراســـــة
استقرائية تفسيرية.
هد البحوث :يهـدف هـذا البحـث إلـى جمـع اآليـات التـي ُروي أنهـا وردت يف
الخوارج ،ودراستها دراسة تفسـيرية تجلـي عالقـة الخـوارج باآليـة ،وتحقيـق حجيـة
الروايات الواردة فيهاُ ،
بيان ماهية تفسـير بعـض اآليـات بـالخوارج ،وكشـف أسـبا
تلك التفسيرات.
واستخد الباحث المنهج التنصيل واالستقرائ  ،وتوصل إلوى عودد مون النتوائج
أهمها ما يل :
-1تفسير بعض اآليات بالخوارج ورد يف السنة النبوية وأقوال الصحابة . 
مرفوعا أو موقو افا  -ال يعني حصر معنى اآلية يف
-2ما صح من هذه التفسيرات -
ا
الخوارج ،بل أنهم جزء من المعنى.
-3ال عجــب يف صــحة روايــات عــن النبــي  تفســر آيــات بــالخوارج ،مــع كــون
الخوارج كفرقـة ظهـروا بعـد مـوت الرسـول  ،وبعـد انقطـاع الـوحي ،فهـذا ينـدرج
تحــت نبوءات ـه  ،وهــو ضــمن أحاديــث كثيــرة وردت يف نعــت الخــوارج ،وذمهــم،
والتحذير منهم.
-4أن مثل هذه التفاسير التي تضمنتها الروايات تنحو ثالث طرق :التفسـير بـالعموم،
والتفسير بالمثال ،والتفسير بالقياس.
-5أن التفسير بالقياس هو األقل يف تلك التفسيرات.
-6ال يلزم من تفسير آيات بالخوارج تنزيل كل ما رود يف اآلية بالخوارج ،كتنزيل
صــفات الكفــر يف اآليــة علــيهم ،وهــذا واضــح يف الروايــات التــي فســرها علــي 
بــالخوارج ،فلــم يكــن  يكفــرهم ،مــع أن اآليــات تشــتمل علــى بعــض صــفات
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الكافرين .فما ينزل من معاين اآلية فقط مـا يتشـارك فيـه الخـوارج مـع الكـافرين ،مـن
الزيغ ،وضالل السعي واتباع المتشابه ،ونحو ذلك .وال يشـملهم الصـفات الخاصـة
بالكــافرين كالتكــذيب بــاهلل ورســله ،والتكــذيب بــاليوم واآلخــر ،ونحــو ذلــك ممــا ال
كفرا.
يكون إال ا
الكلموووات الدالوووة :الخـــوارج -الحروريـــة -المارقـــة -الروايـــات -التكفيـــر-
التكفيريون -الغلو -تأويل القرآن.

***
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املقدمة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
وأساسـا لضـالالت أخـرى
ظهـورا
فإن فرقة الخوارج أقدم أهل األهواء ،وأولهم
ا
ا
كثيرا وال زالوا يعانون.
ظهرت بعدئذ ،وعانى المسلمون من أفكارهم ا
وهذا أعطى األبحاث التي تسلط الضوء عليهم أهمي اة كبير اة ،ال سيما ما يتعلق هبم
يف الكتا والسنة؛ ألن الكتا والسنة الصحيحة أساس االستدالل.
كنــت أثنــاء اســتقرائي للروايــات ألحــظ وجــود روايــات يف الســنة وأقــوال
وقــد
ُ
الصحابة  تفسر آية ما بالخوارج ،أو أنها نزلت فيهم ،واستوقفني أن الخوارج فرقة
ظهرت بعد النبي  وبعـد انقطـاع الـوحي ،فكيـف ُتنـزل مثـل هـذه التفسـيرات علـى
تفسيرا لهذا األمر ،وجوا ابا على هذه التساؤالت.
وأحببت حينئذ أن أجد
الخوارج؟!
ُ
ا

أيضا أهمية الدليل القرآين يف نقد طريقة الخوارج ،وأهمية الوقوف على
ولحظت ا
ُ
معاين تلك اآليات ،وما فيها من صفات ذم لطريقة الخوارج.
ومن ثم تبادر إلي أن أجمع تلك الروايات وأأصل لماهية هذه التفاسير ،يف دراسة
نظرية تطبيقية ،أستقرئ فيها تلك الروايات ومعانيها ،و ُأبين عالقة معاين تلك اآليات
بفرقة الخوارج.
فكتبت هذا البحث  -مستعيناا باهلل -وسمي ُته:
ُ
[اآليات الت روَ أنها وردت يف الخوارج  -دراسة استقرائية تفسيرية]
وفيما يلي بيان لحدود البحث ،وأهميـة الموضـوع ،وأسـبا اختيـاره ،وأهدافـه،
والدراسات السابقة ،والجديد الذي تضيفه هذه الدراسة ،ثم خطة البحث.

حدود البحث:
ـت فيهــا الروايــات التــي فســرت آيــة مــا
البحــث دراســة اســتقرائية تفســيرية ،تتبعـ ُ
بالخوارج ،أو جعل ْت من الخوارج سب ابا لنزولها ،وأصلت لماهية هذه التفسـيرات يف
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درست اآليات مرتبة على ترتيب المصحف يف الدراسـة التطبيقيـة
الفصل األول ،ثم
ُ
يف الفصل الثاين.
ـورطت أن تكــون هــذه الروايــات إمــا مرفوعــة إلــى النبــي  أو مــن أقــوال
واشـ
ُ
الصحابة .
أيضــا اإلســناد ،فلــم أدخــل يف بحثــي األقــوال غيــر المســندة؛ ألهميــة
واشـ
ـورطت ا
ُ
الوقوف على أسانيد تلك الروايات؛ بغية الوقوف على درجتها يف االحتجاج.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
-1وجود عدد من اآليات ُروي يف السنة وأقـوال الصـحابة  ورودهـا يف الخـوارج،
وهذا يعني أهمية جمع تلك اآليات والروايات ،ودراستها.
ظهورا ،وضررهم بالغ يف األمـة ،ووجـود
-2الخوارج أقدم فرق أهل األهواء وأولها
ا
دراسة تجلي ذمهم يف كتا اهلل يعطي الموضوع أهمية بالغة.
-3ارتبـاط الموضــوع بـالقرآن الكــريم ،وهــذا أكسـبه شــر افا وأهميـة؛ فــالعلوم تشــرف
بموضوعاهتا.
-4هذا الموضوع لبنة قشيبة وجديدة يف الدراسات التي تحدثت عن الخوارج.
 -5خدمة المكتبة القرآنية بإضافة الجديد إليها.

أهدا البحث:
-1جمع اآليـات التـي ُروي أنهـا وردت يف الخـوارج ،ودراسـتها دراسـة تفسـيرية
تجلي عالقة الخوارج باآلية ،وتحقيق حجية الروايات الواردة فيها.
ُ -2
بيان ماهية تفسير بعض اآليات بالخوارج ،وكشف أسبا تلك التفسيرات.

الدراسات السابقة:
بعد البحث والنظر يف المواقع المختلفة بشبكة المعلومـات الدوليـة (االنورنـت)،
ويف قواعد البيانات المختلفة ،والمكتبات العامة ،تبين لي أن هذا الموضوع لـم ُيـدرس
مِن قبل ،وأنه بحاجة إلى خدمة ودراسة.
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أحصـيت منهــا684 :
والدراسـات السـابقة يف موضـوع الخـوارج كفرقــة كثيـرة جـدا ا،
ُ
منشورا ،يثقل المحل بذكرها كلهـا ،وهـي كلهـا تختلـف عـن موضـوع بحثـي حيـث
بح اثا
ا
تــدرس الخــوارج كفرقــة مــن حيــث معتقــداهتا ،وأضــرارها ،وشــبهاهتا ،وبحثــي هــذا
متخصص يف دراسة اآليات التـي ُروي أنهـا وردت يف الخـوارج ،دراسـة تفسـيرية ،وهـذا
مجال جديد لم يدرس من قبل.
ومن الدراسات السابقة الت يحسن ذكرها وبيان الفرل بين دراست وهوذه الدراسوات
ما يل :
-1الخوارج وتأويالهتم المنحرفة آليات القرآن الكريم وتفنيدها :حسـن ،سـامي
عطا :منشور يف المجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج،9ع ،4الناشـر :جامعـة آل
البيت تاريخ2013 :م.
-2اآليــات التــي انحــرف الخــوارج يف تأويلهــا :عبــد العزيــز ،خيــري عبــد الفتــاح
حبيب منشور يف مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ،مج ،4ع 17الناشـر :جامعـة
الطائف تاريخ2018 :م.
الفوورل بووين دراسووت وهوواتين الدراسووتين وأشووباههما :أن ه ـذه األبحــاث تــدرس
اآليات التي يستدل هبا الخوارج ،أما دراسـتي فتـدرس اآليـات التـي ُروي أن معانيهـا
وردت يف الخوارج ،أو نزلـت فـيهم ،وهـذا بـين يف اخـتالف موضـوع دراسـتي عنهـا؛
بسبب اختالف مجال الدراسة.
ُ
األحاديث المسند ُة الوارد ُة يف الخوارج وصـفاهتم  -جم اعـا ودراسـة :االمـين،
-3
عبد العزيز مختار إبراهيم المصدر دراسات إسـالمية ،ع ،13الناشـر :وزارة الشـؤون
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد  -وكالة المطبوعات والبحث العلمي تاريخ2006 :م.
-4األحاديث الواردة يف الخوارج :تخريج ودراسة :السابعي ،ناصـر بـن سـليمان بـن
سعيد ،رسالة ماجستير الجامعة :جامعة آل البيت تاريخ1998 :م.
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-5صفات الخـوارج يف السـنة النبويـة :المرزوقـي ،سـلمان محمـد عبـد اهلل المصـدر
مجلة الحديث ،العدد ،15 :الناشر :الكلية الجامعيـة اإلسـالمية العالميـة  -بسـالنجور -
معهد دراسات الحديث النبوي تاريخ2018 :م.
الفوورل بووين دارسووت وه وذه الدراسووات وأمثالهووا :أن هــذه الدراســات ُتعنــى بدراســة
األحاديث الواردة يف الخوارج ،أما بحثي فيدرس اآليات التي وردت يف الخوارج ،وهـذا
واضــح يف الفــرق بــين دراســتي وبــين هــذه الدراســات ،حيـ ُ
ـث تختلــف عنهــا يف مجــال
الدراسة.
الجديد الذَ تقدمه الدراسة:
-1جمع اآليـات التـي ُروي أنهـا وردت يف الخـوارج ،ودراسـتها دراسـة تفسـيرية
تجلي عالقة الخوارج باآلية ،وتحقيق حجية الروايات الواردة فيها.
ُ -2
بيان ماهية تفسير بعض اآليات بالخوارج ،وكشف أسبا تلك التفسيرات.

خطة البحث:
تشتمل خطة البحث على مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة ،على النحو التالي:
المقدمة :وتتضمن :أهمية الموضوع ،وأسبا اختيـاره ،وحـدود البحـث ،وأهدافـه،
والدراسات السابقة ،والجديد الذي ستقدمه الدراسة ،وخطة البحث ،ومنهجه.
الفصل األول :الدراسة النظرية:
وفيها مبحثان:
المبحث األول :فرقة الخوارج :التعريف هبا ،أسماؤها ،ونشأهتا.
المبحث الثاين:

تفسير بعض اآليات بالخوارج :الماهية ،واألسبا .

الفصل الثاين :الدراسة التطبيقية.
وفيها دراسة اآليات التي ُروي أنها وردت يف الخوارج مرتبة على ترتيب المصحف:
يف ثمانية مباحث:
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المبوووووحوووووووووووووووووث األول :ورود معاين اآلية ،27 :من سورة البقرة يف الخوارج.
المبووووحووووووووووووووووث الثوووواين :ورود معاين اآلية 7:من سورة آل عمران يف الخوارج.
المبووووووووووووحث الثالوووووووث :ورود معاين اآلية ،106 :من سورة آل عمران يف الخوارج.
المبحوووووووووووووووث الرابووووووع :ورود معاين اآلية ،118 :من سورة آل عمران يف الخوارج.
المبحوووووووث الخوووووووامس :ورود معاين اآلية ،159 :من سورة األنعام يف الخوارج.
المبحوووووووث السوووووووادس :ورود معاين اآلية 2:من سورة الحجر يف الخوارج.
المبحوووووووووث السوووووووووابع :ورود معاين اآليتين 104-103:من سورة الكهف يف الخوارج.
المبووحوووووووووووووووث الثوووووامن :ورود معاين اآلية ،5:من سورة الصف يف الخوارج.
 الخاتمة وفيها :نتائج البحث ،وتوصياته:

منهج البحث:
سلكت يف هذا البحث المنهج التأصيلي االستقرائي ،وفق ما يلي:
ُ
-1جمع اآليات التي ُروي أنها وردت يف الخوارج ،ورواياهتا الواردة يف ذلك.
 -2دراسة هذه اآليات دراسة تفسيرية تجلي عالقة هذه اآليات بفرقة الخوارج.
قسمت الدراسة إلى دراسة نظرية هي :الفصل األول :أصـ ْل ُت فيهـا ماهيـة تفسـير
-3
ُ
معــاين آيــة بــالخوارج ،وأســبا ذلــك .ودراســة تطبيقيــة هــي الفصــل الثــاين مــن البحــث،
درست فيها اآليات التي ُروي أنها وردت يف الخوارج.
بت دراسة اآليات يف الدراسة التطبيقية حسب ترتيبها يف المصحف.
-4رت ُ
ـت دراســة الموضــع الواحــد مــن اآليــات التــي ُروي أنهــا وردت يف الخــوارج:
-5رتبـ ُ
أوال :نــص اآليــة ،ثان ايووا :معــاين المفــردات ،ثال اثووا :ورود اآليــة بشــأن الخــوارج يف الروايــة،
ا
خامسا :دراسة عالقة اآلية بالخوارج.
راب اعا :التفسير اإلجمالي لآلية،
ا
-6الرجـــوع إلـــى المصـــادر القديمـــة األصـــيلة ،والمراجـــع الحديثـــة التـــي لهـــا
عالقة بالموضوع.
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وتركـت الرجـوع لكتـب المبتدعـة،
اعتمدت يف البحث على مصادر موثوقـة،
-7
ُ
ُ
وتفاسير أهل األهواء ،إال على سبيل نقدها وبيان اعوجاجها.
ورقمـت اآليـات،
كتبت اآليات بالرسم العثمـاين بروايـة حفـص عـن عاصـم،
ُ
ُ -8
وعزو ُتها إلى السور الواقعة فيها.
جت األحاديث واآلثـار الـواردة يف البحـث ،مـن مصـادرها األصـلية ،فـإن
- 9خ ر ُ
حققــت
اكتفيــت بــذلك ،وإن كانــت يف غيرهمــا
كانــت يف الصــحيحين أو أحــدهما
ُ
ُ
اكتفيت ببيـان درجتهـا عـن طريـق نقـل
صحتها باستخدام منهج البحث يف دراسة األسانيد ،وربما
ُ
كالم العلماء المعتربين يف الحكم عليه.
قت النقل وعزوته إلى من ُنقل عنه.
 -10وث ُ
 -11لم أترجم لألعالم؛ لما تقتضيه طبيعة البحث من االختصار.
توصلت إليها من خالل البحث.
وضعت خاتمة تتضمن أهم النتائج التي
-12
ُ
ُ

***
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الفصل األول
الدراسة النظرية
املبحث األول :فرقة اخلوارج :التعريف بها ،أمساؤها ،ونشأتها
أوالا :التعريف اللغوَ واالصطلح للخوارج:
يف اللغة :الخوارج جمع خارج ،وخارجي :اسم مشتق من الخـروج ،وأصـله مـن
خروجا فهو خارج .
مادة :خرج ،وهو :نقيض الدخول ،خرج يخرج
ا
قال ابن فارس" :الخاء والراء والجيم أصالن ،وقد يمكن الجمع بينهما ..األول:
النفاذ عن الشيء .والثاين :اختالف لونين" .
وقد أطلـق علمـاء اللغـة كلمـة الخـوارج علـى هـذه الطائفـة مـن النـاس؛ ألنهـم خرجـوا
عن الطاعة .
قال الزبيديُ " :سموا به لخروجهم على الناس ،أو عـن الـدين ،أو عـن الحـق ،أو
عن علي كرم اهلل وجهه بعد صفين ،أقوال" .
ويف االصوووطلل :اختلفـــت نظـــرة العلمـــاء يف تعريـــف الخـــوارج علـــى معنيـــين:
عام وخاص:
المعنى العا  :هم :من خرجـوا علـى اإلمـام المتفـق علـى إمامتـه الشـرعية ،يف أي
زمن كان.
قال الشهرستاين" :كل من خرج علـى اإلمـام الحـق الـذي اتفقـت الجماعـة عليـه
ُيسمى خارج ايا ،سواء كان الخروج يف أيام الصـحابة علـى األئمـة الراشـدين؛ أو كـان
بعدهم على التابعين بإحسان ،واألئمة يف كل زمان" .
( )1انظر :تاج العروس ( ،)508 /5والمحكم والمحيط األعظم ( ،)3 /5مادة :خرج.
( )2مقاييس اللغة ( ،)175 /2مادة :خرج.
( )3انظر :النظم المستعذ (.)256 /2
( )4تاج العروس ( ،)517 /5مادة :خرج.
( )5الملل والنحل (.)114 /1
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المعنى الخاص :هم :من خرجوا على علي بن أبي طالب .
قــال أبــو الحســن األشــعريُ " :سـموا خــوارج ألنهــم خرجــوا علــى علــي بــن أبــي
طالب. "
قلت :الصحيح أن اسم الخارجي ينسـحب علـى كـل مـن أشـبه الخـارجين علـى
علـي  وشــابه معتقــداهتم يف أي زمــن .وإن كانـت الروايــات يف ذلــك جــاءت أصــالة يف
ّ

خوارج الزمن األول.

ومما يقوَ ما ذكرت:
-1أن جذور الخوارج التاريخية تعود إلى ما قبل زمن علي بن أبي طالب  فهم
من أثار الفتنة على عثمان  وهم من قتلوه ،بل تعود جـذورهم إلـى العهـد النبـوي،
كما سيأيت يف الحديث عن نشأهتم.
-2أنــه ورد يف الســنة مــا ُيبــين اســتمرار هــذه الطائفــة إلــى يــوم القيامــة ،كمــا يف
الحــديث« :ســيخرج أنــاس مــن أمتــي مــن قبــل المشــرق ،يقــرءون القــرآن ال يجــاوز
تراقيهم ،كلما خرج منهم قرن قطع ،كلما خرج منهم قرن قطوع  -حتـى عـدها زيـادة
على عشرة مرات  -كلما خرج منهم قرن قطع ،حتى يخرج الدجال يف بقيتهم» .
ويف رواية الحاكم« :كلما قطع قرن نشن قرن ،حتى يخرج يف بقيتهم الدجال» .

ثان ايا :أسماء الخوارج.
ا
اسـتعماال ،ووردت هـذه التسـمية يف
-1الخوارج :وهو أشـهر أسـمائهم وأكثرهـا
السنة النبوية ،كما يف الحديث« :الخوارج كلب النار» .
( )1انظر :مقاالت اإلسالميين ص.5-4
( )2أخرجه أحمد يف المسند ( )456 -455 /11رقم ،6871 :مسـند عبـد اهلل بـن عمـرو بـن العـاص  ،بسـند
صحيح.
( )3أخرجه الحاكم يف المستدرك ( )556 /4رقم .8558 :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،وصححه الحاكم يف
المستدرك.
( )4أخرجـه ابـن أبــي شـيبة يف مصـنفه ( ،)553 /7وأبــو داود الطيالسـي يف مسـنده ( )163 /2رقـم،860 :

=
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-2الحروريةُ :سموا بذلك نسبة إلى الموضـع الـذي خـرج فيـه أسـالفهم ،حينمـا
انشقوا عن جيش علي بن أبي طالب  ،يف موضع حروراء وهـو موضـع قريـب مـن
الكوفة .
وورد تسميتهم بذلك على ألسنة الصحابة  كما يف قول عائشـة  للمـرأة التـي
سألت عن قضاء الحائض للصالة يف الطهر« :أحرورية أنت؟» .
ومثل قول سعد بن أبي وقاص « :والحرورية الذين ينقضون عهد اهلل مـن بعـد
ميثاقه» .
ُّ -3
الشراةُ :سـموا بـذلك؛ ألنهـم كـانوا يقولـون" :شـرينا أنفسـنا يف طاعـة اهلل أي:
بعناها بالجنة" .
-4الووومحكمة :ســموا بــذلك؛ بســبب إنكــارهم تحكــيم الحكمــين يف صــفين،
وقولهم" :ال حكم إال هلل" .
-5المارقةُ :سموا بذلك لمروقهم عن الدين ،كمـا يف الحـديث ..« :يمرقـون مـن
الدين ،كما يمرق السهم من الرمية. »..
=

أحمــد يف مســنده ( )473 /31رقــم ،19130 :وابــن أبــي عاصــم الســنة ( )438 /2رقــم ،904 :مــن
حديث عبد اهلل بن أبي أوىف  .وصححه األلباين يف صحيح الجامع ( )631 /1رقم.3347 :

( )1انظر :مقاالت اإلسالميين ص.128
( )2متفق عليه :أخرجه البخاري يف كتا  :الحيض ،با  :ال تقضي الحائض الصالة ( )71 /1رقم،321 :
مسلم يف كتا  :الحيض ،بـا  :وجـو قضـاء الصـوم علـى الحـائض دون الصـالة ( )265 /1رقـم:
.335
( )3أخرجه البخاري يف كتـا تفسـير القـرآن ،بـا  :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [الكهف،)93 /6( ]١٠٣ :
رقم.4728 :
( )4مقاالت اإلسالميين ص .128
( )5انظر :مقاالت اإلسالميين ص ،127ومعجم البدع ص.475
( )6متفق عليه :أخرجه البخاري يف كتا  :استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ،با  :با قتـل الخـوارج
والملحــدين بعــد إقامــة الحجــة علــيهم ( ،)16 /9رقــم ،6930 :ومســلم يف كتــا  :الزكــاة ،بــا :

=
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وكان الخوارج يرضون أن ُيسموا بالشراة والحرورية والمحكمة ،وال يرضون أن
ُيســموا بالمارقــة فــإنهم ينكــرون أن يكونــوا مارقــة مــن الــدين كمــا يمــرق الســهم مــن
الرمية .
ومع مرور الوقت وتشـظي صـفوفهم بكثـرة الخـالف والتنـاحر كثـرت أسـماؤهم
كفرق ممزقة ومبعثرة.

ثال اثا :نشنة الخوارج:
اختلفت نظرة العلماء للجذور األولى للخوارج وبداية نشأهتم وملخص أشـهر أقـوالهم
ثالثة آراء:
القول األول :أن نشأهتم كانت يف عهد النبي  .والمقصود من ذلـك مـا كـان مـن
ذي الخويصرة من االعوراض على قسمة النبي  لألموال ،وقولـه مخاط ابـا الرسـول
« : اتق اهلل يا محمد ،اعدل» .
قال أبو سعيد الخدري  ..« :جاء ذو الخريصر التميمي وهو حرقوص بن زهير
أصل الخوارج. » ..
ولذلك بو عليه اإلمام مسلم :با " :ذكر الخوارج وصفاهتم" .
وبو أبو نعيم األصفهاين :على أحاديث ذي الخويصرة" :با  :أصل الخـوارج

=

التحريض على قتل الخوارج ( ،)746 /2رقم ،1066 :عن علي بن أبي طالب .
( )1مقاالت اإلسالميين ص.127
( )2متفق عليه :أخرجه البخاري يف كتا  :أحاديث األنبيـاء ،بـا  :قـول اهلل  :ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﮊ [الحاقف  ،)137 /4( ]٦رقــم ،3344:ومســلم يف كتــا  :الزكــاة ،بــا  :ذكــر الخــوارج
وصفاهتم ( )741 /2رقم ،1064 :عن أبي سعيد الخدري .
( )3أخرجه الواحدي يف أسبا النزول ت زغلول ص ،253رقم.506 :
( )4صحيح مسلم ( )741 /2رقم.1064 :
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وصفاهتم" .
القول الثاين :أن نشأهتم كانت يف عهـد عثمـان بـن عفـان  .وهـذا القـول قـال بـه
بعض أهل العلم ،منهم ابن كثير .
ابن تيمية أن الخوارج ظهرت عقب مقتل عثمان . 
ويرى ُ
القووول الثالووث :أن نشــأهتم كانــت يف عهــد علــي بــن أبــي طالــب  ،بعــد حادثــة
التحكيم  ،التي لم يستسيغوها ،ورأوا أن عل ًّيا خالف الشريعة ،وكفـروه ومـن معـه،
ثم انحازوا عن علي  وجنده ،ونزلوا يف منطقة ُيقال لها :حروراء.
قال أبـو الحسـن األشـعريُ " :سـموا خـوارج؛ ألنهـم خرجـوا علـى علـي بـن أبـي
طالب . "
ويف رأيـي أن الخــالف يف هـذه األقــوال شـكلي ال حقيقــي ،إذا مـا فرقنــا بـين نشــأة
الخوارج من حيث الجذور والظهور كفرقة.
فالخوارج من حيث الجذور يعودون إلى العهد النبوي يف صبغة االعوراض علـى
حكم رسول اهلل .
معورضــا عليــه قســمة الغنــائم« :اتــق اهلل يــا محمــد،
كمــا كــان يف قـول ذي الخويص ـرة
ا
اعدل» .
وكما يف قول الرجل الذي قضى الرسول  يف خصومته مع الزبير بن العـوام :
« ْ
أن كــان ابــن عمتــك» حتــى نــزل قولــه تعــالى :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡﯢ

( )1المسند المستخرج على صحيح مسلم ألبي نعيم (.)127 /3
( )2انظر :البداية والنهاية (.)319 /10
( )3انظر :النبوات البن تيمية (.)564 /1
( )4انظـــر :االســـتذكار ( ،)519 /8والمســـالك يف شـــرح موطـــأ مالـــك ( ،)552 /7الكامـــل يف التـــاريخ
(.)696/2
( )5انظر :مقاالت اإلسالميين ص.5-4
( )6سبق تخريجه.
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ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﮊ [النساء . »]٦٥
فهذه الحوادث كانت النواة األولى للخوارج ،ولذلك قال الرسول  يف شأن ذي
الخويصرة« :إن من ضئضـئ هـذا ،أو :يف عقـب هـذا قو امـا يقـرءون القـرآن ال يجـاوز
حناجرهم ،يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ،يقتلون أهل اإلسالم ويدعون
أهل األوثان ،لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد» .
لكن هذه الحوادث ال ُتربز الخوارج كفرقة ،فظهورهم كفرقة متحزبـة بـدأ عنـدما
حاصروا دار عثمان بن عفان  ،فال شـك أن اسـتحاللهم لـدم الخليفـة الثالـث ومـا
احتف بذلك من فتنة له بعده العقائدي المنحرف لديهم.
ويف توافدهم وتوافق أعمـالهم ،واجتمـاع كلمـتهم علـى الشـر والباطـل كـانوا قـد
ظهــروا كفرقــة ،ثــم بعــد لــم تنطفــئ فتنــتهم ولــم يغمــد ســيفهم« ،كلمووا قطووع قوورن
نشن قرن» .

***

( )1أخرجه البخاري يف كتا  :المساقاة ،با  :شر األعلـى إلـى الكعبـين ( )111 /3رقـم ،2362 :عـن
عروة بن الزبير.
( )2متفـــــــق عليـــــــه :أخرجـــــــه البخـــــــاري يف كتـــــــا  :األنبيـــــــاء ،بـــــــا قـــــــول اهلل عـــــــز وجـــــــل:
ﮋﯤﯥﯦﯧﯨﮊ [الحاق ف  )137 /4( ..]٦رقــم ،3344 :ومســلم يف كتــا  :الزكــاة،
با  :ذكر الخوارج وصفاهتم ( )741 /2رقم ،1064 :عن أبي سعيد الخدري .
( )3حــديــث :أخرجــه الحــاكم يف المســتدرك ( )556 /4رقــم .8558 :عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص ،
وصححه الحاكم.

319

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هو

املبحث الثاني
تفسري معاني بعض اآليات باخلوارج :املاهية ،واألسباب
الخوارج كفرقة لم يظهروا إال بعد موت النبي  وانقطاع الوحي؛ لـذا استشـكل بعـض
العلماء ورود آيات يف الخوارج مع أنهم لم يكونوا موجودين زمن نزول الوحي.
لكن ما ينبغي مراعاتـه أن هـذه الروايـات منهـا :المرفـوع الصـحيح ،ومنهـا :مـا ال
يصح رفعه ،ومنها :روايات موقوفة على الصحابة .
ولكل حكمه بناء على ذلك:
تفسيرا نبو ايا لآلية ،و ُيعد جز اءا من نبوءات الرسـول
الصحيح المرفوع منهاُ :يعترب
ا
 ضمن أحاديث كثيرة وردت يف التحذير من الخوارج ،فال عجب حينئذ مـن تـأخر
ظهور الخوارج عن زمن النزول ،فالرسول  حذر أمته فتناا لم تقـع بعـد ،مثـل :فتنـة
الدجال ويأجوج ومأجوج وفتنة المسيخ الدجال.
مرفوعــا ضــعيف اإلســناد :فحكمــه حكــم الحــديث الضــعيف.
ومــا كــان منهــا
ا
من حيث عدم قبوله.
وما كـان منهـا موقو افـا علـى الصـحابة  ،فلهـا حكـم تفسـير الصـحابيْ :
فـإن لـم
يحصل بينهم خالف يف تفسير اآلية ،كان قولهم أصو ُ األقـوال ،ومـا احتـف بقرينـة
تفيد رفعه فله حكم الرفع  ،وإن اختلفوا يف التفسير كان من قبيل االجتهاد الذي فيه
( )1من العلماء من ذهب إلى أن تفسير الصحابي له حكـم الرفـع ،مـنهم الحـاكم حيـث يقـول يف المسـتدرك
(" )726 /1وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مسند".
قال ابن القيم يف إعالم الموقعين (" :)117 /4ومـراده [أي :الحـاكم] أنـه يف حكمـه يف االسـتدالل بـه
واالح تجاج ،ال أنه إذا قال الصحابي يف اآلية قوال فلنا أن نقول هـذا القـول قـول رسـول اهلل  ،أو قـال
رسول اهلل .
وله وجه آخر .وهو أن يكون يف حكم المرفوع بمعنى :أن رسول اهلل  بين لهـم معـاين القـرآن وفسـره
لهم كما وصفه تعالى بقوله :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [النحل ".]٤٤
وقيده ابن الصالح يف مقدمته ص ،24بأسبا النزول.
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النظر والورجيح.
أما من حيث ماهية هذه التفاسير التي تجعل معنى اآلية يف الخوارج ،فإن ما صـح
مرفوعا أو موقو افا  -ال يعني حصر معنى اآلية يف الخوارج ،بل أنهـم جـزء مـن
منها -
ا
المعنى ،وأحد أفراده يدخلون يف عمومه ،أو مثال من أمثلة تفسير النص ،ويف مواضع
قليلة يكون من با القياس على النص.

أوال :التفسير بالعمو :
ا
ـن نزلـت
األصل يف الشريعة -وهو عمل الصـحابة  -تعمـيم النصـوص علـى م ْ
فيه ،وعلى م ْن اتصف بأوصاف النص ،وكان هذا شائ اعا ذائ اعا بيـنهم ،قـال محمـد بـن
كعب القرظي« :إن اآلية تنزل يف الرجل ثم تكون عامة بعد» .
فكانت أكثر هذه التفسيرات من با التعميم وهو األصل يف التفسير؛ فـإن العـربة
بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.
قال الشاطبي  -عند ذكره لتفسـير آيـة سـورة الصـف بـالخوارج " :-ومـن هنـا
يفهــم أنهــا ال تخــتص مــن أهــل البدعــة بالحروريــة ،بوول تعووم كوول موون اتصووف بتل وك
اتباعا للهوى .وإنمـا فسـرها سـعد
األوصا الت أصلها الزيغ ،وهو الميل عن الحق ا
 بالحرورية ،ألنه إنما ُسئِل عنهم على الخصوص" .
أيضــا  -عنــد حديثــه عــن ورود اآليــة :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
وقــال ا

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [آل عمران  ]٧يف الخوارج " :-أال تـرى أن صـدر هـذه السـورة
إنما نزل يف نصارى نجـران ،ومنـاظرهتم لرسـول اهلل  يف اعتقـادهم يف عيسـى ،
حيث تأولوا عليه أنه اإلله ،أو أنه ابن اهلل ،أو أنه ثالث ثالثة بأوجه متشاهبة ،وتركوا ما
ا
تفصيال عند الحديث عن اآلية.
( )1كما هو يف اآلية رقم 5 :من سورة الصف ،وسيأيت دراستها
( )2اإلتقان (.)111 /1
( )3قوله تعالى :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [الص.]٥ :
( )4االعتصام للشاطبي ( .)100 /1وسيأيت دراسة عالقة اآلية بالخوارج.

321

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هو

هو الواضح يف عبوديته ،حسبما نقله أهل السير .ثم تنوله العلماء من السلف الصالش
على قضايا دخل أصحابها تحت حكم اللفظ كالخوارج ،فه ظاهرة يف العمو " .
وهــذا يعنــي أن اآليــة تشــتمل صــفات يتشــارك الخــوارج فيهــا مــع طوائــف ضــالة
أخرى ،قد تكون هذه الطوائف من كفرة اليهود والنصارى ،فيتشارك الخوارج معهم
فيما هو دون الكفر.
ُيطلق على الخوارج من ذلك صفات مثل :الزيغ ،واتباع الهوى ،ونقض العهـود،
ونحو ذلك ،فينزل عليهم بعض صـفات اآليـة ،ومـا كـان مـن تلـك الصـفات ممتنـع،
كصـــريح الكفـــر ،والجحـــود ،وتكـــذيب القـــرآن ،فـــال ينـــزل علـــيهم؛ الختصاصـــه
بطوائف الكفر .
قال ابـن عطيـة" :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [األنننفاء  ]١عـام يف جميـع النـاس ،المعنـى
وإن كان المشار إليه يف ذلك الوقت كفار قريش ويدل على ذلك ما بعد مـن اآليـات،
وقوله وهم يف غفلة معرضون يريد الكفار .ويتجه من هذه األلفا علـى العصـاة مـن
المؤمنين قسطهم ،وقوله :ﮋ ﭙ ﭚ ﮊ [األننناء  ]٢وما بعده مختص بالكفار" .

الثاين :التفسير بالمثال:
المفسـر إلـى لفـظ عـام،
التفسير بالمثال كثير جدا ا يف تفاسير السـلف حيـث يعمـد
ِّ
ِ
ِ
التخصيص،
المثال لهذا المعنى العام ،ال على سبي ِل
فيذكر فر ادا من أفراده على سبي ِل
أو المطابقة.
وتفسير بعض اآليات بالخوارج كما مضى من هذا البا غال ابا ،فالخوارج بعـض
أنواع ذلك النظم ال كل معانيه.
( )1االعتصام للشاطبي (.)78 -77 /1
( )2انظـــر :ظـــاهرة تنزيـــل اآليـــات التـــي وردت يف الكـــافرين علـــى المســـلمين ،د .إبـــراهيم الشـــغدري،
ص.14 ،13
( )3تفسير ابن عطية (.)73 /4
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وهذه اآليات وإن كانت يف الكـافرين سـيا اقا ،لكنهـا عامـة فـيمن اتصـف بصـفاهتم
كالزيغ ،واتباع المتشابه ،وابتغاء الفتنة ،والتجاري مع األهواء.
قال الشاطبي" :كما قاله القاضي إسماعيل يف قوله تعالى :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [األنعام  ]١٥٩بعد ما حكى أنها نزلـت يف الخـوارج .وكـأن القائـل
بالتخصيص ـ واهلل أعلم ـ لم يقل به بالقصد األول ،بل أتى بمثوال مموا تتضومنه اآليوة،
مشتهرا يف ذلك الزمان ،فهو أولى ما يمثـل بـه،
كالمثال المذكور ،فإنه موافق لما كان
ا
ويبقى ما عداه مسكو اتا عن ذكره عند القائل به" .
فكثير من تلك الروايـات التـي فسـرت آيـة مـا بـالخوارجُ ،يـراد منهـا بعـض أنـواع
االســم العــام علــى ســبيل التمثيــل؛ بغيــة تنبيــه المســتمع علــى ذلــك النــوع؛ ولــيس
التخصيص والحصر .

الثالث :التفسير بالقياس:
هذا النـوع هـو األقـل يف تلـك الروايـات؛ ألن أكثـر تفاسـير السـلف يف ذلـك علـى
تعميم النص ،أو التفسير بالمثال.
وأبرز أمثلة ذلك أن ترد اآلية يف قصة قوم مخصوصين ،فيقاس ما فيها من صفات
على من شاهبهم فيها.
مثــل تفســير أبــي أمامــة  لقولــه تعــالى :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﮊ [الصف .]٥ :بالخوارج  ،مـع أن هـذه اآليـة واضـحة السـياق يف قـوم موسـى
الــزائغين فــأول اآليــة :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [الص.]٥ :

لكن فسر أبو أمامة  اآلية بالخوارج لمشاهبتهم ،قوم موسى هؤالء يف الزيغ عن
( )1االعتصام للشاطبي (.)181 /1
( )2انظر :مجموع الفتاوى (.)337 /13
( )3سيأيت دراسة ذلك م ا
فصال يف التطبيق من هذا البحث.
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الحق مع وضوحه وظهور أدلته ،وهذا قياس للمشاهبة يف الصفة.
قال الشاطبي" :وكذلك آية الصف ،ألنها خاصة بقو موسى  ومـن هنـا كـان
سعد يسميهم الفاسقين ـ أعني الحرورية؛ ألن معنى اآلية واقع عليهم .وقد جاء فيها:
أيض ـا كــان موجــو ادا فــيهم ،فــدخلوا يف
ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [الصفف ،]٥ :والزيــغ ا
معنى قوله :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ ،ومن هنا يفهم أنها ال تختص مـن أهـل البدعـة
بالحرورية ،بل تعم" .
أيضا" :فإنه [ يعني :سعد بن أبي وقاص] أدخـل الحروريـة يف اآليتـين
وقال ا
بــالمعنى ،وهــو الزيــغ يف إحــداهما ،واألوصــاف المــذكورة يف األخــرى ،ألنهــا فــيهم
موجودة" .
وهــذا يعنــي توافــق صــفات الخــوارج مــع هــؤالء ال أن هــذه اآليــات نزلــت يف
الخوارج خاصة.

***

( )1االعتصام للشاطبي (.)99 /1
( )2قولـــه تعــــالى :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ
[الرعد  .]٢٥وقوله تعالى :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [الص.]٥ :
( )3االعتصام للشاطبي (.)99 -98 /1
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الفصل الثاني
الدراسة التطبيقية
املبحث األول
ورود معاني اآلية ،27 :من سورة البقرة يف اخلوارج
أوال :ن
ا

اآلية الكريمة:

ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ [النقرة .]٢٧

ثان ايا :معاين المفردات:
ﮪ ﮫ ﮬ  :من بعد عقده وتوكيده .

ثال اثا :ورود هذه اآلية بشنن الخوارج يف الرواية:
سألت أبي :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ
روى البخاري ،عن مصعب بن سعد ،قال« :
ُ

[الكه :]١٠٣ :هم الحرورية؟ قال" :ال هم اليهود والنصارى ،أما اليهود فكذبوا محمدا ا
 ،وأمـا النصــارى فكفــروا بالجنــة وقــالوا :ال طعــام فيهــا وال شــرا  ،والحروريــة:
ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [النقرة  ، ]٢٧وكان سعد يسميهم الفاسقين» .
كنت أقرأ على أبـي حتـى إذا بلغـت
ويف رواية الحاكم عن مصعب بن سعد ،قالُ :
هذه اآلية :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [الكه ]١٠٣ :اآلية ،قلوت :يوا أبتواه أهوم الخووارج
قال :ال ،يا بني اقرأ اآليـة التـي بعـدها :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯﮰﮱﯓﮊ [الكه ] ١٠٥ :قال« :هم المجتهدون من النصارى كان كفـرهم بآيـات رهبـم

( )1انظر :تفسير السمرقندي ( ،)37 /1وتفسير السمعاين ( ،)62 /1وتفسير الخازن (..)33 /1
( )2أخرجه البخاري يف كتا تفسـير القـرآن ،بـا  :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [الكهف،)93 /6( ] ١٠٣ :
رقم.4728 :
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بمحمــد ولقائــه» ،وقــالوا :لــيس يف الجنــة طعــام وال شــرا  ،ولكوون الخوووارج هووم
الفاسوووقون :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ [النقرة . » ]٢٧

راب اعا :التفسير اإلجمال لآلية:
ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ الذي واثقهم به فيما أنزل من الكتب ،وعلى لسان الرسل
عليهم السالم ،من األمـر بالتوحيـد ولـزوم طاعتـه ،وتـرك الشـر والمعصـية ،فنقضـوا
ذلك بوركهم العمل  .وكذلك ينقضون العهود التي بيـنهم وبـين عبـاده ،فـال يوفـون
هبا ،ويوركون أمره  بالوفاء هبا  .ينقضون هـذه العهـد :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ أي :مـن
بعد عقده وتوكيده .
ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ ،فلم يصلوا مـا بيـنهم وبـين اهلل
باإليمــان والعمــل الصــالح ،ولــم يصــلوا مــا بيــنهم وبــين الرســل فأســاؤوا االتبــاع،
وابتدعوا المحدثات ،وال وصلوا األرحام ،واألقار  ،وكل من له حـق صـلة  ،بـل
أفسدوا يف األرض بالكفر والمعاصي ،والبدع والفتن والصد عـن سـبيل اهلل  .وكـل
هذا أوجب لهم الخسران يف الدنيا واآلخرة.

خامسا :دراسة علقة هذه اآليات بالخوارج:
ا
تنوعت أقوال المفسرين يف تنزيل اآلية على أصناف مخصوصين:
( )1أخرجــه الحــاكم يف المســتدرك ( )402 /2رقــم ،3401 :وقــال" :هــذا حــديث صــحيح اإلســناد ولــم
يخرجاه".
( )2انظر :تفسير الطربي ( ،)411 /1وتفسير الماوردي (.)89 /1
( )3انظر :تفسير السعدي ص.47
( )4تفسير السمرقندي ( ،)37 /1وتفسير السمعاين ( ،)62 /1وتفسير الخازن (..)33 /1
( )5قال الطربي يف تفسيره (" :)416 /1فهي دالة على ذم اهلل كل قاطع قطع ما أمر اهلل بوصله ،رحما كانت
أو غيرها".
( )6انظر :تفسير الطربي ( ،)416 /1وتفسير السعدي ص.417
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فقيل :هم :كفرة أهل الكتا كان أوائلهم على حق ،فأشركوا برهبم وابتـدعوا يف
دينهم ،ويظنون أنفسهم على الحق .
وقيل :هم الكفار عمو اما .
وقيل :هم الخوارج كما سبق يف رواية سعد بن أبي وقاص .
قلت :الصحيح عمومها لكل صـنف اتصـف هبـذه الصـفات مـن األمـم المتقدمـة
كفسقة أهل الكتا أو المتأخرين يف هذه األمة من أهـل البـدع والمحـدثات ،ومـنهم
الخوارج.
حصـرا لمعنـى
لكن تنزيل سعد بن أبي وقاص  هذه اآلية على الخوارج ،ليس
ا
اآلية فيهم؛ بل ألن الخوارج اتصفوا بصفات ُذكرت يف اآلية.
موجها رواية سعد بن أبـي وقـاص المتقدمـة" :-هـذا تفسـير علـى
قال ابن كثير-
ا
المعنى ،ال أن اآلية ِأريـد منهـا التنصـيص علـى الخـوارج ،الـذين خرجـوا علـى علـي
بالنهروان ،فإن أولئك لم يكونوا حال نزول اآلية ،وإنمـا هـم داخلـون بوصـفهم فيهـا
مـع مـن دخـل؛ ألنهـم سـموا خـوارج لخـروجهم علـى طاعـة اإلمـام والقيـام بشـرائع
اإلسالم" .
وصفات الخوارج الت يف اآلية:
-1الفسق :فهذه اآلية بيان لصفات الفاسقين ،وتفسير لقوله تعالى :ﮋﮠﮡﮢﮣ

ﮤﮊ [النقفرة  .]٢٦وفسق الخوارج يف خروجهم عن الطاعـة والجماعـة؛ لـذا وجـه ابـن
كثير  عالقة اآلية بالخوارج بخروجهم عن الطاعة .
-2نقووض العهووود والمواثيووق :وهــذه صــفة موجــودة يف الخــوارج؛ تب اعــا لمــنهج
( )1انظر :الهداية الى بلوغ النهاية (.)4479 /6
( )2انظر :تفسير ابن جزي (.)404 /1
( )3انظر :تفسير ابن كثير ت سالمة (.)209 /1
( )4تفسير ابن كثير ت سالمة (.)209 /1
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الخروج عندهم ،فال خروج إال بنقض للبيعة ،والعهود.
وقد ظهر ذلك جل ايا يف تصـرفات الخـوارج يف الحـوادث التاريخيـة ،روى أحمـد
عن علي « :أنه قال للخوارج :بيننـا وبيـنكم أن ال تسـفكوا د امـا حرا امـا ،أو تقطعـوا
سبيال ،أو تظلموا ذمة ،فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحر علـى سـواء ،إن اهلل ال
ا
يحب الخائنين .فقالت له عائشة :يا ابن شداد ،فقد قتلهم؟ فقال :واهلل ما بعث إلويهم
حتى قطعوا السبيل ،وسفكوا الد  ،واستحلوا أهل الذمة» .
وروى عبد الرزاق بسنده عن حميد بـن هـالل العـدوي ،قـال« :لـم يسـتحل علـي
قتال الحرورية حتى قتلوا ابن خبا »  .فالخوارج نقضوا البيعة والعهود واستحلوا
الدماء ،وبادؤوا بالبغي.
-3قطع ما أمر اهلل به أن يوصول :ووجـه ذلـك يف الخـوارج أنهـم أسـاؤوا االتبـاع،
وابتــدعوا المحــدثات ،وقطعــوا أرحــامهم وأقــارهبم ،فكفــروهم وهجــرهم ألنهــم
خالفوهم يف بدعتهم ،حتى استباحوا دماء خيار األمة مـن الصـحابة  ،وكـان الواجـب
عليهم مواالهتم ومحبتهم ونصرهتم.
-4الخسران :كما يف ختم اآلية :ﮋ ﯙ ﯚﯛ ﮊ [النقرة  ،]٢٧ووجه خسارة
الخــوارج أنهــم أضــاعوا فــرص الهدايــة مــع قــراءهتم للقــرآن وعيشــهم يف أواســط
المسلمين ،وكذلك حسباهنم أنهم يفوزون ويؤجرون لكنهم يجدون عكس ذلك من حبط
العمل ،وتبعات ما اقورفوه من بدع عصيان .

***
( )1أخرجــه أحمــد يف المســند ( )86 /2رقــم ،656 :والحــاكم يف المســتدرك ( )165 /2رقــم.2657 :
بسند حسن.
( )2أخرجه عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه ( )118 /10رقم ،18577 :وسنده صحيح.
( )3يأيت مزيد بيان لخسراهنم عند الحديث عن قوله تعالى :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [الكه.]١٠٣ :
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املبحث الثاني
ورود معاني اآلية 7:من سورة نل عمران يف اخلوارج
أوال :ن
ا

اآلية الكريمة:

ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ [آل عمران .]٧

ثان ايا :معاين المفردات:
ﮟ ﮠ ﮡ   :أصل الكتا وعمدته الذي يعمل به ويرد إليه .
ﮢ ﮣ  :تشــتبه داللتهــا علــى النــاس نســب ايا؛ لقصــور فهمهــم ،وقلــة
إدراكهم .
ﮩ:

جور وميل عن القصد .

ثال اثا :ورود هذه اآلية بشونن الخوارج يف السنة:
سـمعت أبـا أمامـة
أخرج أحمد ،والمروزي ،وابن أبي حاتم ،عن أبي غالب قـال:
ُ
يحدث عن النبي  يف قوله  :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﮊ [آل عمران  ،]٧قال« :هم الخوارج. » ..
( )1انظر :تفسير الثعلبي ( ،)9 /3وتفسير البغوي ( ،)8 /2وتفسير أبي السعود (.)7 /2
( )2انظر :تفسير ابن كثير ( ،)7 /2ومجموع الفتاوى (.)144 /13
( )3انظر :معاين القرآن للزجاج ( )377 /1تفسير ابن أبي زمنين (.)275 /1
( )4أخرجـه أحمـد يف المســند ( )594 /36رقـم ،22259 :والمـروزي يف كتــا السـنة ص 22رقــم،55 :
وابن أبي حاتم يف تفسيره ( )594 /2رقم .3179 :من رواية أبي غالب البصري ،ويقـال :األصـبهاين،
صاحب أبي أمامة ،اختلف يف اسمه :فقيل :اسمه حزور ،وقيل :سـعيد بـن الحـزور ،وقيـل :نـافع .قـال
ابن أبي حاتم يف الجرح والتعديل (" :)13 /4حزور أصح" .وانظر :هتذيب الكمال (.)170 /34
وهذا الحديث جزء من حديث الخوارج الذي اشتهر بـه ،وهـو حـديث طويـل لـه عـدة طـرق وروايـات
متعددة خرجها العلماء يف كتبهم ،ولم أقـف علـى مـن طعـن يف هـذه الروايـة مـن العلمـاء .وممـن جـود

=
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راب اعا :التفسير اإلجمال لآلية:
اهلل الذي أنزل القرآن عليك يا محمد منه آيات محكمات ال يلتبس معناها ،وهذه
أصل الكتا وعمدته الذي يعمل به ويرد إليه ،وآيات أخر تشتبه داللتها على الناس
نسب ايا؛ فمقل ومستكثر ،بحسب علم اإلنسان أو جهله ،وطلبه للحق أو اتباعه للهوى،
فأما الذين يف قلوهبم ميل عن القصـد ،وانحـراف عـن الحـق فيـؤثرون اتبـاع مـا اشـتبه
عليهم منه ،دون رد للفهم إلى محكمه ،وإمعاناا منهم يف طلب الفتنة والفرقة ،وطلب
يتأولوه على ما تقتضـي مـذاهبهم ،مـع أنـه ال يعلـم مآلـه ومصـيره ومـا يـؤدي إليـه
أن ّ
إال اهلل .
لكــن الراســخون يف العلــم الثــابتون الــذين أتقنــوا علمهــم بــه بحيــث ال يــدخل يف
علمهم شك  ،هـؤالء يسـلمون لـه ،ويـردون مـا اشـتبه علـيهم منـه إلـى محكمـه ،
ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﮊ به على مراد اهلل تعالى.
=

إسناد أبي غالب يف الخوارج ،الهيثمي يف مجمع الزوائد (.)234 -233 /6
وقال أبو أحمد بن عدي " :قد ُروى عن أبي غالب حديث الخـوارج بطولـه ،وهـو معـروف بـه ،وروى

منكرا جدا ا ،وأرجو أنه ال بأس به" .هتذيب
عنه جماعة من األئمة وغير األئمة ،ولم أر يف أحاديثه حديثا ا

الكمال (.)172 /34
وأبو غالب مختلـف فيـه :قـال يحيـى بـن معـين" :صـالح الحـديث" .ووثقـه الـدار قطنـي ،وصـحح لـه
الورمذي حـدي اثا يف سـننه الورمـذي ( ،)232 /5رقـم .3253 :وقـال ابـن أبـي حـاتم" :لـيس بـالقوى".
وضعفه النسائي .وقال ابن حجر يف التقريب ص" :664صدوق يخطئ" .انظر :هتذيب الكمال (/34
 ،)169وميزان االعتدال ( ،)476 /1ولسان الميزان (.)478 /7
وقال األلباين :يف السلسلة الصحيحة (" :)354 /6( ،)841 /1أبو غالب حسن الحديث" .وقـال يف
نفس الكتا ( " :)888 /1يف أبي غالب خالف ال ينزل حديثه عن رتبة الحسن".
فالذي يظهر لي أن رواية أبي غالب عن أبي أمامة رواية حسنة ،مقبولة وإن انفرد به ولم يتابع.
( )1انظــر :تفســير ابــن جــزي ( ،)145 /1تفســير الثعلبــي ( ،)9 /3ودرج الــدرر ( ،)379 /1ومجمــوع الفتــاوى
(.)144 /13
( )2انظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج ( ،)378 /1تفسير البغوي (.)10 /2
( )3انظر :الهداية الى بلوغ النهاية ( ،)956 /2الوجيز للواحدي ص.199
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ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ ،كل ذلك من عند اهلل  ،فهو حق يصدق بعضـه بع اضـا ،ﮋﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ ،وهــم الراســخون يف العلــم ،امتــدحهم  بجــودة الــذهن وحســن
النظر ،إشارة إلى اهتدائهم للفهم الصحيح آليات القرآن الكريم .
خامسا :دراسة علقة اآلية بالخوارج:
ا
تفســير هــذه اآليــة بــالخوارج تفســير بالمثــال ،أي أن الخــوارج يــدخلون يف معنــى
اآلية؛ ألنهم زائغين ويتبعون المتشابه ويتأولون آيات القرآن يف غير وجهها ،كما قـال
ابن عمر « :إنهم [أي :الخـوارج] انطلقـوا إلـى آيـات نزلـت يف الكفـار ،فجعلوهـا
على المؤمنين»" .
وإال فاآلية أعم يف كل من يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة ،ومما ينبغي مالحظته هنـا أن
هذه اآلية من أول سورة آل عمران ضمن آيات نزلت يف نصارى نجران.
وصفات الخوارج التي تضمنتها اآلية الكريمة كما يلي:

-1

الزيغ :كمـا يف قولـه تعـالى :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ [آل عمفران

 ،]٧فالزيغ موجود يف الخوارج قبـل االسـتالل ،فقلـوهبم مائلـة عـن القصـد ،فصـادف
الزيغ الهوى عندهم ،كما قال القائل:
أتــاين هواهــا قبــل أ ْن أ ْعـ ِرف الهــوى ** فصـــادف ق ْل ابـــا خال ايـــا فتم ّكنـــا
والمقصــود أن قلــو هــؤالء محــل للزيــغ ،فلمــا تــأولوا آيــات القــرآن تأولوهــا
بالهوى ،وتجارت هبم األهواء« .كما يتجارى الكلب بصاحبه ،ال يبقى منه عـرق وال
مفصل إال دخله» .
( )1انظر :غرائب التفسير للكرماين ( ،)243 /1وتفسير البيضاوي (.)6 /2
( )2ذكره البخاري معل اقا يف كتا  :استتابة المرتدين ،با  :قتل الخوارج (.)16 /9
( )3البيــت لقــيس بــن الملــوح ،المعــروف بمجنــون ليلــي .والبيــت يف :البيــان والتبيــين ( ،)29 /2وروضــة
المحبين ص .138
( )4أخرجــه أحمــد يف المســند ( )135 /28رقــم ،16937 :وأبــو داوود يف ســننه ( )6 /7رقــم،4597 :
والحاكم يف المستدرك ( )218 /1رقم ،443 :مرفو اعا ،عن معاوية بن أبي سفيان .
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ومن أثر زيغ قلوهبم تنطعهم ،وغرورهم ،واعتدادهم بأنفسهم ،وآرائهم ،كما قال
عنهم الرسول « :يعجبون الناس ،وتعجبهم أنفسهم. » ..
وهذا الغرور جعلهم ال يرون الدين إال رأيهم ،حتـى اسـتدرك أول خـارجي علـى
الرســول  ،فلم ـا رأى ذو الخويصــرة النبــي  يعطــي صــناديد أهــل نجــد وغيــرهم
األموال؛ بقصد تأليفهم وترغيب غيرهم يف اإلسالم ،لم يفقه هذا ،واستدرك على النبي 
بقوله« :اتق اهلل يا محمد ،اعدل» .
قال ابن الجوزي" :فهذا أول خارجي خرج يف اإلسالم وآفته أنه رضي برأي نفسه
ولو وقف لعلم أنه ال رأي فوق رأي رسول اهلل . "
وقال ابن تيمية " :والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل يف سـنته
ولم يوجبوا طاعته ومتابعته وإنمـا صـدقوه فيمـا بلغـه مـن القـرآن دون مـا شـرعه مـن
السنة التي تخالف  -بزعمهم  -ظاهر القرآن" .
أمرا كهذا يدل على زيغ قديم فيهم ،وأنهم فعلوا ويفعلون ما يوجـب
وال شك أن ا
تزودهم من ذلك الزيغ ،فكلما مـر هبـم الـزمن ،كلمـا تشـكلت أنـواع مـن الضـالالت
عندهم ،وصلت إلى إعالهنم كفر األمة ،واستحالل دمائهم.

-2

اتباع ما تشابه من القرآن :كمـا يف قولـه تعـالى :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭﮊ [آل عمران .]٧

فالخوارج ال يذهبون إلى المحكم ،بل يتبعون مـا تشـابه علـيهم ،ومـا يشـبهون بـه
على الناس ،ويف هذا هالكهم وهالك أتباعهم.

( )1أخرجه أحمد يف المسند ( ،)289 /20رقم ،12972 :والحاكم يف المسـتدرك ( )160 /2رقـم ،2648 :عـن أنـس بـن
مالك  .وسنده صحيح.
( )2متفق عليه :سبق تخريجه  ،9من هذا البحث.
( )3تلبيس إبليس ص.82
( )4مجموع الفتاوى (.)73 /19
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د .إبراهيم بن عباس الشغدرَ

قال ابن عباس« :ما ب ُال ه ُؤ ِ
الء ي ِ
جدُّ ون ِعنْـد محكمـه ويهلكـون عنـد متشـاهبه» .
يعني :يجتهـدون لفهـم محكمـه ،وال يهتمـون للمعنـى الحقيقـي فيمـا اشـتبه علـيهم؛
التباعهم الهوى ،وكان هذا سبب هالكهم.

-3

طلبهم للفتنة ،وحرصهم على الفرقة :كما يف قوله تعـالى :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [آل عم فران  .]٧فكــان الخــوارج أقــدم الفــرق وأعظمهــا إثــارة
للفتن يف تاريخ المسلمين وعلى أيديهم ُقتل كثيـر مـن المسـلمين ،مـنهم جماعـة مـن
خيار األمة والصحابة  ،كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ،وخبا بـن األرت
 ،وكان قتلهم عثمان  ،سيف فتنهم الذي لم يغمد إلى اليوم ،حيث تعيش األمـة
االنقسام والتفرق إلى شيع وفرق متناحرة يحيون الفتنة يف كل زمان.
ومن عظم فتنـتهم أن سـيوفهم طالـت المسـلمين وحـدهم ،يف حـال سـلم الكفـار
منهم ،كما قال الرسول « :يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان» .

-4

إرادتهم تنويل القرآن على ير مراده :يف قوله تعـالى :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱﮊ [آل عمران  .]٧لذلك كان الخوارج كما قال الرسـول « : يقـرأون
القرآن ،ال يجاوز تراقيهم» .

السـن ِة
قال أبو بكر ابن العربي" :معناه :أنّهم لم ينتفعوا بقراءته إذ ّ
تأولوه علـى غيـر سـبيل ُّ

المب ِّينة" .
( )1أخرجه ابن أي عاصم يف كتا السنة ( )212 /1رقم.485 :
( )2متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف كتــا  :التوحيــد ،بــا  :قــول اهلل تعــالى :ﮋﯤﯥﯦﯧﮊ
[المعارج  )137 /4( ..]٤رقم ،7432 :ومسلم يف كتـا  :الزكـاة ،بـا ذكـر الخـوارج وصـفاهتم ()741 /2
رقم ،1064 :عن أبي سعيد الخدري .
( )3أخرجه عبد اهلل بن أحمد يف كتا السنة ( )645 /2رقم ،1548 :وابن ماجـه يف سـننه ( )62 /1رقـم:
 ،175أحمــد يف المســند ( )466 /19رقــم ،12484 :عــن أنــس بــن مالــك  .وصــححه األلبــاين يف
السلسلة الصحيحة ( )11 /5رقم.2005 :
( )4المسالك يف شرح موطأ مالك (.)405 /3
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وقال النووي" :يتأولون القرآن علـى غيـر المـراد منـه ويسـتبدون بـآرائهم ويبـالغون يف الزهـد
والخشوع" .

-5

عوود رسوووخهم يف العلووم :كمــا يف قولــه تعــالى :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﮊ [آل عمفران  .]٧فهذه الحال تدل على جهلهم بالدين ،وعدم رسوخهم يف
العلم ،بل صفتهم أنهم صـغار السـن ،صـغار العقـول والتفكيـر ،كمـا قـال رسـول :
«يأيت يف آخر الزمان قوم حدثاء األسنان ،سفهاء األحـالم ،يقولـون مـن خيـر قـول الربيـة،
يمرقون من اإلسالم كما يمرق السـهم مـن الرميـة ،ال يجـاوز إيمـاهنم حنـاجرهم ،فأينمـا
لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» .
لذا لما ذم اهلل تعالى حال جهلهم وسـعيهم يف الفتنـة والتأويـل امتـدح أهـل العلـم
الراسخين ،الثـابتين الـذين ال شـك عنـدهم فيـه ،ﮋﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ

ﯣﮊ [آل عمران  .]٧وهذه الحال عكس حال الخوارج الجاهلين.
قال ابن تيمية  -يف سياق حديثه عن بدعة الخوارج " :-إنما هي من سوء فهمهـم
للقرآن لم يقصدوا معارضته لكـن فهمـوا منـه مـا لـم يـدل عليـه . " ..وسـبب ذلـك
جهلهم بالمنقول والمعقول.

***

( )1المجموع شرح المهذ (.)217 /19
( )2متفق عليه :أخرجه البخاري يف كتا  :المناقـب ،بـا  :عالمـات النبـوة يف اإلسـالم ()201 -200 /4
رقم ،3611 :ومسلم يف كتا  :الزكاة ،با  :التحريض على قتل الخـوارج ( )746 /2رقـم،1066 :
عن علي .
( )3مجموع الفتاوى (.)30 /13
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املبحث الثالث
ورود معاني اآلية ،106 :من سورة نل عمران يف اخلوارج
أوال :ن
ا

اآلية الكريمة:

ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﮊ [آل عمران .]١٠٦

ثان ايا :معاين المفردات:
ﯗ ﯘ ﯙ :من الفرح السرور والفوز ،وقيل :تبيض ،على حقيقة اللون .
ﯚ ﯛ  :من الغم والخيبة والخسارة ،وقيل :تسود ،على حقيقة اللون .

ثال اثا :ورود هذه اآلية بشنن الخوارج يف السنة النبوية:

ـن أبِـي ُأمامـة  ،ع ِ
ـن النبِ ِّـي  فِـي
أخرج أحمد والورمـذي والمـروزي والرويـاين ع ْ
ق ْول ِ ِه :ﮋﯗﯘﯙﯚﯛﮊ [آل عمران  ،]١٠٦قالُ « :ه ُم ا ْلخو ِار ُج» .

راب اعا :التفسير اإلجمال لآلية:
هنــى اهلل تعــالى المــؤمنين أن يكونــوا كالــذين تفرقــوا يف ديــنهم ،يف قولــه تعــالى :ﮋ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [آل عمران .]١٠٥
ولما هناهم عن ذلك بين أن من يفعل ذلك ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ ،ثم أخرب أن وقت هذا
العذا يوم القيامة حين يبعثون مـن قبـورهم  ،فقـال :ﮋﯗﯘﯙﮊ ،تشـرق وجـوه
( )1انظر :تفسير الرازي ( ،)318 /8وتفسير الخازن ( ،)282 /1تفسير أبي حيان (.)292 /3
( )2انظر :المراجع السابقة.
( )3أخرجــه أحمــد يف المســند ( )594 /36رقــم ،22259 :والورمــذي يف ســننه ( )76 /5رقــم،3000 :
والسنة للمروزي ص 22رقم ،55 :والروياين يف مسـنده ( )270 /2رقـم .1177 :وحسـنه األلبـاين يف
مشكاة المصابيح ( )1055 /2رقم.3554 :
( )4انظر :تفسير السمرقندي (.)236 /1
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وابتهاجا ،وقيل :تبيض على الحقيقة ،فوجوه أهل الحـق بيضـاء يومئـذ
سرورا
أهل الحق
ا
ا
حتى وإن كانوا يف الدنيا من ذوي البشرة السوداء .
ﮋﯚﯛﮊ تظلــم وجــوه أهــل الباطــل مــن الخيبــة والخاســرة ،وقيــل :تســود علــى
الحقيقة ،فوجوه أهـل الباطـل يومئـذ سـوداء حتـى وإن كـانوا مـن الـدنيا مـن ذوي البشـرة
البيضاء .
ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ فيقال لهـم :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ؛ ألنهـم عرفـوا اإليمـان
ولــم يتبعــوه ،بــل ناقضــوه بأفعــالهم وأقــوالهم .ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ [آل عمفران

 .]١٠٦جزا اء وفا اقا ،وال يظلم ربك أحدا ا .
ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [آل عمففففران  ،]١٠٧أي :مســـــتحقون لرحمـــــة اهلل
تعالى ،ومـن ذلـك أن يـرحمهم فيتجـاوز عـن سـيئاهتم ،ويحسـن جـزاءهم ،ويـدخلهم يف
جنته وثوابه .ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ ،دائمون يف رحمته فال يسخط عليهم أبـدا ا ،ودائمـون يف
نعيم الجنة فال يبأسون أبدا ا.
خامسا :دراسة علقة هذه اآليات بالخوارج:
ا
تفسير الرسـول  لهـذه اآليـة بـالخوارج ،ينـدرج تحـت نبوءاتـه  ،وهـو ضـمن
أحاديث كثيرة وردت يف نعتهم ،وذمهم ،والتحذير منهم؛ لذا ال غرابة يف تفسير بعض
اآليات بالخوارج مع كوهنم نشأوا بعد موت رسول اهلل  ،وانقطاع الوحي.
تفسـيرا نبو ايـا ،لكنـه يشـمل الخـوارج وغيـرهم يف
ومع صحة الرواية فإن هذا يعد
ا
الوصف؛ ألن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.

( )1انظر :معاين القرآن للنحاس ( ،)456 /1وتفسير الرازي ( ،)318 /8وتفسير الخازن (.)282 /1
( )2انظر :معاين القرآن للنحاس ( ،)456 /1وتفسير الرازي ( ،)318 /8وتفسير الخازن (.)282 /1
( )3انظر :الوجيز للواحدي ص  ،226وتفسير السعدي ص.143
( )4انظــر :تفســير الســمرقندي ( ،)237 /1والهدايــة الــى بلــوغ النهايــة ( ،)1091 /2والــوجيز للواحــدي
ص.226
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أما علقة اآليات التفسيرية بالخوارج فه كما يل :
 -1أنهم فرقوا الـدين ،وتسـببوا يف الخـالف ،وذلـك يف قولـه تعـالى :ﮋ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ [آل عمران .]١٠٥

-2أنهم تسببوا يف الفرقة والخالف من بعد ما جاءهم العلم؛ حيث كان كثير منهم
قراء ،لكنهم ابتعوا المتشابه ،ابتغاء الفتنة والتأويل.
-3قولــه تعــالى :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ [آل عمفران  .]١٠٦هــذا
كما قال عنهم الرسول  ..« :يمرقون من الدين ،كما يمرق السهم من الرمية. »..
قال الطيبي«" :يمرقون من الدين» ،أي :يخرجون من الدين ،ويمرون عليه سري اعا
من غير حظ وانتفاع به ،خروج السهم من الرمية ،يعني :الصيد ،ومروره بجميـع أجزائـه
وتنزهه من التلوث بما يمر عليه من فرث ودم" .
-4مفارقتهم إمام المسلمين وجماعتهم ،وهذا ورد النهـي عنـه تضـمناا ،يف قولـه:
ﮋﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﮊ [آل عمفران ]١٠٣؛ لــذا فســر بعــض العلمــاء مــروقهم
من الدين ،بمفارقة والة أمرهم والجماعة .قال ابن الملقن«" :يمرقـون مـن الـدين»،
أي :من طاعة اإلمام ،ويحتمل أن يريد أعمال الدين" .
وعالقة هذا باآليات أن قوله « : يمرقون من الدين» يفسر قوله تعـالى :ﮋ ﯡ

ﯢ ﯣﮊ ،فعلـــى تفســـير العلمـــاء لمـــروق الخـــوارج بمفارقـــة أئمـــة المســـلمين،
أيضا يف قوله تعالى :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ.
وجماعتهم ،يكون معناه ا

***

( )1متفق عليه :سبق من هذا البحث.
( )2شرح المشكاة للطيبي (.)3775 /12
( )3التوضيح لشرح الجامع الصحيح (.)118 /3
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املبحث الرابع
ورود معاني اآلية ،118 :من سورة نل عمران يف اخلوارج
أوال :ن
ا

اآلية الكريمة:

ﮋﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [آل عمران .]١١٨

ثان ايا :معاين المفردات:
ﮄ :

دخالء تباطنوهنم بأسراركم وتختصوهنم بالمودة ،والمشورة .

ﮇ ﮈ ﮉ  :ال يقصرون يف السوء والشتات بينكم .
ﮊ ﮋ ﮌ:

تمنوا وأحبوا إدخال المشقة والمكروه عليكم .

ثال اثا :ورود هذه اآلية بشنن الخوارج يف الرواية:
أخرج ابن أبي حاتم ،والطرباين عن أبي غالب ،عن أبي أمامة ،عن النبي  يف قول
اهلل  :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [آل عمران .]١١٨
قال« :هم الخوارج» .

راب اعا :التفسير اإلجمال لآلية:
محذرا لهم من الدخالء ،فينهـاهم أن يجعلـوهم خاصـتهم،
ينادي اهلل تعالى المؤمنين
ا
( )1انظر :تفسير ابن كثير ( ،)106 /2ونظم الدرر ( ،)37 /5والفواتح اإللهية (.)123 /1
( )2انظر :تفسير الثعلبي ( ،)134 /3والهداية الى بلوغ النهاية (.)1104 /2
( )3انظر :معاين القرآن للزجاج ( ،)462 /1وتفسير السمرقندي (.)241 /1
( )4أخرجــه ابــن أبــي حــاتم يف تفســيره ( )742 /3رقــم ،4032 :والطــرباين يف المعجــم الكبيــر ()271 /8
رقــم .8047 :والحــديث جيــد اإلســناد .جــود إســناده الســيوطي يف الــدر المنثــور ( .)300 /2وقــال
قلـت :سـنده
الهيثمي يف مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد ( " :)233 /6رواه الطـرباين ،ورجالـه ثقـاتُ .".
جيد مع مالحظة حال أبي غالب ،وقبول العلماء لهذا الحديث وقد تقدم.
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يبــاطنوهنم أســرارهم ومشــورهتم ،فهــؤالء الــدخالء ال يــألون جهــدا ا يف إلحــاق الضــرر
بالمؤمنين ،وتشتيت كلمتهم ،وزعزعة وحدهتم ،إعانة األعداء عليهم ،ويحبون ويتمنـون
ما يلحق هبم من الضرر؛ ألنهم أعداؤهم ،وقد ظهر عـداؤهم للمـؤمنين يف كالمهـم ،ومـا
أخفته صدورهم من بغضهم وعدائهم أكـرب ،ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ التـي فيهـا مصـالحكم
الدينية والدنيوية ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ فتعرفوهنا وتفرقون بين الصديق والعدو .

خامسا :علقة هذه اآليات بالخوارج:
ا
مع صحة الرواية فإن هذا تفسير نبوي لآلية ،وهو من نبوءاته  ،ضـمن أحاديـث
كثيرة وردت يف نعت الخوارج ،وذمهم ،والتحذير منهم؛ لذا ال غرابة يف تفسير بعض
اآليات بالخوارج مع كوهنم نشأوا بعد موت رسول اهلل  ،وانقطاع الوحي.
ومع ذلك فالعربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،فـإن الحـديث تفسـير لآليـة
بالمثال ،والتفسير بالمثال ال يمنع من التفسير العام ،بل هـو أحـد أفـراده ،وجـزء مـن
المعنى ال كله.
وبناء على هذا فاآلية تنهى عن اتخاذ جميع الدخالء من جميع أصـناف الكائـدين
لإلسالم وأهله بطانة.
وهذا يوضح سبب وجود تفسيرات متنوعة لصنف الدخالء الذين حذر اهلل مـنهم
يف هذه اآلية ،حيث تنوعت األقوال يف تحديدهم على خمسة أقوال:
األول :الخوارج .كما يف الرواية السابقة.
الثاين :المنافقون عامة .وهو مروي عن ابن عباس  ، وقتادة .
الثالث :المنافقون من أهل المدينة .وهو مروي عن مجاهد .
( )1انظر :معاين القرآن للزجاج ( ،)461 /1ومعاين القرآن للنحاس ( ،)465 /1وتفسير القـرآن البـن أبـي
زمنين ( ،)314 /1وتفسير السعدي ص.144
( )2أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره ( )742 /3رقم.4033 :
( )3أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره ( )743 /3رقم.4035 :
( )4أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره ( )742 /3رقم.4029 :
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الرابع :أنهم المشركون ُنهـي المؤمنـون أن يتخـذوهم بطانـةُ .روي هـذا عـن أنـس بـن
مالك . 
الخامس :أنهم اليهود ُنهي المؤمنون أن يتخذوهم بطانةُ .روي هذا عن محمد بن
أبى محمد األنصاري المدين ،مولى زيد بن ثابت . 
فاألمر كما سبق بيانه أن اآليـة تعـم كـل ذلـك ،وتحـذر مـن كـل أصـناف الـدخالء
الكائدين باإلسالم وأهله.
وفيما يتعلق بالخوارج فإن الصفات الت تنسحب عليهم:
 -1أنهم ليسوا أسوياء على الملة .كما يف قوله تعـالى :ﮋ ﮅ ﮆ ﮊ يعنـي" :مـن
دون المسلمين ومن غير أهل ملتكم"  .وهذا كمـا الرسـول  عـنهم ..« :يمرقـون
من الدين ،كما يمرق السهم من الرمية. »..
-2أنهم ال ينلون جهدا ا يف أذ المسلمين وإلحال الضرر بهم :كما يف قوله تعالى:
ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ،والخوارج وضعوا سيفهم يف األمة ،كما قال الرسـول « يقتلـون
أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان» .
ومما يبين إلحاقهم الضرر بالمسلمين قول علـي بـن أبـي طالـب  ..« :توركـون
هؤالء يخلفونكم يف ذراريكم وأموالكم ..فإنهم قد سفكوا الدم الحـرام ،وأغـاروا يف
سرح الناس ،فسيروا على اسم اهلل»  .أي :سيروا لقتالهم.
( )1أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره ( )743 /3رقم.4036 :
( )2أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره ( )743 /3رقم.4037 :
( )3التفسير الوسيط للواحدي (.)483 /1
( )4متفق عليه :سبق تخريجه.
( )5متفق عليه :أخرجه البخاري يف كتا  :التوحيد ،با  :قول اهلل تعالى :ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ
[المعارج  )137 /4( ..]٤رقم ،7432 :ومسـلم يف كتـا  :الزكـاة ،بـا ذكـر الخـوارج وصـفاهتم (/2
 )741رقم ،1064 :عن أبي سعيد الخدري .
( )6أخرجه مسلم يف كتا  :الزكاة ،با  :التحريض على قتل الخوارج ( )748 /2رقم1066 :
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-3فرحتهم وتمنيهم لحال الضرر بالمسلمين ،وظهور ذلوك يف كلمهوم :كمـا يف
قولــه تع ـالى :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ والخــوارج
كذلك أحبوا ما يصـيب المسـلمين مـن مصـائب ،وفرحـوا بـذلك ،وظهـر يف كالمهـم
وأقوالهم ،وأشعارهم .ومن أمثلة هذا فرحهم بمقتل علي بن أبي طالب  ومدحهم
لقاتله ابن ملجم :كقول عمران بن حطان:
يــــا ضــــربة مــــن تقــــي مــــا أراد هبــــا ** إال ليبلغ من ذي العرش رضـوا انا
إِ ِّنـــــــي ألذكـــــــره حيناـــــــا فأحســـــــبه ** أوىف الربيــــة ِعنْــــد اهلل ميزاناــــا
ومثل قول ابن مياس ا ْلمر ِ
اد ُّي الخارجي:
ُ

ــــرا ســـــاق ُه ُذو ســـــماحة ** كم ْهـ ِ
ــر قطـــام ب ِّيناـــا غ ْيـــر ُم ْعجـ ِ
ــم
ــــم أر م ْهـ ا
ولـ ْ
ثالثــــــــــ ُة آالف وع ْبــــــــــد وق ْينــــــــــة ** وقت ُْــل علِــي بِا ْل ُحســا ِم ا ْل ُمصــم ِم
ِ
ــن علِــي وإِ ْن غــال ** وال قتْل إِال ُدون قتْـ ِل ا ْب ِ
ـن ُم ْلج ِ
ـم
فــال م ْهــر أ ْغلــى م ْ
و ِال ْب ِن مياس فِي قتْلِ ِه ْم علِ ًّيا:

ـن ضــر ْبنا يــا لــك ا ْلخ ْيـ ُـر ح ْيــد ارا ** أبـــــا حســـــن م ْأ ُمومـــــ اة فتفطـــــرا
ون ْحـ ُ
ونحــــن خلعنــــا م ْلكــــه مِـ ِ ِ ِ
ــرب ِة ســـ ْيف إِ ْذ عـــال وتجبـــرا
ْ
ُ
ـــن نظامــــه ** بِضـ ْ
ْ ُ ْ ُ
ونحــــن كِــــرام فِــــي ا ْلهيــــاجِ أ ِعــــزة ** إِذا ا ْلمو ُت بِا ْلمو ِ
ت ْارتدى وتأزرا
ْ
ْ
ْ ُ
وغيرها من المواقف التاريخية التي فيها فرح الخـوارج بمصـائب األمـة ،ولحـاق
األذى بالمسلمين ،وإظهار بغضهم لألمة وخيارها من الصحابة .

***
( )1األبيات يف :البدء والتاريخ ( ،)234 /5واالستيعا يف معرفة األصحا (.)1128 /3
( )2األبيات يف :تاريخ الطربي ( ،)150 /5والبداية والنهاية (.)19 /11
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املبحث اخلامس
ورود معاني اآلية ،159 :من سورة األنعام يف اخلوارج
أوال :ن
ا

اآلية الكريمة:

ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ
[األنعام .]١٥٩

ثان ايا :معاين المفردات:
ﭽ ﭾ :

كانوا فر اقا وأحزا ابا مختلفين يف دينهم .

ثال اثا :ورود هذه اآلية بشنن الخوارج يف الرواية:
روى ابن أبي حاتم ،أن أبـا أمامـة روى عـن الرسـول  يف قولـه تعـالى :ﮋ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [األنعفففففففففام :]١٥٩
«أنهم الخوارج»  .والصحيح وقفه على أبي أمامة .

راب اعا :التفسير اإلجمال لآلية:
ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ شـــتتوه وتفرقـــوا فيـــه ،ﮋ ﭽ ﭾ ﮊ فر اقـــا وأحزا ابـــا ،يكفـــر
بعضــا ،ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ ،أي :لســت مــنهم وليســوا منــك ،ألنهــم
ويفســق بعضــهم ا
خــالفوا دينــك الــذي يجمــع النــاس علــى التوحيــد والســنة ،وســلكوا طريــق البــدع
والضــاللة والفرقــة .ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ يــردون إليــه فيجــازيهم
بأعمالهم وما تسببوه من فرقة وخالف وانحراف .
( )1انظر :معاين القرآن للزجاج ( ،)308 /2وتفسير الثعلبي ( ،)210 /4والهداية لمكي (.)2255 /3
( )2أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره ( )1429 /5رقم ،8150 :بسند حسن.
( )3قال ابن كثير يف تفسـيره ( " :)377 /3قـال أبـو غالـب ،عـن أبـي أمامـة ،يف قولـه :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﮊ قال :هم الخوارج .وروي عنه مرفو اعا ،وال يصح".
( )4انظــر :معــاين القــرآن للزجــاج ( ،)308 /2ومعــاين القــرآن للنحــاس ( ،)523 /2وتفســير الســعدي
ص.282
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خامسا :بيان علقة اآلية بالخوارج:
ا
هذه اآلية عامة يف ذم كل من فرق الدين الحق وابتدع وأحـدث طر اقـا مخالفـة لـه،
وذكر بعض أهل التفسير أن المقصود هبا اليهـود والنصـارى فرقـوا الـدين بـانحرافهم
عن الحنيفية المسلمة ملة إبراهيم .
ومن أهل التفسير م ْن فسرها بأهل البدع والشبهات عمو اما يف هذه األمة  ،ومنهم
مرفوعا كما سبق.
وروي
ا
يف فسر اآلية بالخوارج ،وهو المشهور عن أبي أمامة ُ ،
لكــن مــن فســره بـالخوارج ال يعنــي حصــر معنــى اآليــة هبــم ،بــل ألنهــم جــزء مــن
المعنى ،ذلك أن الخوارج وهم فرقة ضالة اتصـفوا بصـفات تضـمنتها اآليـة الكريمـة
كما يلي:
 -1أنّهــم فرقــوا جماعــة المســلمين ،وأوقعــوا فــيهم الفرقــة واالقتتــال ،وجعلــوا
تكفيرا وتفسي اقا.
دينهم
ا

ـتقال عــن الجماعــة؛ حيـث خرجــوا علــى والة
 -2أنهــم اتخــذوا ألنفســهم كيا انــا مسـ ا

أمرهم ،وسموا لهم أمراء غير ما اجتمـع المسـلمون عليـه ،وتشـيعوا ألنفسـهم بعيـدا ا عـن
األمــة ،كمــا قــال الرســول  يف شــأن ذي الخويصــرة ..« :ســيكون لــه شــيعة يتعمقــون يف
الدين حتـى يخرجـوا منـه . » ..وهـذه الصـفات مذمومـة يف قولـه تعـالى :ﮋﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﮊ [األنعام .]١٥٩

 -3بــراءة الــدين الحنيــف والرســول  مــنهم ومــن طــريقتهم ،يف قولــه تعــالى:

ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ .فليس ما ينتهجونه هو الدين الذي يرضه اهلل لعباده ،وال مـا جـاء

( )1انظر :تفسير الطربي ( ،)269 -268 /12وتفسـير ابـن أبـي حـاتم ( ،)1430 /5وتفسـير السـمرقندي
(.)498 /1
( )2انظر :تفسير الطربي ( ،)270 /12وتفسير الثعلبي ( ،)210 /4وتفسير ابن عطية (.)367 /2
( )3أخرجه أحمد يف المسند ( )614 /11رقم ،7038 :وابن أبي عاصم يف كتـا السـنة ( )453 /2رقـم:
 ،929عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  .وسنده صحيح.
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به الرسول  ،كما قال « :يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم»  .وقولـه
 ..« :يمرقون من الدين ،كما يمرق السهم من الرمية . »..وقوله  ..« :يسـألون
كتــا اهلل وهــم أعــداؤه . »..وفيــه أنهــم ينســبون أنفســهم للــدين والقــرآن ،والــدين
والقرآن منهم براء.

***

( )1أخرجــه مســلم يف كتــا  :الزكــاة ،بــا التحــريض علــى قتــل الخــوارج ( )748 /2رقــم ،1066 :عــن
علي .
( )2متفق عليه :سبق تخريجه من هذا البحث.
( )3أخرجــه ابــن أبــي عاصــم يف كتــا الســنة ( ،)460 /2رقــم ،944 :عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص .
ورجاله ثقات.
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املبحث السادس
ورود معاني اآلية 2:من سورة احلجر يف اخلوارج
أوال :ن
ا

اآلية الكريمة:

قال تعالى :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [الححر .]٢

ثان ايا :معاين المفردات:
ﭙ ﭚ  :ربمــا يتمنــى ،وهــو كــالم يــراد بــه التهديــد ال التقليــل .كمــا تقــول
العر  :ربما ندمت علـى فعلـك ،يريـدون هتديـده ،وال يشـكون يف
تندمه وال يقصدون تقليله .

ثال اثا :ورود إنزال هذه اآلية بشنن الخوارج يف الرواية:
روى ابن أبي حاتم والطرباين عن زكريا بن يحيى صاحب القصب قال :سألت أبا
غالب عن قول اهلل  :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [الححفر  ،]٢فقال :حدثني
أبو أمامة ،عن رسول اهلل  ،أنه قال« :نزلت يف الخـوارج ،حـين رأوا تجـاوز اهلل عـن
المسلمين ،وعن األمة والجماعة قالوا :يا ليتنا كنا مسلمين» .

راب اعا :التفسير اإلجمال لآلية:
اآلية هتديد للكـافرين الـذين ال يستسـلمون هلل ،حيـث تبـين أنهـم سـيتمنون أن لـو
كــانوا مســلمين ،منقــادين ألحكــام اهلل ،وذلــك حــين ينكشــف الغطــاء وتظهــر أوائــل
( )1انظر :التفسير البسيط ( ،)538 /12وتفسير الخازن (.)48 /3
( )2أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره ( )2257 /7رقم ،12329 :والطـرباين يف المعجـم الكبيـر ()272 /8
رقم.8048 :
قلت :إسناده ضعيف لجهالة حال زكريا بن يحيى.
قال الهيثمي يف مجمع الزوائد ( ":)45 /7رواه الطرباين ،وزكريا والراوي عنه لم أعرفهما".
قلت :زكريا بن يحيى مجهول الحال ،أمـا الـراوي عنـه فهـو :حميـد بـن مهـران الخيـاط الكنـدي ،ثقـة.
انظر :الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)228 /3وهتذيب الكمال (.)398 /7
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اآلخرة ومقدمات الموت ،والحال التي يرون فيها فوز المسلمين ،وخسارة الفاسقين
الخارجين عن طاعة اهلل ورسول  ،لكن التمني حينئذ قد فات محله ،و ُكشـف لهـم
مدى اغورارهم بالدنيا .

خامسا :دراسة علقة اآلية بالخوارج:
ا
تفسيرا نبو ايا؛ لعدم صحتها كما هو مبين يف
ال يمكن اعتبار الرواية الواردة يف ذلك
ا
ودليال لمن يذهب إلى كفر الخوارج؛
ا
التخريج ،ولو صحت لكانت يف صلب المعنى
ألن اآلية تتحدث عن الكافرين.
أما من حيث التفسير فإنه يجوز إسقاط بعض المعنى دون التكفير على الخوارج؛
فإن الخوارج إذا رأوا ما يحصل ألهل السنة من شـفاعة النبـي  ،ويـرون أن حظهـم
من ذلك أن يقول لهم« :سح اقا سح اقا لمـن بـدل بعـدي»  .عندئـذ يتمنـون لـو كـانوا
منقادين لسنة الرسول  ،غير مخالفين للوسطية التي جاء هبا.
فينال الخوارج وسائر أهل البدع من حسرة التمني بقدر بعدهم عن الحق ،وبقدر
ا
دخوال أول ًّيا ،بل يعذبون
حرماهنم من األجر والشفاعة ،حيث ال يدخل بعض هؤالء الجنة
يف النار بأعمالهم.
لكن ينال المسلمين منهم بعد ذلك شفاعة الخروج من النار ،وإن كـانوا مبتدعـة،
كما روى النسائي والاللكائي بسنده عن يزيد بن صهيب الفقير ،قال :قال :كنت عند
كفـارا بأعمـالهم
جابر بن عبد اهلل فذكروا الخوارج وهذه األمة وما يعملـون نسـميهم
ا
قال :فرد علينا جابر ذلك فجعل يقرأ آية أولها كفـر وآخرهـا كفـر إلـى قولـه :ﮋ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ [النففر:ج  ، ]١٩وقولــه :ﮋ ﭞ ﭟ ﮊ [األنع فام  ، ]١فقــال :هكــذا أمــر
( )1انظر :التفسير البسيط ( ،)538 /12وتفسير الخازن ( .)48 /3وتفسير السعدي ص.429
( )2متفق عليه :أخرجه البخاري يف كتا  :الرقائق ،بـا يف الحـوض ( )120 /8رقـم .6584 :ومسـلم يف
كتـا  :الفضـائل ،بـا  :إثبــات حـوض نبينـا  وصـفاته ( ،)1793 /4رقــم ،2291 :عـن أبـي ســعيد
الخدري .
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ناسـا مـن
قومكم؟ قلنا :ال ،ما نعرفهم بشيء من ذلك ،قال :فقال رسـول اهلل « :إن ا
أمتي يعذبوهنم بذنوهبم فيكونون يف النار ما شاء اهلل ،ثم يعيـرهم أهـل الشـرك أيـن مـا
كنتم تخالفونا فيه من تصديقكم وإيمـانكم؟ ،لمـا يريـد اهلل أن يـري أهـل الشـرك مـن
الحسرة فال يبقى موحد إال أخرجه اهلل» ،ثم يقرأ هذه اآلية :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﮊ [الححر . »]٢
ويف الروايــة أن الكــافرين يحســدون حتــى المــذنبين مــن المســلمين حــين تنــالهم
شفاعة إخراج الموحدين من النار.

***

( )1أخرجه النسائي يف السنن الكربى ( )141 /10رقم ،11207 :والاللكائي يف شرح أصول اعتقـاد أهـل
السنة ( )1166 /6رقم ،2052 :واللفظ لاللكائي .وسنده حسن.

347

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هو

املبحث السابع
ورود معاني اآليتني 104- 103:من سورة الكهف يف اخلوارج
أوال :ن
ا

اآلية الكريمة:

ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ
[الكه.]١٠٤ - ١٠٣ :

ثان ايا :معاين المفردات:
ﮚ ﮛ  :بطلـــــــــت أعمـــــــــالهم ﮣ:
وذهبت .

عمــال ،والصــنع والصــنعة
ا
والصنيع واحد .

ثال اثا :ورود هذه اآلية بشنن الخوارج يف الرواية:
-1أخرج الطربي عن أبي الطفيل ،قال« :سأل عبد اهلل بن الكواء عل ايـا عـن قولـه:
ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [الكه ]١٠٣ :قال :أنتم يا أهل حروراء» .
-2أخرج ابن أبي حاتم عن علي  أنـه ُسـئل عـن هـذه اآليـة :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮊ [الكه ]١٠٣ :قال« :ال أظن إال إن الخوارج منهم» .

راب اعا :التفسير اإلجمال لآلية:
قل يا محمد ،للناس -على وجه التحذير واإلنذار :-هل أخـربكم بأخسـر النـاس
ا
أعماال؟ ﮋ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮊ ،حبِط عملهم وبطل ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ،
يظنُّون أن عملهم صحيح وطاعة هلل ،وينتظرون الجزاء عليه .
( )1انظــر :تفســـير الســمرقندي ( ،)364 /2وتفســـير الثعلبـــي ( ،)201 /6والتفســير الوســـيط للواحـــدي
(.)170/3
( )2انظر :تفسير الطربي ( ،)128 /18وتفسير البغوي (.)210 /5
( )3أخرجه الطربي يف تفسيره (.)127 /18
( )4أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره ( )2393 /7رقم.13001 :
( )5انظر :الوجيز للواحدي ص ،673وتفسير الجاللين ص ،395وتفسير السعدي ص.488
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لكن الحال خالف ذلك ،فعملهـم باطـل ،ومعصـية ،ولـن يجنـوا منـه إال الضـرر،
وهذا خالف حساباهتم ،كما قال تعـالى :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [الزمر .]٤٨ - ٤٧

خامسا :دراسة علقة اآلية بالخوارج:
ا
تفسير هذه اآلية بـالخوارج باعتبـار دخـول الخـوارج تحـت معناهـا العـام ،حيـث
عمال يحسب نفسه على الحق ويتقـر بـه إلـى اهلل تعـالى ،لكنـه
يشمل كل من عمل ا
على خالف ذلك ،ولن يجد من عمله سوى النصب والتبعات الضارة.
وهذا يشـمل طوائـف أهـل الكتـا  ،والطوائـف الضـالة المنتسـبة إلـى اإلسـالم ،ومنهـا
الخوارج ،فالخوارج جزء من المعنى ،وليس كله ،وليسوا سبب النزول ،وال صورته.
وليس معناه عند علـي بـن أبـي طالـب  - وهـو مـن فسـر اآليـة بـالخوارج  -أن
ُيك ِّفر الخوارج؛ فالمعروف عنه  أن ال يكفـر الخـوارج ،بـل يـراهم بغـاة مسـلمين،
وقال لما ُسئل عن حكمهم« :إخواننا بغوا علينا» .
ولم يكن سعد بن أبي وقاص  يرى هذه اآلية يف الخـوارج ،لورودهـا يف سـياق
كنت أقرأ علـى أبـي حتـى إذا
الكافرين ،فقد روى الحاكم عن مصعب بن سعد ،قالُ :
بلغــت هــذه اآليــة :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [الكهفف ]١٠٣ :اآليــة ،قلووت :يووا أبتوواه أهووم
الخوارج قال :ال ،يا بني اقـرأ اآليـة التـي بعـدها :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﮊ [الكهف ] ١٠٥ :قال« :هم المجتهدون من النصارى كـان كفـرهم
بآيات رهبم بمحمد ولقائه» ،وقالوا :ليس يف الجنة طعـام وال شـرا  ،ولكـن الخـوارج
هم الفاسـقون :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﮊ [النقرة . »]٢٧
( )1أخرجــه ابــن أبــي شــيبة يف مصــنفه ( )535 /7رقــم ،37763 :والبيهقــي يف الســنن الكــربى ()300 /8
رقم.16713 :
( )2أخرجــه الحــاكم يف المســتدرك ( )402 /2رقــم ،3401 :وقــال" :هــذا حــديث صــحيح اإلســناد ولــم
يخرجاه".
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والراجح عموم هذه اآلية للنصارى والخوارج وكل من ضل ويحسب نفسه على
هدى  ،ويرجو ثوا عمله وعمله مردود.
وال يلزم من ذلك تكفير الخوارج وإن كان سياق اآليـة يف الكـافرين ،فـإن القصـد
دخول الخوارج يف هذا الجزء من المعنى ،ال يف كل أوصاف اآليات التي تنـزل علـى
الكافرين ،وهذا منهج يف االستدالل معروف عند السلف ،وهو صحيح بضوابطه .
وصفات الخوارج الت تضمنتها اآلية الكريمة كما يل :

-1

أعمواال :كمـا يف قولـه تعـالى :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [الكهف:
أخسر الناس
ا

 .]١٠٣األخسرون :جمع أخسر ،صيغة تفضيل من الخسران ،يعني ليس أحد أخسر من
هؤالء  .ووجه ذلك يف الخوارج أنهم أكثر الناس حسرة ونـد اما؛ ألنهـم عاشـوا بـين
المسلمين ،وعرفوا القرآن وآياته ،لكنهم لم يستفيدوا من محيط الهداية الذي عاشوا
قريبين منه ،بـل كـان األمـر علـى العكـس ،حيـث كـانوا ضـالين مـع تالوهتـم للقـرآن،
وممارستهم للعبادة والزهد.
إضافة إلى حبط أعمالهم وعدم قبولها ،وتلك حسرة وخسارة ،كما قال تعالى:
ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [القرقان  ،]٢٣وقال تعالى :ﮋﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮊ [النور  ،]٣٩وقال تعالى :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [العاشن .]٤ - ٣

وصاحب العمل المحبط أخسر ممن ال عمل له؛ فاألول كان لـه مـا يرجـى نفعـه،
وهــذا حــال الخــوارج فهــم أهــل عمــل وعبــادة كمــا يف الحــديث« :يخــرج فــيكم قــوم
تحقــرون صــالتكم مــع صــالهتم ،وصــيامكم مــع صــيامهم ،وعملكــم مــع عملهــم،
( )1انظر :تفسير ابن كثير (.)202 /5
( )2انظر :تنزيل اآليات التي وردت يف الكافرين على المسلمين – دراسـة تأصـيلية نقديـة ،الباحـث إبـراهيم
الشغدري ص .20-18 ،11 ،10
( )3انظر :البحر المحيط يف التفسير ( ،)209 /8والدر المصون (.)572 /8
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ويقــرؤون القــرآن ال يجـــاوز حنــاجرهم ،يمرقـــون مــن الــدين كمـــا يمــرق الســـهم
من الرمية» .
وكان يف استطاعتهم مع العمل اتباع السنة ومن ثم الفوز باألجر والثوا  ،لكـنهم
خسروا باتباعهم البدع واألهواء والفتن.

-2

ضولل سوعيهم يف الحيوواة الودنيا :كمــا يف قولـه تعــالى :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮊ .
ضالل سعي الخوارج يف كوهنم يدعون إلى القرآن وليسـوا مـن أهلـه ،ويتكلمـون
بكلمة الحق ،وليسوا أهلها .كما يف الحديث« :سي ِ
جي ُء ق ْوم يتكل ُمـون بِكلِم ِـة ا ْلح ِّـق،
او ُز ُح ُلوق ُهم ،يمر ُقون مِن ْ ِ
ال ُيج ِ
اإل ْسال ِم كما ي ْم ُر ُق الس ْه ُم مِن الرمِي ِة» .
ْ ُْ
ويف رواية« :يدعون إلى كتا اهلل ،وليسوا منه يف شيء» .
ويف رواية ..« :يقولون من خير قول الربية. »..
قال ابن حجر العسقالين«" :يقولون من خير قول الربية» هو القرآن ،ويحتمـل أن
يكــون علــى ظــاهره والمــراد القــول الحســن يف الظــاهر ،وباطنــه علــى خــالف ذلــك،
كقولهم ال حكم إال هلل" .
( )1متفق عليه :أخرجه البخاري يف كتا فضائل القرآن ،با  :إثم من راءى بقراءة القرآن ( )197 /6رقم:
 ،5058ومســلم يف كتــا  :الزكــاة ،بــا ذكــر الخــوارج وصــفاهتم ( )743 /2رقــم ،1064 :عــن أبــي
سعيد الخدري .
( )2أخرجه أحمد يف فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل ( )714 /2رقـم ،1224 :والبـزار يف البحـر الزخـار
( )111 /3رقـــم ،897 :والســـنن الكـــربى للنســـائي ( )475 /7رقـــم .8513 :عـــن علـــي بـــن أبـــي
طالب  .وسنده صحيح.
( )3أخرجـــه أحمـــد يف المســـند ( )51 /21رقـــم ،13338 :وأبـــو داود ســـننه ( )143 /7رقـــم،4765 :
والبيهقي يف السنن الكربى ( )297 /8رقـم .16703 :وصـححه األلبـاين يف صـحيح الجـامع الصـغير
وزيادته ( )684 /1رقم.1445 :
( )4متفق عليه :سبق تخريجه.
( )5فتح الباري البن حجر (.)287 /12
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وقال النووي" :معنـاه :يف ظـاهر األمـر كقـولهم" :ال حكـم إال هلل" ،ونظـائره مـن
دعائهم إلى كتا اهلل تعالى" .
ومحصــل حــالهم أنهــم يــدعون إلــى كتــا اهلل تعــالى ،ويتكلمــون بكــالم ظــاهره
الحــق ،وحقيقتــه الباطــل ،وذلــك ضــالل ســعيهم يف الحيــاة الــدنيا ،فأعمــالهم باطلــة
ومحبطــة ،ألن تعــالى يعــاملهم بســوء فعلهــم وحقيقــة ضــاللهم ،ال بمــا أظهــروه مــن
شعائر ،وأقوال تنايف حقيقتهم.

-3

يحسبون أنفسهم على الحوق وهوم علوى الباطول :كمـا يف قولـه تعـالى :ﮋ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [الكه.]١٠٤ :

هذه الصفة ظاهرة يف الخوارج فهم يرون أنفسهم على الحق ،وهم على خالفه ،ويـرون

األمة التي على الحق بما فيها خيارها من الصحابة  على باطل وهم على الحق.
وفــيهم قــال الرســول « :يقــرءون القــرآن يحسووبون أن ـه لهــم وهــو علــيهم» ،
ويقول  ..« :يسألون كتا اهلل وهم أعداؤه. »..
والخــوارج يــرون أن مــا يفعلونــه مــن ســفك الــدماء ،والخــروج علــى والة أمــر
المسلمين ،وإثارهتم الفتن والشرور صن اعا حسناا« ،يقتلون أهل اإلسالم ويـدعون أهـل
األوثان» .
ومع ذلك يزهـون بأنفسـهم ويـرون فعـالهم صـوا ابا ،كمـا قـال عـنهم الرسـول :
«يعجبون الناس ،وتعجبهم أنفسهم. » ..

***
( )1شرح النووي على مسلم (.)169 /7
( )2سبق تخريجه.
( )3سبق تخريجه.
( )4متفق عليه :أخرجه البخاري يف كتا  :التوحيد ،با  :قول اهلل تعالى :ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ
[المعارج  )137 /4( ..]٤رقم ،7432 :ومسلم يف كتا  :الزكـاة ،بـا  :ذكـر الخـوارج وصـفاهتم (/2
 )741رقم ،1064 :عن أبي سعيد الخدري .
( )5سبق تخريجه.
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املبحث الثامن
ورود معاني اآلية ،5:من سورة الصف يف اخلوارج
أوال :ن
ا

اآلية الكريمة:

ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [الص.]٥ :

ثان ايا :معاين المفردات:
ﯠ ﯡ :

لمـــاذا تســـيئون لـــي قـ ا
ــال ،وحقـــي علـــيكم اإلكـــرام
ــوال وفعـ ا
واالتباع .

ﯩ ﯪ :

تعمدوا الميل عن الحق .

ثال اثا :ورود هذه اآلية بشنن الخوارج يف الرواية:
أخرج عبد اهلل ابن حنبل ،والطـربي ،أبـو بكـر الخـالل ،عـن أبـي أمامـة  :ﮋ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ [الص ،]٥ :قال« :هم :الخوارج» .

راب اعا :التفسير اإلجمال لآلية:
ا
موبخا لهم على أذيتهم له ،وهم يعلمون أنه رسول اهلل:
ﮋﯛﯜﯝﯞﮊ
ﮋ ﯠ ﯡ ﮊ بــــاألقوال واألفعـــــال ،ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ ،وحقـــــي
عليكم اإلكرام واالتباع ،فلم تستبدلون ذلك باألذى؟! ﮋ ﯩ ﯪ ﮊ ،فلمـا مـالوا إلـى
غير الحق متعمدين ذلك ،ﮋﯫﯬﯭﮊ أي :أمالها عن الحق ،وحرمهم مـن الهدايـة؛
فاهلل تعالى ﮋﯰﯱﯲﯳﮊ .
( )1انظــر :الهدايــة لمكــي ( ،)7439 /11وزاد المســير يف علــم التفســير ( ،)278 /4وتفســير الســعدي
ص.859
( )2انظر :الهداية لمكي ( ،)7439 /11وتفسير الرازي (.)528 /29
( )3أخرجه عبد اهلل بن أحمد يف كتا السنة ( )641 /2رقم ،1535 :والطربي يف تفسيره ( ،)358 /23والخالل يف
كتا السنة ( )157 /1رقم.138:
( )4انظــر :الهدايــة لمكــي ( ،)7439 /11وتفســير الــرازي ( ،)528 /29وتفســير القرطبــي (،)82 /18

=
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خامسا :دراسة علقة اآلية بالخوارج:
ا
اآليــة يف ســياق وصــف مــن آذى نبــي اهلل موســى  ،والخــوارج لــم يكونــوا
فضال عن وجودهم يف زمن موسى .
موجودين عند نزول هذه اآلية ،ا
لكن أبا أمامة  ال يعني أنها نزلت يف الخوارج ،بل ينبه على دخول الخـوارج يف
معاين هذا الجزء من اآلية؛ ألنهم تلبسوا بأسبا الزيغ كغيرهم من األمم الزائغة .
والصفات التي تضمنتها اآليات ويتصف هبا الخوارج.

-1

تقصوودهم الزيووغ :كمــا يف قولــه تعــالى :ﮋ ﯩ ﯪ ﮊ وفيــه أن أهــل الزيــغ –

ومنهم الخوارج  -قصدوا الزيغ ومالوا إليه ،وهذا يعني أن ضاللهم يف فهم كـالم اهلل
كان عن سبق تقصد ،وأن لهم إرادة ومشيئة يف إضالل أنفسهم ،ولكنها تحـت مشـيئة
اهلل تعالى ،وقدره.
وهكــذا الخــوارج ،كــان لهــم أهــواء ومقاصــد تقصــدوا هبــا الضــالل ،فلــم يكــن
ضاللهم يف االستدالل واتباعهم المتشابه إال نتاج الزيغ الذي استقر يف قلوهبم.
ومن آثار ذلـك علـيهم أن اإليمـان لـم يسـتقر يف قلـوهبم ،حيـث لـم يكـن إيمـاهنم
سو ايا ،كما قال الرسول عنهم« :ال يجاوز إيماهنم حناجرهم" . » ..يعني :ال يكـون
إيماهنم عند اهلل تعالى مقبو ا
ال مرض ًّيا" .
 -2أن اهلل تعالى يزيغ قلوبهم بسبب تقصدهم الزيغ ابتداء :كمـا يف قولـه تعـالى:
ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ.
قال ابن القيم" :عاقبهم سبحانه بازاغة قلـوهبم عـن الحـق لمـا زاغـوا عنـه ابتـداء،
ونظيـــره قولـــه تعـــالى :ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
=

وتفسير السعدي ص.859

( )1انظر :االعتصام للشاطبي (.)98 /1
( )2متفق عليه :سبق تخريجه.
( )3المفاتيح يف شرح المصابيح (.)230 /4

354

اآليات الت روَ أنها وردت ف الخوارج (دراسة استقرائية تفسيرية)

د .إبراهيم بن عباس الشغدرَ

ﰌ ﮊ [األنعام  ]١١٠ولهذا قيل :من ُعرض عليه حق فرده فلم يقبله ُعوقب بفساد قلبـه
وعقله ورأيه ،ومن هنا قيل :ال رأي لصاحب هوى؛ فان هـواه يحملـه علـى رد الحـق
فيفسد اهلل عليه رأيه وعقله"  .ومعنى ذلك أن المعاصي واالنحرافات تكون بسبب
الذنو المتقدمة .
وبالنسبة للخوارج فإن ذنوهبم األولـى يف تجـوزيهم الخطـأ علـى رسـول  ،كمـا
معورضا عليه قسمته لألموال« :-اتـق اهلل
كان من سلفهم ذي الخويصرة ،الذي قال للنبي - 
ا
يا محمد ،اعدل» .
فكانوا يصدقونه فيمـا بلغـه مـن القـرآن دون مـا شـرعه مـن السـنة التـي تخـالف -
بزعمهم  -ظاهر القرآن .
اعتـدُّ وا بأنفســهم واغـوروا بمــا
وكفـى هبـا بدايــة جـرهتم مـن زيــغ إلـى زيــغ ،حيـث ْ
عندهم ،وخرجوا بعد ذلك بالسالح على خيار الصحابة .
ثم كانوا بعد ذلك ال يقبلون سنته التي يرويها أصحابه لهم ،حتى جحدوا مـا كـان
محل إجماع الصحابة واألمـة كجحـودهم حـد الـرجم وتحـريم تـزويج المـرأة علـى
عمتها وخالتها وما جرى مجرى ذلك ،مما اختص أهـل العـدل بنقلـه دون الخـوارج
والبغاة .
ثم ال زالوا يضعون سيفهم يف األمة ،علـى مـدار األزمـان ،فلمـا أبـوا اتبـاع السـنة،
والسير على هنج سلف األمة ُحرموا الهداية ،وأزاغ اهلل قلوهبم بضالالت ،واس ُتعملوا
يف عمل السيئات؛ "لما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات ،ا
عدال من اهلل ،حيث
عـامال ،فـإذا لـم
ا
وضع ذلك موضعه يف محله القابل له وهو القلب الذي ال يكـون إال
( )1مفتاح دار السعادة (.)99 /1
( )2انظر :الفتاوى الكربى البن تيمية (.)105 /1
( )3متفق عليه :سبق تخرجه.
( )4انظر :مجموع الفتاوى (.)73 /19
( )5انظر :أحكام القرآن للجصاص ( ،)45 /3والفرق بين الفرق ص.314
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يعمل الحسنة استعمل يف عمل السيئة ،كما قيل :نفسك إن لم تشغلها شغلتك" .
تلك سنة اهلل يف عباده ،يزيد اهلل الذين اهتدوا هدى .هـدى المتقـين ا
أوال فاهتـدوا،
فزادهم هدى ثان ايا ،وعكسه يف أهل الزيـغ لمـا زاغـوا أزاغ اهلل قلـوهبم ،فهـذه اإلزاغـة الثانيـة
عقوبة لهم على زيغهم .
لذا ُيرى الخوارج يف كل األزمان يف استزاده من الزيغ ،والمعاصي ،واسـتزادة مـن
آثام القتل والفتن ،والفرقة ،وتدمير األمـة ،وغيـر ذلـك مـن أنـواع الفسـاد يف األرض،
وما ذلك إال أنهم يتبعون بالسيئة السيئة.

-3

الفسق :كما يف قوله تعالى :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [الص.]٥ :

الفاســقون :الخــارجون عــن الطاعــة ومنهــاج الحــق ،المصـ ُّـرون علــى الغوايــة .
وهكــذا الخــوارج ،خرجــوا عــن طاعــة اهلل وطاعــة رســوله  ،ومــنهج ســلف األمــة
الصالح ،وفارقوا األمة ،وذلك فسقهم ،كما قال عـنهم الرسـول  ..« :يمرقـون مـن
الدين ،كما يمرق السهم من الرمية . »..والمروق هو :الخروج .

***

( )1الحسنة والسيئة ص.95
( )2انظر :مدارج السالكين (.)320 /1
( )3انظر :تفسير القاسمي (.)220 /9
( )4متفق عليه :سبق تخريجه.
( )5انظر :مطالع األنوار ( )31 /4شـرح سـنن أبـي داود البـن رسـالن ( ،)395 /18عمـدة القـاري (/20
.)61

356

اآليات الت روَ أنها وردت ف الخوارج (دراسة استقرائية تفسيرية)

د .إبراهيم بن عباس الشغدرَ

اخلامتة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تكمل الحسنات ،أحمده سـبحانه
على ما أعان ويسر يف كتابة هذا البحث ،وطي فصوله ،ومباحثه ،ومسائله.

ويف نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج الت توصلت إليها ،وه كما يل :
-1تفسير بعض اآليات بالخوارج ورد يف السنة النبوية وأقوال الصحابة . 
مرفوعا أو موقو افا  -ال يعني حصر معنى اآلية يف
-2ما صح من هذه التفسيرات -
ا
الخوارج ،بل أنهم جزء من المعنى.
-3ال عجــب يف صــحة روايــات عــن النبــي  تفســر آيــات بــالخوارج ،مــع ك ـون
الخوارج كفرقـة ظهـروا بعـد مـوت الرسـول  ،وبعـد انقطـاع الـوحي ،فهـذا ينـدرج
تحــت نبوءات ـه  ،وهــو ضــمن أحاديــث كثيــرة وردت يف نعــت الخــوارج ،وذمهــم،
والتحذير منهم.
-4أن مثــل هــذه التفاســير التــي تضــمنتها الروايــات تنحــو ثــالث طــرق :التفســير
بالعموم ،والتفسير بالمثال ،والتفسير بالقياس.
-5أن التفسير بالقياس هو األقل يف تلك التفسيرات.
-6ال يلزم من تفسير آيات بالخوارج تنزيل كل ما رود يف اآلية بالخوارج ،كتنزيل
صــفات الكفــر يف اآليــة علــيهم ،وهــذا واضــح يف الروايــات التــي فســرها علــي 
بــالخوارج ،فلــم يكــن  يكفــرهم ،مــع أن اآليــات تشــتمل علــى بعــض صــفات
الكافرين .فما ينزل من معاين اآلية فقط مـا يتشـارك فيـه الخـوارج مـع الكـافرين ،مـن
الزيغ ،وضالل السعي واتباع المتشابه ،ونحو ذلك .وال يشـملهم الصـفات الخاصـة
بالكــافرين كالتكــذيب بــاهلل ورســله ،والتكــذيب بــاليوم واآلخــر ،ونحــو ذلــك ممــا ال
كفرا.
يكون إال ا
 -7جملــة صــفات الخــوارج التــي تضــمنتها اآليــات :الفســق ،ونقــض العهــود
والمواثيــق ،وقطــع مــا أمــر اهلل بــه أن يوصــل ،والخســران ،والزيــغ ،واتبــاع المتشــابه،
وطلب الفتنـة ،والحـرص علـى الفرقـة ،وتأويـل القـرآن بالباطـل ،وعـدم الرسـوق يف
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العلم ،والمروق من الدين ،وإلحاقهم الضـرر بالمسـلمين ،وضـالل السـعي ،وبـراءة
اإلسالم والدين والقرآن منهم ،وانخـداعهم بحـالهم ،حيـث يحسـبون أنفسـهم علـى خيـر،
فيجدون خالف ذلك يف اآلخرة ،ثم يندمون إذا رأوا خسراهنم حيث ال ينفع الندم.
-8أن فرقة الخوارج أخطر فرقة على المسلمين ،بل هي أم البدع تفـرع عنهـا كـل
الضــالالت األخــرى التــي هنجــت هنــج التطــرف والغلــو كالســبئية وفــرق ال ـروافض
المتعددة ،حيث يعود أصلها إلى الخوارج.
-9أن فرقة الخوارج أول بدعة نشأت يف اإلسالم.
 -10أن فتنـة الخــوارج باقيـة كلمــا قطـع مــنهم قــرن نشـأ قــرن آخـر حتــى يخــرج
آخرهم مع الدجال.
 -11أن هذه اآليـات التـي ذكرهتـا يف بحثـي مـن أقـوى األدلـة يف الـرد علـى فـرق
الخوارج والتحذير من مسالكهم ومناهجهم المنحرفة.

التوصيات:
-1أوصي الدعاة إلى اهلل تعـالى أن يسـتفيدوا ممـا ورد مـن معـان يف هـذه اآليـات
المباركة للتحذير من فتنة التكفير والخـروج؛ لمـا تضـمنته مـن معـان عظيمـة يف بيـان
هذه المناهج المنحرفة.
-2أوصــي المســلمين بالحــذر مــن مســالك الخــروج والتكفيــر ،ولــزوم الطاعــة
والجماعة ،وطاعة والة أمر المسلمين يف المعروف ،والتحذير من مسالك الحزبيات
المضلة المعاصرة التي تنتهج منهج الخوارج.
-3أوصي الباحثين بكتابة األبحاث التي من شـأهنا التحـذير مـن مسـالك التكفيـر
والغلو والخروج والبدع والضالالت ،لما يف ذلـك مـن عمـيم النفـع علـى المسـتوى
العلمي والمجتمعي.

***
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املصادر واملراجع
 -1اإلتقان يف علـوم القـرآن :عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي (ت911 :هــ)،
المحقق :محمد أبو الفضل إبـراهيم ،الناشـر :الهيئـة المصـرية العامـة للكتـا ،
الطبعة1394 :هـ1974 -م.
 -2أسبا نزول القرآن :أبو الحسن علي بن أحمد بن محمـد بـن علـي الواحـدي،
النيسابوري ،الشافعي (ت468 :هـ) المحقق :كمال بسيوين زغلول الناشر :دار
الكتب العلمية  -بيروت الطبعة :األولى 1411 ،هـ.
 -3االســتذكار :يوســف بــن عبــد اهلل بــن محمــد بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري
القرطبي (ت463 :هـ) تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد علي معوض الناشـر:
دار الكتب العلمية  -بيروت الطبعة األولى2000 - 1421 :م.
 -4االستيعا يف معرفـة األصـحا  :يوسـف بـن عبـد اهلل بـن محمـد بـن عبـد الـرب
النمري القرطبـي (ت463 :هــ) ،المحقـق :علـي محمـد البجـاوي الناشـر :دار
الجيل ،بيروت الطبعة األولى 1412 :هـ 1992-م.
االعتِصام :إبراهيم بن موسى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي
-5
ْ
(المتوىف790 :هـ) تحقيـق ودراسـة :ج :1د .محمـد بـن عبـد الـرحمن الشـقير.
ج :2دسعد بن عبد اهلل آل حميد .ج :3د هشام بـن إسـماعيل الصـيني .الناشـر:
دار ابــن الجــوزي ،المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة :األولــى1429 ،هـــ -
2008م.
 -6إعالم الموقعين عن ر العالمين :محمد بن أبي بكـر ،ابـن قـيم الجوزيـة (ت:
751هـ) ،تحقيق :محمـد عبـد السـالم إبـراهيم ،الناشـر :دار الكتـب العلميـة -
ييروت ،الطبعة األولى1411 :هـ 1991 -م.
 -7أنوار التنزيل وأسرار التأويل :أبو سعيد عبـد اهلل بـن عمـر بـن محمـد الشـيرازي
البيضاوي (ت685 :هـ) المحقق :محمد عبد الرحمن المرعشلي ،الناشر :دار
إحياء الوراث العربي  -بيروت الطبعة :األولى 1418 -هـ.
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 -8البدء والتاريخ :المطهر بن طاهر المقدسـي (ت :نحـو 355هــ) الناشـر :مكتبـة
الثقافة الدينية ،بور سعيد.
 -9البدايــة والنهايــة :أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم
الدمشقي (ت774 :هـ) تحقيق :عبد اهلل بـن عبـد المحسـن الوركـي الناشـر :دار
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن الطبعة :األولى 1418 ،هـ  1997 -م
سنة النشر1424 :هـ 2003 /م
-10البيان والتبيين :عمرو بن بحر بن محبو الكناين بـالوالء ،الليثـي ،أبـو عثمـان،
الشهير بالجاحظ (ت255 :هـ) الناشر :دار ومكتبة الهالل ،بيروت عام النشـر:
 1423هـ
محمـد الحسـيني ،أبـو الفـيض،
محمـد بـن ّ
-11تاج العروس من جواهر القـاموسّ ،
المل ّقب بمرتضى ،الزبيدي (ت1205 :هـ) ،المحقق :مجموعة من المحققين،
الناشر :دار الهداية.
-12تــاريخ الطــربي = تــاريخ الرســل والملــوك ،وصــلة تــاريخ الطــربي :أبــو جعفــر
الطربي ،محمد بن جرير (ت310 :هـ) ،الناشر :دار الـوراث  -بيـروت الطبعـة:
الثانية 1387 -هـ.
-13تفسير ابن أبي زمنين :تفسير القرآن العزيز :محمد بن عبـد اهلل ،المعـروف بـابن
أبي زمنِين المالكي (ت399 :هــ) ،المحقـق :حسـين بـن عكاشـة  -محمـد بـن
مصــطفى الكنــز الناشــر :الفــاروق الحديثــة ،مصــر -القــاهرة ،الطبعــة األولــى:
1423هـ 2002 -م.
-14تفسير ابن جزي :التسهيل لعلـوم التنزيـل :أبـو القاسـم ،محمـد بـن أحمـد ،ابـن
جزي الكلبي الغرناطي (ت741 :هـ) ،المحقق :د .عبـد اهلل الخالـدي ،الناشـر:
شركة دار األرقم بن أبي األرقم  -بيروت ،الطبعة األولى1416 - :هـ.
-15تفسير ابن عطيـة :المحـرر الـوجيز يف تفسـير الكتـا العزيـز :أبـو محمـد ،عبـد
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الحق ابن غالب بن عطيـة األندلسـي المحـاربي (ت542 :هــ) ،المحقـق :عبـد
الســالم عبــد الشــايف محمــد ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة  -بيــروت ،الطبعــة
األولى1422 :هـ.
-16تفسير ابن كثير :تفسير القـرآن العظـيم ،أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر
القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي (ت774 :هـــ) ،المحقــق :ســامي بــن محمــد
سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ 1999 -م.
-17تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتا الكريم :أبو السـعود
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت982 :هـ) الناشر :دار إحياء الـوراث
العربي – بيروت.
-18تفسير أبي حيان :البحر المحيط يف التفسير :أبو حيان محمد بن يوسف بن علي
بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي (ت745 :هـ) المحقق :صدقي محمد
جميل الناشر :دار الفكر  -بيروت.
ِ
ـــير الب ِســـ ْيط :علـــي بـــن أحمـــد الواحـــدي (ت468 :هــــ) ،تحقيقـــه يف
-19الت ْفس ُ
(15رسالة) ،دكتوراة بجامعة اإلمام محمـد بـن سـعود ،الناشـر :عمـادة البحـث
العلمي بجامعة اإلمام ،الطبعة األولى1430 :هـ.
 -20تفسير البغوي :معالم التنزيل يف تفسير القرآن :محيي السنة ،الحسين بن مسعود
البغوي (ت510 :هـ) تحقيـق :محمـد عبـد اهلل النمـر ،عثمـان جمعـة ضـميرية،
سليمان مسلم الحرش ،الناشر :دار طيبة ،الطبعة الرابعة1417 :هـ 1997 -م.
-21تفسير الثعلبي :الكشـف والبيـان عـن تفسـير القـرآن :أحمـد بـن محمـد الثعلبـي
(ت427 :هـ) ،تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،الناشر :دار إحياء الـوراث
العربي ،بيروت  -لبنان الطبعة األولى 1422 :هـ 2002 -م.
-22تفسير الجصاص :أحكام القـرآن :أحمـد بـن علـي أبـو بكـر الـرازي الجصـاص
الحنفي (ت370:هـ) ،المحقق :محمد صـادق القمحـاوي ،الناشـر :دار إحيـاء
الوراث العربي -يروت1405 :هـ.

361

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هو

-23تفسير الخازن :لبا التأويل يف معاين التنزيل :عالء الـدين علـي بـن محمـد بـن
إبــراهيم الشــيحي ،أبــو الحســن ،المعــروف بالخــازن (ت741 :هـــ) ،المحقــق:
محمــد علــي شــاهين الناشــر :دار الكتــب العلميــة  -بيــروت الطبعــة األولــى:
1415هـ.
-24تفسير الرازي :التفسير الكبير :مفاتيح الغيب :أبـو عبـد اهلل محمـد بـن عمـر بـن
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقـب بفخـر الـدين الـرازي خطيـب الـري
(ت606 :هـ) ،الناشر :دار إحيـاء الـوراث العربـي  -بيـروت ،الطبعـة :الثالثـة -
1420هـ.
-25تفســير الســمرقندي :بحــر العلـــوم :أبــو الليــث نصــر بـــن محمــد بــن أحمـــد
الســمرقندي (ت373 :هـــ) ،تحقيــق :علـي محمــد وعــادل أحمــد وزكريــا عبــد
المجيد ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى 1413هـ.
 -26تفســير الســمعاين :تفســير القــرآن :أبــو المظفــر ،منصــور بــن محمــد المــروزى
السمعاين الحنفي ثم الشافعي (ت489 :هـ) ،المحقق :ياسر بن إبـراهيم ،غنـيم
ابـــن عبـــاس ،الناشـــر :دار الـــوطن ،الريـــاض  -الســـعودية ،الطبعـــة األولـــى:
1418هـ1997 -م.
-27تفسير الطربي :جـامع البيـان يف تأويـل القـرآن ،محمـد بـن جريـر الطـربي (ت:
310هـــ) ،المحقــق :أحمــد محمــد شــاكر ،الناشــر :مؤسســة الرســالة ،الطبعــة
األولى 1420 :هـ 2000 -م.
-28تفسير القاسـمي :محاسـن التأويـل :محمـد جمـال الـدين بـن محمـد سـعيد بـن
قاسم الحالق القاسـمي (ت1332 :هــ) المحقـق :محمـد باسـل عيـون السـود
الناشر :دار الكتب العلميه  -بيروت الطبعة األولى1418 - :هـ.
 -29تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم :عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي
ابن أبي حاتم (ت327 :هـ) ،المحقق :أسعد محمد الطيب ،الناشر :مكتبة نزار
مصطفى الباز  -السعودية ،الطبعة :الثالثة 1419 -هـ.
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-30تفسير القرطبي :الجامع ألحكام القرآن :أبو عبد اهلل محمد بـن أحمـد القرطبـي
(ت671 :هـ) ،تحقيق :أحمد الـربدوين وإبـراهيم أطفـيش ،الناشـر :دار الكتـب
المصرية  -القاهرة ،الطبعة الثانية1384 :هـ 1964 -م.
-31تفسير الكرمـاين :غرائـب التفسـير وعجائـب التأويـل :أبـو القاسـم ،محمـود بـن
حمزة بن نصر،الكرماين ،ويعرف بتاج القراء (ت :نحو 505هـ) دار النشـر :دار
القبلة للثقافة اإلسالمية  -جدة ،مؤسسة علوم القرآن  -بيروت.
-32تفســير المــاوردي :النكــت والعيــون :أبــو الحســن علــي بــن محمــد الشــهير
بالماوردي (ت450 :هـ) ،المحقق :السيد ابن عبد المقصود بـن عبـد الـرحيم،
الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  -لبنان.
-33تفسير الواحدي :الوسيط يف تفسـير القـرآن المجيـد :علـي بـن أحمـد الواحـدي
(ت468 :هــ) تحقيــق :عــادل أحمــد عبــد الموجــود ،علــي محمــد معــوض ،د.
أحمد محمد صيرة ،د .أحمد عبد الغني الجمل ،د .عبد الـرحمن عـويس قدمـه
وقرظه :األستاذ د .عبد الحي الفرماوي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيـروت -
لبنان الطبعة األولى 1415 :هـ 1994 -م.
 -34تقريب التهذيب :أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالين (ت852 :هــ)،
المحقق :محمد عوامة ،الناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة األولى1406 :هـ
 1986م.-35تلبيس إبليس :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـوزي
(ت597 :هـ) الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر ،بيرزت ،لبنان الطبعة األولـى،
1421هـ2001 -م.
 -36هتذيب الكمال يف أسماء الرجال :يوسف بـن عبـد الـرحمن بـن يوسـف المـزي
(ت742 :هــ) ،المحقــق :د .بشــار عــواد معـروف ،الناشــر :مؤسســة الرســالة -
بيروت ،الطبعة األولى1400 :ه 1980 -م.
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-37التوضيح لشرح الجامع الصحيح :ابن الملقن :سراج الدين أبو حفص عمر بـن
علي بن أحمد الشافعي المصـري (ت804 :هــ) المحقـق :دار الفـالح للبحـث
العلمي وتحقيق الوراث الناشـر :دار النـوادر ،دمشـق  -سـوريا الطبعـة األولـى:
1429هـ 2008 -م.
-38تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان :عبد الرحمن بن ناصر بـن عبـد اهلل
الســعدي (ت1376 :هـــ) المحقــق :عبــد الــرحمن بــن معــال اللويحــق الناشــر:
مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى 1420هـ  2000-م.
-39الجرح والتعـديل :أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر
التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم (ت327 :هـ) الناشـر :طبعـة مجلـس
دائرة المعارف العثمانية  -بحيدر آباد الدكن  -الهند دار إحياء الوراث العربي -
بيروت الطبعة :األولى 1271 ،هـ  1952م.
-40الحسنة والسيئة :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية الحراين
الحنبلــي الدمشــقي (ت728 :هـــ) المحقــق - :الناشــر :دار الكتــب العلميــة،
بيروت ،لبنان.
-41الدر المصون يف علوم الكتا المكنون :أبو العباس ،شها الـدين ،أحمـد بـن
يوســف بــن عبــد الــدائم المعــروف بالســمين الحلبــي (ت756 :هـــ) المحقــق:
د.أحمد محمد الخراط الناشر :دار القلم ،دمشق.
-42د ْر ُج الــدُّ رر يف ت ِفســيِر ِ
والســور :أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن
اآلي ُّ
الفارسي األصل ،الجرجاين (ت471 :هـ) ،دراسة وتحقيق( :الفاتحة والبقـرة)
ِ
الحس ْين( ،وشاركه يف بقية األجزاء) :إياد عبد اللطيـف
وليد بِن أحمد بن صالح ُ
القيسي الناشر :مجلة الحكمة ،بريطانيا الطبعة :األولى 1429 ،هـ  2008 -م.
-43روضة المحبين ونزهة المشتاقين :محمد بن أبي بكر بن أيو بن سعد شـمس
الدين ابن قيم الجوزية (ت751 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان
الطبعة1403 :هـ 1983/م
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-44زاد المسير يف علم التفسير :جمال الدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن
محمــد الجــوزي (ت597 :هـــ) المحقــق :عبــد الــرزاق المهــدي الناشــر :دار
الكتا العربي  -بيروت الطبعة :األولى  1422 -هـ.
-45سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها :محمـد ناصـر الـدين
األلباين (ت1420 :هـ) ،الناشر :مكتبة المعارف ،الرياض ،الطبعة األولى جـ 1
 1415 :4هـ ،جـ 1416 :6هـ ،جـ 1422 :7هـ.-46السنة :أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بـن يزيـد الخـالل البغـدادي الحنبلـي
(ت311 :هـ) المحقق :د .عطية الزهراين الناشر :دار الرايـة  -الريـاض الطبعـة
األولى1410 :هـ 1989 -م.
-47السنة :أبـو بكـر بـن أبـي عاصـم وهـو أحمـد بـن عمـرو بـن الضـحاك بـن مخلـد
الشيباين (ت287 :هـ) المحقق :محمد ناصـر الـدين األلبـاين الناشـر :المكتـب
اإلسالمي  -بيروت الطبعة األولى1400 :هـ.
-48الســنة :أبــو عبــد الــرحمن ،عبــد اهلل بــن أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباينّ
البغدادي( ،المتوىف290 :هـ) المحقق :د .محمد بن سـعيد القحطـاين ،الناشـر:
دار ابن القيم  -الدمام الطبعة :األولى 1406 ،هـ 1986 -م.
-49السنة :أبو عبد اهلل محمد بن نصـر بـن الحجـاج الم ْـرو ِزي (المتـوىف294 :هــ)،
المحقــق :ســالم أحمــد الســلفي ،الناشــر :مؤسســة الكتــب الثقافيــة – بيــروت،
الطبعة :األولى1408 ،هـ.
-50سنن ابن ماجه :أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (ت:
273هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشـر :دار إحيـاء الكتـب العربيـة -
فيصل عيسى البابي الحلبي.
 -51سنن أبي داود :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشـير بـن شـداد بـن
عمرو األزدي الس ِ
ج ْستاين (ت275 :هــ) ،المحقـق :محمـد محيـي الـدين عبـد
ِّ
الحميد ،الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت.
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-52ســنن الورمــذي :الجــامع الكبيــر :محمــد بــن عيســى بــن سـ ْـورة بــن موســى بــن
الضـحاك ،الورمــذي ،أبــو عيســى (ت279 :هـــ) المحقــق :بشــار عــواد معــروف
الناشر :دار الغر اإلسالمي  -بيروت سنة النشر 1998 :م
-53الســنن الكــربى :أحمـد بــن الحســين بــن علـي بــن موســى الخراســاين ،أبــو بكــر
البيهقي (ت458 :هـ) ،المحقق :محمـد عبـد القـادر عطـا ،الناشـر :دار الكتـب
العلمية ،بيروت  -لبنات ،الطبعة الثالثة1424 :هـ 2003 -م.
-54السنن الكربى :أحمد بن شـعيب بـن علـي الخراسـاين ،النسـائي(ت303 :هــ)،
تحقيق :حسـن عبـد المـنعم شـلبي ،أشـرف عليـه :شـعيب األرنـاؤوط ،الناشـر:
مؤسسة الرسالة  -بيروت الطبعة األولى 1421 :هـ 2001 -م.
-55شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـة :هبـة اهلل بـن الحسـن الطـربي الـرازي
الاللكائي (ت418 :هـ) تحقيق :أحمد بن سـعد بـن حمـدان الغامـدي الناشـر:
دار طيبة  -السعودية الطبعة :الثامنة1423 ،هـ 2003 -م.
-56شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عـن حقـائق السـنن):
شرف الدين الحسـين بـن عبـد اهلل الطيبـي (743هــ) المحقـق :د .عبـد الحميـد
هنداوي ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمـة  -الريـاض) الطبعـة:
األولى 1417 ،هـ 1997 -م.
-57شرح سنن أبي داود :شها الدين :أبو العبـاس أحمـد بـن حسـين بـن علـي بـن
رسالن ،المقدسي ،الرملي الشافعي (ت 844 :هـ) ،تحقيق :عدد من البـاحثين
بدار الفالح بإشراف خالد الرباط الناشر :دار الفـالح للبحـث العلمـي وتحقيـق
الوراث ،الفيوم  -جمهورية مصر العربية الطبعة :األولى 1437 ،هـ 2016 -م.
-58صحيح البخاري (الجامع المسند الصـحيح المختصـر مـن أمـور رسـول اهلل 
وسننه وأيامه) ،محمد بن إسماعيل البخـاري الجعفـي ،المحقـق :محمـد زهيـر
بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة ،الطبعة األولى1422 :هـ.
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-59صحيح الجـامع الصـغير وزياداتـه :أبـو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين ،بـن
الحاج نـوح بـن نجـايت بـن آدم ،األشـقودري األلبـاين (ت1420 :هــ) ،الناشـر:
المكتب اإلسالمي.
 -60صحيح مسلم :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلـى رسـول
اهلل  :مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن النيســابوري (ت261 :هـــ) ،المحقــق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الوراث العربي  -بيروت.
-61ظاهرة تنزيل اآليات التي وردت يف الكافرين على المسلمين – دراسـة تأصـيلية
نقدية :د .إبراهيم بن عباس بن ناصـر الشـغدري( ،لـم أنشـره بعـد ،ولعـل ذلـك
قري ابا إن شاء اهلل).
-62عمدة القاري شرح صحيح البخاري :أبو محمد ،محمود بن أحمـد بـن موسـى
ابن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الـدين العينـي (ت855 :هــ) الناشـر:
دار إحياء الوراث العربي  -بيروت.
 -63الفتاوى الكربى البن تيمية :تقي الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم ،ابـن
تيمية الحـراين الحنبلـي الدمشـقي (ت728 :هــ) ،الناشـر :دار الكتـب العلميـة،
الطبعة األولى1408 :هـ 1987 -م.
-64فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري :أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين
الشافعي ،تصحيح :محب الدين الخطيب ،عليه تعليقات العالمـة :عبـد العزيـز
ابن عبد اهلل بن باز ،الناشر :دار المعرفة  -بيروت1379 ،هـ.
-65الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية :عبد القاهر بن طـاهر بـن محمـد بـن عبـد
اهلل البغــدادي التميمــي األســفراييني ،أبــو منصــور (ت429 :هـــ) الناشــر :دار
اآلفاق الجديدة  -بيروت الطبعة الثانية1977 :م.
 -66الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية الموضـحة للكلـم القرآنيـة والحكـم الفرقانيـة:
نعمة اهلل بن محمود النخجواين ،ويعرف بالشيخ علـوان (ت920 :هــ) الناشـر:
دار ركابي للنشر  -الغورية ،مصر الطبعة :األولى1419 ،هـ 1999 -م.

367

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هو

-67الكامل يف التاريخ :علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ،الشيباين ،الجزري ،عز
الــدين ،ابــن األثيــر (ت630 :هـــ) تحقيــق :عمــر تــدمري ،الناشــر :دار الكتــا
العربي ،بيروت  -لبنان الطبعة األولى1417 :هـ 1997 -م.
-68لسان الميزان :أبو الفضل أحمد بن علي ،ابن حجـر العسـقالين (ت852 :هــ)،
المحقـــق :دائـــرة المعـــرف النظاميـــة  -الهنـــد ،الناشـــر :مؤسســـة األعلمـــي
للمطبوعات بيروت  -لبنان ،الطبعة الثانية1390 :هـ 1971-م.
-69مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد :أبــو الحســن نــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر بــن
سليمان الهيثمي (ت807 :هـ) المحقق :حسـام الـدين القدسـي الناشـر :مكتبـة
القدسي ،القاهرة عام النشر 1414 :هـ 1994 -م.
-70مجموع الفتاوى :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحـراين
(ت728 :هـ) المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر :مجمع الملك
فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية عام
النشر1416 :هـ 1995-م.
-71المجموع شـرح المهـذ (مـع تكملـة السـبكي والمطيعـي) :أبـو زكريـا محيـي
الدين يحيى بن شرف النووي (ت676 :هـ) ،الناشر :دار الفكر.
-72المحكم والمحيط األعظم :أبو الحسن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي
(ت458 :هـــ) المحقــق :عبــد الحميــد هنــداوي الناشــر :دار الكتــب العلميــة -
بيروت الطبعة األولى 1421 :هـ 2000 -م.
-73مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسـتعين :محمـد بـن أبـي بكـر ،ابـن
قيم الجوزية (ت751 :هـ) المحقق :محمد المعتصم باهلل البغدادي الناشر :دار
الكتا العربي  -بيروت الطبعة الثالثة 1416 :هـ 1996 -م.
-74المسالِك يف شرح ُموطأ مالك :القاضي محمد بن عبـد اهلل أبـو بكـر بـن العربـي
المعافري االشبيلي المالكي (ت543 :هـ) قرأه وع ّلق عليه :محمد بن الحسين
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السليماين قدم لـه :يوسـف القرضـاوي الناشـر:
السليماين وعائشة بنت الحسين ُّ
ُّ
دار الغر اإلسالمي الطبعة :األولى 1428 ،هـ 2007 -م.
-75المستدرك على الصحيحين :أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل النيسـابوري
المعروف بابن البيع (ت405 :هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القـادر عطـا ،الناشـر:
دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة األولى1411 :هـ 1990 -م.
-76مســند أبــي داود الطيالســي :أبــو داود ســليمان بــن داود بــن الجــارود الطيالســي
البصري (ت204 :هـ) المحقق :د .محمد بن عبد المحسن الوركي الناشر :دار
هجر  -مصر الطبعة األولى 1419 :هـ  1999 -م.
 -77مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل :أبــو عبــد اهلل أحمــد بــن حنبــل الشــيباين (ت:
241هـ) ،المحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبـد
اهلل بن عبد المحسن الوركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1421 :هـ
 2001م. -78مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار :أحمد بـن عمـرو العتكـي ،المعـروف
بالبزار (ت292 :هـ) ،المحقـق :محفـو الـرحمن زيـن اهلل ،وعـادل بـن سـعد،
وصــربي الشــافعي ،الناشــر :مكتبــة العلــوم والحكــم  -المدينــة المنــورة ،الطبعــة
األولى1988 :م 2009 -م.
الروياين (المتوىف307 :هــ) المحقـق:
-79مسند الروياين :أبو بكر محمد بن هارون ُّ
أيمن علي أبو يماين الناشر :مؤسسة قرطبة-القاهرة الطبعة :األولى1416 ،هـ.
-80المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم :أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد اهلل بـن
أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران األصــبهاين (ت430 :هـــ) المحقــق:
محمد حسـن محمـد حسـن إسـماعيل الشـافعي الناشـر :دار الكتـب العلميـة -
بيروت  -لبنان الطبعة :األولى1417 ،هـ 1996 -م.
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-81مشــكاة المصــابيح :محمــد بــن عبــد اهلل الخطيــب العمــري ،أبــو عبــد اهلل ،ولــي
الــدين ،التربيــزي (المتــوىف741 :هـــ) المحقــق :محمــد ناصــر الــدين األلبــاين
الناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت الطبعة :الثالثة.1985 ،
 -82المصنف يف األحاديث واآلثار :أبو بكر بن أبي شـيبة (ت235 :هــ) ،المحقـق:
كمــال يوســف الحــوت ،الناشــر :مكتبــة الرشــد  -الريــاض ،الطبعــة األولــى:
1409هـ.
-83المصنف :أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعاين (ت211 :هــ) ،المحقـق:
حبيب الرحمن األعظمي ،الناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة الثانية:
1403هـ.
-84مطــالع األنــوار علــى صــحاح اآلثــار :إبــراهيم بــن يوســف بــن أدهــم الــوهراين
الحمزي ،أبـو إسـحاق ابـن قرقـول (ت569 :هــ) تحقيـق :دار الفـالح للبحـث
العلمي وتحقيـق الـوراث الناشـر :وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية  -دولـة
قطر الطبعة :األولى 1433 ،هـ 2012 -م.
-85معــاين القــرآن وإعرابــه ،إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل الزجــاج (ت311 :هـــ)،
الناشر :عالم الكتب  -بيروت ،الطبعة األولى 1408هـ 1988 -م.
-86معاين القرآن :أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (ت338 :هـ) الناشر :جامعـة
أم القرى  -مكة المرمة الطبعة :األولى1409 ،هـ.
 -87معاين القرآن ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء (ت:
207هـ) ،المحقق :أحمد يوسف النجايت  -محمد علي النجار  -عبد الفتاح إسماعيل
الشلبي ،الناشر :دار المصرية للتأليف والورجمة  -مصر ،الطبعة األولى.
-88المعجم الكبير :سليمان بن أحمد بن أيو الطـرباين (ت360 :هــ) ،المحقـق:
حمدي بن عبد المجيد السلفي ،دار النشر :مكتبة ابن تيمية  -القاهرة.
-89معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسـين
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(ت395 :هـ) المحقق :عبد السالم محمد هارون الناشر :دار الفكر عام النشر:
1399هـ 1979 -م.
-90المفـاتيح يف شــرح المصـابيح :الحســين بــن محمـود بــن الحسـن ،مظهــر الــدين
رير ِّ
لمشـهور بـالم ْظ ِهري (ت 727 :هــ)
في ا
الشير ُّ
ُ
الز ْيداينُّ الكويف الض ُ
ازي الحن ُّ
تحقيق :لجنة مختصـة مـن المحققـين بإشـراف :نـور الـدين طالـب الناشـر :دار

النوادر ،وهو من إصدارات إدارة الثقافـة اإلسـالمية  -وزارة األوقـاف الكويتيـة
الطبعة :األولى 1433 ،هـ  2012 -م.
-91مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة :محمد بن أبـي بكـر بـن أيـو
بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة (ت751 :هـــ) الناشــر :دار الكتــب
العلمية – بيروت.
-92مقاالت اإلسـالميين واخـتالف المصـلين :أبـو الحسـن علـي بـن إسـماعيل بـن
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أبي بردة بن أبـي موسـى
األشعري (ت324 :هـ) عنى بتصحيحه :هلموت ريور الناشر :دار فرانز شتايز،
بمدينة فيسبادن (ألمانيا) الطبعة :الثالثة 1400 ،هـ 1980 -م.
 -93مقدمــة ابــن الصــالح :معرفــة أنــواع علــوم الحــديث :عثمــان بــن عبــد الــرحمن،
المعروف بـابن الصـالح (ت643 :هــ) المحقـق :نـور الـدين عـور ،الناشـر :دار
الفكر -سوريا ،دار الفكر المعاصر  -بيروت سنة1406 :هـ 1986 -م.
 -94الملل والنحل :أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكـر أحمـد الشهرسـتاين
(ت548 :هـ) الناشر :مؤسسة الحلبي.
-95المنهاج شرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج :أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن
شرف النووي (ت676 :هـ) الناشر :دار إحياء الوراث العربي  -بيروت الطبعـة
الثانية1392 :هـ.
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-96ميزان االعتدال يف نقـد الرجـال :أبـو عبـد اهلل ،محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن
قا ْيماز الذهبي (ت748 :هـ) تحقيق :علي محمد البجاوي الناشر :دار المعرفـة
للطباعة والنشر ،بيروت  -لبنان الطبعة األولى 1382 :هـ 1963 -م.
-97النبوات :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل
ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيميـة الحـراين الحنبلـي الدمشـقي (ت728 :هــ)
المحقــق :عبــد العزيــز بــن صــالح الطويــان الناشــر :أضــواء الســلف ،الريــاض،
المملكة العربية السعودية الطبعة :األولى1420 ،هـ2000-م.
-98نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور :إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي
ابن أبي بكر البقاعي (ت885 :هـ) الناشر :دار الكتا اإلسالمي ،القاهرة.
ِ
غريب أ ْلفا ِ المه ّذ ِ  :محمد بن أحمد بن محمـد
المست ْعذ ُ فِي ت ْف ِسير
-99الن ْظ ُم ْ
ابــن ســليمان بــن بطــال الركبــي ،أبــو عبــد اهلل ،المعــروف ببط ـال (ت633 :هـــ)
دراســة وتحقيــق وتعليــق :د .مصــطفى عبــد الحفــيظ ســالِم الناشــر :المكتبــة
التجارية ،مكة المكرمة عام النشر 1988 :م (جزء  1991 ،)1م (جزء .)2
 -100الهداية إلى بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسيره ،وأحكامه ،وجمـل مـن
فنون علومه :مكي بـن أبـي طالـب (ت437 :هــ) ،الناشـر :مجموعـة بحـوث
الكتا والسنة  -كلية الشريعة  -جامعة الشارقة ،الطبعة األولى1429 :هـ -
2008م.
 -101الوجيز يف تفسير الكتا العزيز :أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي
الواحــدي ،النيســابوري ،الشــافعي (ت468 :هـــ) تحقيــق :صــفوان عــدنان
داوودي دار النشر :دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق ،بيروت الطبعة :األولى،
1415هـ.

***
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1. al-Itqān fī ʻulūm al-Qurʼān : ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī (t
: 911h), al-muḥaqqiq : Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, al-Nāshir :
al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb, al-Ṭabʻah : 1394h-1974m.
2. asbāb nuzūl al-Qurʼān : Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn Aḥmad ibn
Muḥammad ibn ʻAlī al-Wāḥidī, al-Nīsābūrī, al-Shāfiʻī (t : 468h) almuḥaqqiq : Kamāl Basyūnī Zaghlūl al-Nāshir : Dār al-Kutub alʻIlmīyah-Bayrūt al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1411 H.
3. alāstdhkār : Yūsuf ibn ʻAbd Allāh ibn Muḥammad ibn ʻAbd al-Barr
ibn ʻĀṣim al-Nimrī al-Qurṭubī (t : 463h) taḥqīq : Sālim Muḥammad
ʻAṭā, Muḥammad ʻAlī Muʻawwaḍ al-Nāshir : Dār al-Kutub alʻIlmīyah-Bayrūt al-Ṭabʻah al-ūlá : 1421-2000M.
4. al-Istīʻāb fī maʻrifat al-aṣḥāb : Yūsuf ibn ʻAbd Allāh ibn Muḥammad
ibn ʻAbd al-Barr al-Nimrī al-Qurṭubī (t : 463h), al-muḥaqqiq : ʻAlī
Muḥammad al-Bajāwī al-Nāshir : Dār al-Jīl, Bayrūt al-Ṭabʻah al-ūlá :
1412 H-1992m.
5. alāʻtiṣām : Ibrāhīm ibn Mūsá ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī
al-shahīr bālshāṭby (al-mutawaffá : 790h) taḥqīq wa-dirāsat : j1 : D.
Muḥammad ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Shuqayr. j2 : D Saʻd ibn ʻAbd
Allāh Āl Ḥamīd. j3 : D Hishām ibn Ismāʻīl al-Ṣīnī. al-Nāshir : Dār Ibn
al-Jawzī, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah al-Ṭabʻah : al-ūlá, H2008M.
6. Iʻlām al-muwaqqiʻīn ʻan Rabb al-ʻālamīn : Muḥammad ibn Abī Bakr,
Ibn Qayyim al-Jawzīyah (t : 751h), taḥqīq : Muḥammad ʻAbd alSalām Ibrāhīm, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-yyrwt, al-Ṭabʻah
al-ūlá : 1411h-1991m.
7. Anwār al-tanzīl wa-asrār al-taʼwīl : Abū Saʻīd ʻAbd Allāh ibn ʻUmar
ibn Muḥammad al-Shīrāzī al-Bayḍāwī (t : 685h) al-muḥaqqiq :
Muḥammad ʻAbd al-Raḥmān al-Marʻashlī, al-Nāshir : Dār Iḥyāʼ alTurāth al-ʻArabī-Bayrūt al-Ṭabʻah : al-ūlá-1418h.
8. al-badʼ wa-al-tārīkh : al-Muṭahhar ibn Ṭāhir al-Maqdisī (t : Naḥwa
355h) al-Nāshir : Maktabat al-Thaqāfah al-dīnīyah, Būr Saʻīd.
9. al-Bidāyah wa-al-nihāyah : Abū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn ʻUmar ibn Kathīr
al-Qurashī al-Baṣrī thumma al-Dimashqī (t : 774h) taḥqīq : ʻAbd
Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī al-Nāshir : Dār Hajar lil-Ṭibāʻah wa-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

al-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1418 H-1997 M
sanat al-Nashr : 1424h / 2003m
al-Bayān wa-al-tabyīn : ʻAmr ibn Baḥr ibn Maḥbūb al-Kinānī bālwlāʼ,
al-Laythī, Abū ʻUthmān, al-shahīr bāljāḥẓ (t : 255h) al-Nāshir : Dār
wa-Maktabat al-Hilāl, Bayrūt ʻām al-Nashr : 1423 H
Tāj al-ʻarūs min Jawāhir al-Qāmūs, Muḥammad ibn Muḥammad alḤusaynī, Abū al-Fayḍ, almlqqb bmrtḍá, alzzabydy (t : 1205h), almuḥaqqiq : majmūʻah min al-muḥaqqiqīn, al-Nāshir : Dār alHidāyah.
Tārīkh al-Ṭabarī = Tārīkh al-Rusul wa-al-mulūk, Waṣlat Tārīkh alṬabarī : Abū Jaʻfar al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr (t : 310h), alNāshir : Dār al-Turāth-Bayrūt al-Ṭabʻah : al-thāniyah-1387h.
tafsīr Ibn Abī Zamanayn : tfsyrālqrʼān al-ʻAzīz : mḥmdbn Allāh, almaʻrūf bi-Ibn Abī zamanīn al-Mālikī (t : 399h), al-muḥaqqiq : Ḥusayn
ibn ʻUkāshah-mḥmdbn Muṣṭafá al-Kanz al-Nāshir : al-Fārūq alḥadīthah, mṣr-ālqāhrh, al-Ṭabʻah al-ūlá : 1423h-2002M.
tafsīr Ibn Juzayy : al-Tasʹhīl li-ʻUlūm al-tanzīl : Abū al-Qāsim,
Muḥammad ibn Aḥmad, Ibn Juzayy al-Kalbī al-Gharnāṭī (t : 741h),
al-muḥaqqiq : D. ʻAbd Allāh al-Khālidī, al-Nāshir : Sharikat Dār alArqam ibn Abī al-Arqam-Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá : - 1416h.
tafsīr Ibn ʻAṭīyah : al-muḥarrir al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz : Abū
Muḥammad, ʻAbd al-Ḥaqq ibn Ghālib ibn ʻAṭīyah al-Andalusī alMuḥāribī (t : 542h), al-muḥaqqiq : ʻAbd al-Salām ʻAbd al-Shāfī
Muḥammad, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt, al-Ṭabʻah
al-ūlá : 1422h.
tafsīr Ibn Kathīr : tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm, Abū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn
ʻUmar ibn Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī thumma al-Dimashqī (t : 774h),
al-muḥaqqiq : Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, al-Nāshir : Dār
Ṭaybah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Ṭabʻah : al-thāniyah 1420h-1999M.
tafsīr Abī al-Saʻūd = Irshād al-ʻaql al-salīm ilá mazāyā al-Kitāb alKarīm : Abū al-Saʻūd al-ʻImādī Muḥammad ibn Muḥammad ibn
Muṣṭafá (t : 982h) al-Nāshir : Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī – Bayrūt.
tafsīr Abī Ḥayyān : al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-tafsīr : Abū Ḥayyān
Muḥammad ibn Yūsuf ibn ʻAlī ibn Yūsuf ibn Ḥayyān Athīr al-Dīn alAndalusī (t : 745h) al-muḥaqqiq : Ṣidqī Muḥammad Jamīl al-Nāshir :
Dār al-Fikr-Bayrūt.
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19. alttafsīru albasīṭ : ʻAlī ibn Aḥmad al-Wāḥidī (t : 468h), taḥqīqihi fī
(15rsālh), duktūrāh bi-Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn Saʻūd, alNāshir : ʻImādat al-Baḥth al-ʻIlmī bi-Jāmiʻat al-Imām, al-Ṭabʻah al-ūlá
: 1430h.
20. tafsīr al-Baghawī : Maʻālim al-tanzīl fī tafsīr al-Qurʼān : Muḥyī alSunnah, al-Ḥusayn ibn Masʻūd al-Baghawī (t : 510h) taḥqīq :
Muḥammad ʻAbd Allāh al-Nimr, ʻUthmān Jumʻah Ḍumayrīyah,
Sulaymān Muslim al-Ḥarsh, al-Nāshir : Dār Ṭaybah, al-Ṭabʻah alrābiʻah : 1417h-1997m.
21. tafsīr al-Thaʻlabī : al-kashf wa-al-bayān ʻan tafsīr al-Qurʼān : Aḥmad
ibn Muḥammad al-Thaʻlabī (t : 427h), taḥqīq : al-Imām Abī
Muḥammad ibn ʻĀshūr, al-Nāshir : Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī,
Bayrūt-Lubnān al-Ṭabʻah al-ūlá : 1422, H-2002M.
22. tafsīr al-Jaṣṣāṣ : Aḥkām al-Qurʼān : Aḥmad ibn ʻAlī abwbkr al-Rāzī alJaṣṣāṣ al-Ḥanafī (t : 370h), al-muḥaqqiq : Muḥammad-Ṣādiq alQamḥāwī, al-Nāshir : Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī-Bayrūt : 1405h.
23. tafsīr al-Khāzin : Lubāb al-taʼwīl fī maʻānī al-tanzīl : ʻAlāʼ al-Dīn ʻAlī
ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm alshyḥy, Abū al-Ḥasan, al-maʻrūf bi-alKhāzin (t : 741h), al-muḥaqqiq : Muḥammad ʻAlī Shāhīn al-Nāshir :
Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt al-Ṭabʻah al-ūlá : - 1415h.
24. tafsīr al-Rāzī : al-tafsīr al-kabīr : Mafātīḥ al-ghayb : Abū ʻAbd Allāh
Muḥammad ibn ʻUmar ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusayn al-Taymī al-Rāzī
al-mulaqqab bfkhr al-Dīn al-Rāzī Khaṭīb al-rayy (t : 606h), al-Nāshir :
Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī-Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-thālithah-1420h.
25. tafsīr al-Samarqandī : Baḥr al-ʻUlūm : Abū al-Layth Naṣr ibn
Muḥammad ibn Aḥmad al-Samarqandī (t : 373h), taḥqīq : ʻAlī
Muḥammad wa-ʻĀdil Aḥmad wzkryā ʻAbd al-Majīd, Dār al-Kutub alʻIlmīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá 1413h.
26. tafsīr al-Samʻānī : tafsīr al-Qurʼān : Abū al-Muẓaffar, Manṣūr ibn
Muḥammad almrwzá al-Samʻānī al-Ḥanafī thumma al-Shāfiʻī (t :
489h), al-muḥaqqiq : Yāsir ibn Ibrāhīm, Ghunaym ibn ʻAbbās, alNāshir : Dār al-waṭan, al-Riyāḍ-al-Saʻūdīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá :
1418h-1997m.
27. tafsīr al-Ṭabarī : Jāmiʻ al-Bayān fī Taʼwīl al-Qurʼān, Muḥammad ibn
Jarīr al-Ṭabarī (t : 310h), al-muḥaqqiq : Aḥmad Muḥammad Shākir,
al-Nāshir : Muʼassasat al-Risālah, al-Ṭabʻah al-ūlá : 1420 H-2000M.
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28. tafsīr al-Qāsimī : Maḥāsin al-taʼwīl : Muḥammad Jamāl al-Dīn ibn
Muḥammad Saʻīd ibn Qāsim al-Ḥallāq al-Qāsimī (t : 1332h) almuḥaqqiq : Muḥammad Bāsil ʻUyūn al-Sūd al-Nāshir : Dār al-Kutub
alʻlmyh-Bayrūt al-Ṭabʻah al-ūlá : - 1418h.
29. tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm li-Ibn Abī Ḥātim : ʻAbd al-Raḥmān ibn
Muḥammad ibn Idrīs al-Rāzī Ibn Abī Ḥātim (t : 327h), al-muḥaqqiq :
Asʻad Muḥammad al-Ṭayyib, al-Nāshir : Maktabat Nizār Muṣṭafá alBāz-al-Saʻūdīyah, al-Ṭabʻah : al-thālithah-1419H.
30. tafsīr al-Qurṭubī : al-Jāmiʻ li-aḥkām al-Qurʼān : Abū ʻAbd Allāh
Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī (t : 671h), taḥqīq : Aḥmad alBaraddūnī wa-Ibrāhīm Aṭṭafayyish, al-Nāshir : Dār al-Kutub alMiṣrīyah-al-Qāhirah, al-Ṭabʻah al-thāniyah : 1384h-1964m.
31. tafsīr al-Kirmānī : gharāʼib al-tafsīr wa-ʻajāʼib al-taʼwīl : Abū alQāsim, Maḥmūd ibn Ḥamzah ibn Naṣr, al-Kirmānī, wyʻrf btāj alqurrāʼ (t : Naḥwa 505h) Dār al-Nashr : Dār al-Qiblah lil-Thaqāfah alIslāmīyah-Jiddah, Muʼassasat ʻulūm al-Qurʼān-Bayrūt.
32. tafsīr al-Māwardī : alnktwālʻywn : Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn Muḥammad
al-shahīr bālmāwrdy (t : 450h), al-muḥaqqiq : al-Sayyid Ibn ʻAbd alMaqṣūd ibn ʻAbd al-Raḥīm, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyahBayrūt-Lubnān.
33. tafsīr al-Wāḥidī : al-Wasīṭ fī tafsīr al-Qurʼān al-Majīd : ʻAlī ibn Aḥmad
al-Wāḥidī (t : 468h) taḥqīq : ʻĀdil Aḥmad ʻAbd al-Mawjūd, ʻAlī
Muḥammad Muʻawwaḍ, D. Aḥmad Muḥammad ṣyrh, D. Aḥmad
ʻAbd al-Ghanī al-Jamal, D. ʻAbd al-Raḥmān ʻUways qaddamahu waqarraẓahu : al-Ustādh D. ʻAbd al-Ḥayy al-Faramāwī, al-Nāshir : Dār
al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt-Lubnān al-Ṭabʻah al-ūlá : 1415 H1994m.
34. Taqrīb al-Tahdhīb : Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī
(t : 852h), al-muḥaqqiq : Muḥammad ʻAwwāmah, al-Nāshir : Dār alRashīd-Sūriyā, al-Ṭabʻah al-ūlá : 1406h-1986m.
35. Talbīs Iblīs : Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī ibn
Muḥammad al-Jawzī (t : 597h) al-Nāshir : Dār al-Fikr lil-Ṭibāʻah waal-Nashr, byrzt, Lubnān al-Ṭabʻah al-ūlá, 1421h-2001M.
36. Tahdhīb al-kamāl fī Asmāʼ al-rijāl : Yūsuf ibn ʻAbd al-Raḥmān ibn
Yūsuf al-Mizzī (t : 742h), al-muḥaqqiq : D. Bashshār ʻAwwād Maʻrūf,
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al-Nāshir : Muʼassasat al-Risālah-Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá : 1400h1980m.
al-Tawḍīḥ li-sharḥ al-Jāmiʻ al-ṣaḥīḥ : Ibn al-Mulaqqin : Sirāj al-Dīn
Abū Ḥafṣ ʻUmar ibn ʻAlī ibn Aḥmad al-Shāfiʻī al-Miṣrī (t : 804h) almuḥaqqiq : Dār al-Falāḥ lil-Baḥth al-ʻIlmī wa-taḥqīq al-Turāth alNāshir : Dār al-Nawādir, Dimashq-Sūriyā al-Ṭabʻah al-ūlá : H-2008M.
Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī tafsīr kalām al-Mannān : ʻAbd alRaḥmān ibn Nāṣir ibn ʻAbd Allāh al-Saʻdī (t : 1376h) al-muḥaqqiq :
ʻAbd al-Raḥmān ibn Muʻallā al-Luwayḥiq al-Nāshir : Muʼassasat alRisālah al-Ṭabʻah : al-ūlá 1420h-2000 M.
al-jarḥ wa-al-taʻdīl : Abū Muḥammad ʻAbd al-Raḥmān ibn
Muḥammad ibn Idrīs ibn al-Mundhir al-Tamīmī, al-Ḥanẓalī, al-Rāzī
Ibn Abī Ḥātim (t : 327h) al-Nāshir : Ṭabʻah Majlis Dāʼirat al-Maʻārif
al-ʻUthmānīyah-bḥydr Ābād aldkn-al-Hind Dār Iḥyāʼ al-Turāth alʻArabī-Bayrūt al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1271 H 1952 M.
al-ḥasanah wa al-sayyiʼah : Taqī al-Dīn Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn
ʻAbd al-Ḥalīm, Ibn Taymīyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimashqī (t :
728h) al-muḥaqqiq : - al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt,
Lubnān.
al-Durr al-maṣūn fī ʻulūm al-Kitāb al-maknūn : Abū al-ʻAbbās, Shihāb
al-Dīn, Aḥmad ibn Yūsuf ibn ʻAbd al-Dāʼim al-maʻrūf bi-al-Samīn alḤalabī (t : 756h) al-muḥaqqiq : D. Aḥmad Muḥammad al-Kharrāṭ alNāshir : Dār al-Qalam, Dimashq.
darju alddurr fī tafisyir Alʼāyi wa alssuwar: Abū Bakr ʻAbd al-Qāhir
ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Fārisī al-aṣl, al-Jurjānī (t : 471h), dirāsah wataḥqīq : (al-Fātiḥah wālbqrh) Walyd bin Aḥmad ibn ṣāliḥ alḥusayn,
(wshārkh fī baqīyat al-ajzāʼ) : Iyād ʻAbd al-Laṭīf al-Qaysī al-Nāshir :
Majallat al-Ḥikmah, Barīṭāniyā al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1429 H-2008 M.
Rawḍat al-muḥibbīn wa-nuzhat al-mushtāqīn : Muḥammad ibn Abī
Bakr ibn Ayyūb ibn Saʻd Shams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawzīyah (t :
751h) al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, Lubnān al-Ṭabʻah :
1403h / 1983 M
Zād al-Musayyar fī ʻilm al-tafsīr : Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ʻAbd alRaḥmān ibn ʻAlī ibn Muḥammad al-Jawzī (t : 597h) al-muḥaqqiq :
ʻAbd al-Razzāq al-Mahdī al-Nāshir : Dār al-Kitāb al-ʻArabī-Bayrūt alṬabʻah : al-ūlá-1422 H.
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45. Silsilat al-aḥādīth al-ṣaḥīḥah wa-shayʼ min fiqhihā wa-fawāʼiduhā :
Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī (t : 1420h), al-Nāshir : Maktabat
al-Maʻārif, al-Riyāḍ, al-Ṭabʻah al-ūlá : j 1-4 : 1415h, j 6 : 1416h, j 7 :
1422h.
46. al-Sunnah : Abū Bakr Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hārūn ibn Yazīd
alkhallāl al-Baghdādī al-Ḥanbalī (t : 311h) al-muḥaqqiq : D. ʻAṭīyah
al-Zahrānī al-Nāshir : Dār al-Rāyah-al-Riyāḍ al-Ṭabʻah al-ūlá : 1410h1989m.
47. al-Sunnah : Abū Bakr ibn Abī ʻĀṣim wa-huwa Aḥmad ibn ʻAmr ibn alḌaḥḥāk ibn Mukhallad al-Shaybānī (t : 287h) al-muḥaqqiq :
Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī al-Nāshir : al-Maktab al-IslāmīBayrūt al-Ṭabʻah al-ūlá : 1400h.
48. al-Sunnah : Abū ʻAbd al-Raḥmān, ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn
Muḥammad ibn Ḥanbal alshybānī al-Baghdādī, (al-mutawaffá :
290h) al-muḥaqqiq : D. Muḥammad ibn Saʻīd al-Qaḥṭānī, al-Nāshir :
Dār Ibn al-Qayyim-al-Dammām al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1406 H-1986m.
49. al-Sunnah : Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Naṣr ibn al-Ḥajjāj
almarwazī (al-mutawaffá : 294h), al-muḥaqqiq : Sālim Aḥmad alSalafī, al-Nāshir : Muʼassasat al-Kutub al-Thaqāfīyah – Bayrūt, alṬabʻah : al-ūlá, 1408h.
50. Sunan Ibn Mājah : Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī,
wmājh ism Abīh Yazīd (t : 273h), taḥqīq : Muḥammad Fuʼād ʻAbd alBāqī, al-Nāshir : Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah-Fayṣal ʻĪsá al-Bābī
al-Ḥalabī.
51. Sunan Abī Dāwūd : Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ashʻath ibn Isḥāq
ibn Bashīr ibn Shaddād ibn ʻAmr al-Azdī alssijistāny (t : 275h), almuḥaqqiq : Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʻAbd al-Ḥamīd, al-Nāshir : alMaktabah al-ʻAṣrīyah, Ṣaydā-Bayrūt.
52. Sunan alturmdhy : al-Jāmiʻ al-kabīr : Muḥammad ibn ʻĪsá ibn sawrh
ibn Mūsá ibn al-Ḍaḥḥāk, al-Tirmidhī, Abū ʻĪsá (t : 279h) al-muḥaqqiq
: Bashshār ʻAwwād Maʻrūf al-Nāshir : Dār al-Gharb al-Islāmī-Bayrūt
sanat al-Nashr : 1998 M
53. al-sunan al-Kubrá : Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ʻAlī ibn Mūsá alKhurāsānī, Abū Bakr al-Bayhaqī (t : 458h), al-muḥaqqiq :
Muḥammad ʻAbd al-Qādir ʻAṭā, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah,
Bayrūt-li-banāt, al-Ṭabʻah al-thālithah : 1424h-2003m.
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54. al-sunan al-Kubrá : Aḥmad ibn Shuʻayb ibn ʻAlī al-Khurāsānī, al-nisāʼī
(t : 303h), taḥqīq : Ḥasan ʻAbd al-Munʻim Shalabī, Ashraf ʻalayhi :
Shuʻayb al-Arnāʼūṭ, al-Nāshir : Muʼassasat al-Risālah-Bayrūt alṬabʻah al-ūlá : 1421 H-2001M.
55. sharḥ uṣūl iʻtiqād ahl al-Sunnah wa-al-jamāʻah : Hibat Allāh ibn alḤasan al-Ṭabarī al-Rāzī al-Lālakāʼī (t : 418h) taḥqīq : Aḥmad ibn Saʻd
ibn Ḥamdān al-Ghāmidī al-Nāshir : Dār Ṭaybah-al-Saʻūdīyah alṬabʻah : al-thāminah, 1423h-2003m.
56. sharḥ al-Ṭībī ʻalá Mishkāt al-Maṣābīḥ al-musammá bi- (al-Kāshif ʻan
ḥaqāʼiq al-sunan) : Sharaf al-Dīn al-Ḥusayn ibn ʻAbd Allāh al-Ṭībī
(743h) al-muḥaqqiq : D. ʻAbd al-Ḥamīd Hindāwī, al-Nāshir :
Maktabat Nizār Muṣṭafá al-Bāz (Makkah al-Mukarramah-al-Riyāḍ)
al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1417 H-1997m.
57. sharḥ Sunan Abī Dāwūd : Shihāb al-Dīn : Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn
Ḥusayn ibn ʻAlī ibn Raslān, al-Maqdisī, al-Ramlī al-Shāfiʻī (t : 844 H),
taḥqīq : ʻadad min al-bāḥithīn bi-Dār al-Falāḥ bi-ishrāf Khālid alRabāṭ al-Nāshir : Dār al-Falāḥ lil-Baḥth al-ʻIlmī wa-taḥqīq al-Turāth,
al-Fayyūm-Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1437 H2016m.
58. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (al-Jāmiʻ al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min
umūr Rasūl Allāh wsnnh wa-ayyāmuh), Muḥammad ibn Ismāʻīl alBukhārī al-Juʻfī, al-muḥaqqiq : Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir alNāṣir, al-Nāshir : Dār Ṭawq al-najāh, al-Ṭabʻah al-ūlá : 1422h.
59. Ṣaḥīḥ al-Jāmiʻ al-Ṣaghīr wa ziyādātihi : Abū ʻAbd al-Raḥmān
Muḥammad Nāṣir al-Dīn, ibn al-Ḥājj Nūḥ ibn Najātī ibn Ādam,
alʼshqwdry al-Albānī (t : 1420h), al-Nāshir : al-Maktab al-Islāmī.
60. Ṣaḥīḥ Muslim : al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi-naql al-ʻAdl ʻan
al-ʻAdl ilá Rasūl Allāh : Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Nīsābūrī
(t : 261h), al-muḥaqqiq : Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, al-Nāshir :
Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī-Bayrūt.
61. Ẓāhirat tanzīl al-āyāt allatī waradat fī al-kāfirīn ʻalá al-Muslimīn –
dirāsah taʼṣīlīyah naqdīyah : Ibrāhīm ibn ʻAbbās ibn Nāṣir alShaghdarī.
62. ʻUmdat al-Qārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī : Abū Muḥammad, Maḥmūd
ibn Aḥmad ibn Mūsá ibn Aḥmad ibn Ḥusayn alghytāby al-Ḥanafī
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Badr al-Dīn al-ʻAynī (t : 855h) al-Nāshir : Dār Iḥyāʼ al-Turāth alʻArabī-Bayrūt.
al-Fatāwá al-Kubrá li-Ibn Taymīyah : Taqī al-Dīn Abū al-ʻAbbās
Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm, Ibn Taymīyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī alDimashqī (t : 728h), al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, al-Ṭabʻah alūlá : 1408h-1987m.
Fatḥ al-Bārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī : Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar alʻAsqalānī al-Shāfiʻī, taṣḥīḥ : Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb, ʻalayhi taʻlīqāt
al-ʻallāmah : ʻAbd al-ʻAzīz ibn ʻAbd Allāh ibn Bāz, al-Nāshir : Dār alMaʻrifah-Bayrūt, 1379h.
alfarq bayna alfirq wa bayān al-firqah al-nājiyah : ʻAbd al-Qāhir ibn
Ṭāhir ibn Muḥammad ibn ʻAbd Allāh al-Baghdādī al-Tamīmī alAsfarāyīnī, Abū Manṣūr (t : 429h) al-Nāshir : Dār al-Āfāq al-JadīdahBayrūt al-Ṭabʻah al-thāniyah : 1977M.
al-Fawātiḥ al-ilāhīyah wa almfātḥ al-ghaybīyah al-muwaḍḍiḥah lilkalim al-Qurʼānīyah wa al-ḥukm al-Furqānīyah : Niʻmah Allāh ibn
Maḥmūd al-Nakhjuwānī, wyʻrf bi-al-Shaykh ʻAlwān (t : 920h) alNāshir : Dār Rikābī lil-Nashr-al-Ghūrīyah, Miṣr al-Ṭabʻah : al-ūlá,
1419H-1999M.
al-kāmil fī al-tārīkh : ʻAlī ibn Abī al-karam Muḥammad ibn
Muḥammad, al-Shaybānī, al-Jazarī, ʻIzz al-Dīn, Ibn al-Athīr (t : 630h)
taḥqīq : ʻUmar Tadmurī, al-Nāshir : Dār al-Kitāb al-ʻArabī, BayrūtLubnān al-Ṭabʻah al-ūlá : 1417h-1997m.
Lisān al-mīzān : Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ʻAlī, Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī (t :
852h), al-muḥaqqiq : Dāʼirat al-Maʻārif al-niẓāmīyah-al-Hind, alNāshir : Muʼassasat al-Aʻlamī lil-Maṭbūʻāt Bayrūt-Lubnān, al-Ṭabʻah
al-thāniyah : 1390h-1971m.
Majmaʻ al-zawāʼid wa-manbaʻ al-Fawāʼid : Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn
ʻAlī ibn Abī Bakr ibn Sulaymān al-Haythamī (t : 807h) al-muḥaqqiq :
Ḥusām al-Dīn al-Qudsī al-Nāshir : Maktabat al-Qudsī, al-Qāhirah ʻām
al-Nashr : 1414 H, 1994m.
Majmūʻ al-Fatāwá : Taqī al-Dīn Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn ʻAbd alḤalīm ibn Taymīyah al-Ḥarrānī (t : 728h) al-muḥaqqiq : ʻAbd alRaḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-Nāshir : Majmaʻ al-Malik
Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf, al-Madīnah al-Nabawīyah, alMamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah ʻām al-Nashr : 1416h / 1995m.
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71. al-Majmūʻ sharḥ al-Muhadhdhab (maʻa Takmilat al-Subkī Wa alMuṭīʻī) : Abū Zakarīyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyá ibn Sharaf al-Nawawī (t :
676h), al-Nāshir : Dār al-Fikr.
72. al-Muḥkam wa-al-Muḥīṭ al-Aʻẓam : Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn Ismāʻīl ibn
sydh al-Mursī (t : 458h) al-muḥaqqiq : ʻAbd al-Ḥamīd Hindāwī alNāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt al-Ṭabʻah al-ūlá : 1421 H2000M.
73. Madārij al-sālikīn bayna Manāzil Iyyāka naʻbudu wa-iyyāka nastaʻīn :
Muḥammad ibn Abī Bakr, Ibn Qayyim al-Jawzīyah (t : 751h) almuḥaqqiq : Muḥammad al-Muʻtaṣim billāh al-Baghdādī al-Nāshir :
Dār al-Kitāb al-ʻArabī-Bayrūt al-Ṭabʻah al-thālithah : 1416 H-1996m.
74. almsālik fī sharḥ muwaṭṭaʼ Mālik : al-Qāḍī Muḥammad ibn ʻAbd
Allāh Abū Bakr ibn al-ʻArabī al-Maʻāfirī al-Ishbīlī al-Mālikī (t : 543h)
qaraʼahu wa ʻllq ʻalayhi : Muḥammad ibn al-Ḥusayn alssulymāny wa
ʻĀʼishah bint al-Ḥusayn alssulymāny qddam la-hu : Yūsuf
alqaraḍāwy al-Nāshir : dār algharb al-Islāmī al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1428
H-2007m.
75. al-Mustadrak ʻalá al-ṣaḥīḥayn : Abū ʻAbd Allāh al-Ḥākim
Muḥammad ibn ʻAbd Allāh al-Nīsābūrī al-maʻrūf bi-Ibn al-bayʻ (t :
405h), taḥqīq : Muṣṭafá ʻAbd al-Qādir ʻAṭā, al-Nāshir : Dār al-Kutub
al-ʻIlmīyah-Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá : 1411h-1990m.
76. Musnad Abī Dāwūd al-Ṭayālisī : Abū Dāwūd Sulaymān ibn Dāwūd
ibn al-Jārūd al-Ṭayālisī al-Baṣrī (t : 204h) al-muḥaqqiq : D.
Muḥammad ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī al-Nāshir : Dār Hajar-Miṣr
al-Ṭabʻah al-ūlá : 1419 H-1999 M
77. Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal : Abū ʻAbd Allāh Aḥmad ibn
Ḥanbal al-Shaybānī (t : 241h), al-muḥaqqiq : Shuʻayb al-ArnaʼūṭʻĀdil Murshid, wa-ākharūn, ishrāf : D ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin
al-Turkī, al-Nāshir : Muʼassasat al-Risālah, al-Ṭabʻah al-ūlá : 1421h2001M.
78. Musnad al-Bazzār al-manshūr Bāsim al-Baḥr al-zakhkhār : Aḥmad
ibn ʻAmr al-ʻAtakī, al-maʻrūf bālbzār (t : 292h), al-muḥaqqiq :
Maḥfūẓ al-Raḥmān Zayn Allāh, wa ʻĀdil ibn Saʻd, wa Ṣabrī al-Shāfiʻī,
al-Nāshir : Maktabat al-ʻUlūm wa al-ḥukm-al-Madīnah alMunawwarah, al-Ṭabʻah al-ūlá : 1988m-2009M.
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79. Musnad alrwyāny : Abū Bakr Muḥammad ibn Hārūn alrrūyāny (almutawaffá : 307h) al-muḥaqqiq : Ayman ʻAlī Abū Yamānī al-Nāshir :
Muʼassasat Qurṭubah-al-Qāhirah al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1416h.
80. al-Musnad al-mustakhraj ʻalá Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim : Abū Naʻīm
Aḥmad ibn ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Isḥāq ibn Mūsá ibn Mahrān alAṣbahānī (t : 430h) al-muḥaqqiq : Muḥammad Ḥasan Muḥammad
Ḥasan Ismāʻīl al-Shāfiʻī al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-BayrūtLubnān al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1417h-1996m.
81. Mishkāt al-Maṣābīḥ : Muḥammad ibn ʻAbd Allāh al-Khaṭīb alʻUmarī, Abū ʻAbd Allāh, Walī al-Dīn, al-Tabrīzī (al-mutawaffá : 741h)
al-muḥaqqiq : Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī al-Nāshir : alMaktab al-Islāmī-Bayrūt al-Ṭabʻah : al-thālithah, 1985.
82. al-muṣannaf fī al-aḥādīth wa al-Āthār : Abū Bakr ibn Abī Shaybah (t :
235h), al-muḥaqqiq : Kamāl Yūsuf al-Ḥūt, al-Nāshir : Maktabat alRushd-al-Riyāḍ, al-Ṭabʻah al-ūlá : 1409h.
83. al-muṣannaf : Abū Bakr ʻAbd al-Razzāq ibn Hammām al-Ṣanʻānī (t :
211h), al-muḥaqqiq : Ḥabīb al-Raḥmān al-Aʻẓamī, al-Nāshir : alMaktab al-Islāmī-Bayrūt, al-Ṭabʻah al-thāniyah : 1403h.
84. Maṭāliʻ al-anwār ʻalá ṣiḥāḥ al-Āthār : Ibrāhīm ibn Yūsuf ibn Adʹham
al-Wahrānī al-Ḥamzī, Abū Isḥāq Ibn qrqwl (t : 569h) taḥqīq : Dār alFalāḥ lil-Baḥth al-ʻIlmī wa-taḥqīq al-Turāth al-Nāshir : Wizārat alAwqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah-Dawlat Qaṭar al-Ṭabʻah : al-ūlá,
1433 H-2012m.
85. maʻānī al-Qurʼān wa-iʻrābuh, Ibrāhīm ibn al-sirrī ibn Sahl al-Zajjāj (t :
311h), al-Nāshir : ʻĀlam al-Kutub-Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá 1408h1988m.
86. maʻānī al-Qurʼān : Abū Jaʻfar al-Naḥḥās Aḥmad ibn Muḥammad (t :
338h) al-Nāshir : Jāmiʻat Umm al-Qurá-Makkah almrmh al-Ṭabʻah :
al-ūlá, 1409h.
87. maʻānī al-Qurʼān, Abū Zakarīyā Yaḥyá ibn Ziyād ibn ʻAbd Allāh ibn
manẓūr al-Daylamī al-Farrāʼ (t : 207h), al-muḥaqqiq : Aḥmad Yūsuf
alnjāty-Muḥammad ʻAlī al-Najjār-ʻAbd al-Fattāḥ Ismāʻīl al-Shalabī,
al-Nāshir : Dār al-Miṣrīyah lil-Taʼlīf wa-al-Tarjamah-Miṣr, al-Ṭabʻah
al-ūlá.
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88. al-Muʻjam al-kabīr : Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb al-Ṭabarānī (t :
360h), al-muḥaqqiq : Ḥamdī ibn ʻAbd al-Majīd al-Salafī, Dār al-Nashr
: Maktabat Ibn Taymīyah-al-Qāhirah.
89. Muʻjam Maqāyīs al-lughah : Aḥmad ibn Fāris ibn Zakarīyāʼ alQazwīnī al-Rāzī, Abū al-Ḥusayn (t : 395h) al-muḥaqqiq : ʻAbd alSalām Muḥammad Hārūn al-Nāshir : Dār al-Fikr ʻām al-Nashr :
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: Dār al-Nawādir, wa-huwa min Iṣdārāt Idārat al-Thaqāfah alIslāmīyah-Wizārat al-Awqāf al-Kuwaytīyah al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1433
H-2012 M.
91. Miftāḥ Dār al-Saʻādah wa manshūr Wilāyat al-ʻIlm wa al-irādah :
Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saʻd Shams al-Dīn Ibn
Qayyim al-Jawzīyah (t : 751h) al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah –
Bayrūt.
92. maqālāt al-Islāmīyīn wa-ikhtilāf al-muṣallīn : Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn
Ismāʻīl ibn Isḥāq ibn Sālim ibn Ismāʻīl ibn ʻAbd Allāh ibn Mūsá ibn
Abī Burdah ibn Abī Mūsá al-Ashʻarī (t : 324h) ʻuniya bi-taṣḥīḥihi :
Hellmut Ritter al-Nāshir : Dār Frānz shtāyz, bi-madīnat fysbādn
(Almāniyā) al-Ṭabʻah : al-thālithah, 1400 H-1980m.
93. muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ : maʻrifat anwāʻ ʻulūm al-ḥadīth :
ʻUthmān ibn ʻAbd al-Raḥmān, al-maʻrūf bi-Ibn al-Ṣalāḥ (t : 643h) almuḥaqqiq : Nūr al-Dīn ʻItr, al-Nāshir : Dār alfkr-Sūriyā, Dār al-Fikr almuʻāṣir-Bayrūt sanat : 1406h-1986m.
94. al-milal wa al-naḥl : Abū al-Fatḥ Muḥammad ibn ʻAbd al-Karīm ibn
Abī Bakr Aḥmad al-Shahrastānī (t : 548h) al-Nāshir : Muʼassasat alḤalabī.
95. al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj : Abū Zakarīyā Muḥyī alDīn Yaḥyá ibn Sharaf al-Nawawī (t : 676h) al-Nāshir : Dār Iḥyāʼ alTurāth al-ʻArabī-Bayrūt al-Ṭabʻah al-thāniyah : 1392h.
96. mīzān al-iʻtidāl fī Naqd al-rijāl : Abū ʻAbd Allāh, Muḥammad ibn
Aḥmad ibn ʻUthmān ibn qāymāz al-Dhahabī (t : 748h) taḥqīq : ʻAlī

383

هو1444/4/4 )43( مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد
Muḥammad al-Bajāwī al-Nāshir : Dār al-Maʻrifah lil-Ṭibāʻah wa-alNashr, Bayrūt-Lubnān al-Ṭabʻah al-ūlá : 1382 H-1963M.
97. al-nubūwāt : Taqī al-Dīn Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm ibn
ʻAbd al-Salām ibn ʻAbd Allāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad Ibn
Taymīyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimashqī (t : 728h) al-muḥaqqiq :
ʻAbd al-ʻAzīz ibn Ṣāliḥ al-Ṭuwayyān al-Nāshir : Aḍwāʼ al-Salaf, alRiyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah al-Ṭabʻah : al-ūlá,
1420h / 2000M.
98. naẓm al-Durar fī tanāsub al-āyāt wa-al-suwar : Ibrāhīm ibn ʻUmar
ibn Ḥasan al-Rabāṭ ibn ʻAlī ibn Abī Bakr al-Biqāʻī (t : 885h) al-Nāshir :
Dār al-Kitāb al-Islāmī, al-Qāhirah.
99. alnnaẓmu almstaʻdhabu fī tfsīr ghrybi alfāẓi almhadhdhbi :
Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Sulaymān ibn Baṭṭāl alRakbī, Abū ʻAbd Allāh, al-maʻrūf bbṭāl (t : 633h) dirāsah wa taḥqīq
wa taʻlīq : D. Muṣṭafá ʻAbd al-Ḥafīẓ sālim al-Nāshir : al-Maktabah alTijārīyah, Makkah al-Mukarramah ʻām al-Nashr : 1988 M (Juzʼ 1),
1991 M (Juzʼ 2).
100. al-Hidāyah ilá Bulūgh al-nihāyah fī ʻilm maʻānī al-Qurʼān wa
tafsīrihi, wa aḥkāmuhu, wa Jamal min Funūn ʻulūmuhu : Makkī ibn
Abī Ṭālib (t : 437h), al-Nāshir : majmūʻah Buḥūth al-Kitāb wa alSunnah-Kullīyat alshryʻt-Jāmiʻat al-Shāriqah, al-Ṭabʻah al-ūlá : H2008M.
101. al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz : Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn Aḥmad ibn
Muḥammad ibn ʻAlī al-Wāḥidī, al-Nīsābūrī, al-Shāfiʻī (t : 468h)
taḥqīq : Ṣafwān ʻAdnān Dāwūdī Dār al-Nashr : Dār al-Qalam, al-Dār
al-Shāmīyah-Dimashq, Bayrūt al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1415h.
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ملخص البحث
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يتناول بحث ( ُمناسب ُة القص ِ
القصـص
السور ِة) دراسـة
ص يف ُسورة (ص) لـم ْقصد ُّ
ِ
ِ
سورة (ص) وبيان مناسبتِها ل ِ
ِ
ِ
ُ
مبحثـين:
البحـث علـى
السورة ،وقـد اشـتمل
ـمقصد
يف
ُ
ِ
ُ
ُ
بالسورة ،والمبحث الثاين:
والتعريف
األول :التعريف بمصطلحات البحث
المبحث
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
صمين مـع
خمـس قصـص :قصـة الــخ
السـورة ،وهـي
لمقصـد
لقصـص
مناسبة ا
بيان
ُ
كرسي ُسليمان ،وقصـة
داود ،وقصة ُسليمان والخيل ،وقصة الجسد الذي ُأ ِلقي على
ُ
ِّ
ِ
ثالثـة فـروع وهـيُ :مناسـبة
أيو  ،وقصـة آدم وإبلـيس ،وقـد تـم دراسـ ُة ُك ِّـل قصـة يف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الــمتعلق ُة
القصة لـما قبلها ،ومناسـبة القصـة لـــمقصد السـورة ،والفوائـد مـن القصـة ُ
ِ
بِــم ِ
السورة.
قصد
ِ
راسـة :علـى المـنهجِ
واالسـتنباطي ،ونـوع الدراسـة:
التحليلـي
وقد سار
منهج الدِّ
ُ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
دراسـة
خـالل
السـورة مِـن
مقصـد
الـمختار يف
نظرية مكتب ّية،
وأهم النتائج :أن القول ُ
ُّ
رغيب يف األوب ِة إلى اهللِ ِ
القصص فيها :الت ِ
وعظ ُم ِ
ِ
منزلتِها
ُ

***
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السورة
يف سورة (ص) لوومقصد ُّ

د .صالش بن ثن آيان الثن آيان

املقدمة
الحمــد هلل ر العــالمين ،والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين،
سيدنا ونبينا محمد وعلى آلِه وصحبه أجمعين ،أما بعد:

ِ
ِ
ِ
ِ
جاءت الشريع ُة اإلسالمي ُة إلصالحِ
الظلمـات إلـى
وإخراجهم مـن
العباد،
شؤون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حتـوت هـذه الشـريع ُة العظيمـ ُة
العبـاد ،وقـد ا
ْ
النور ،ومن عبادة العباد إلـى عبـادة ر ِّ
ِ
ِ
مصـدرين
المقاصـد مـن
على مقاصد سامية وغايات نبيلة ،وقد اسـتمد العلمـا ُء هـذه

ِ
ُ
ُ
الكريم هو ُمعجز ُة نب ِّينـا محمـد
فالقرآن
الكريم والسن ُة النبو ّي ُة،
القرآن
عظيمين وهما:
ُ
ُ
ِ
ِ
ـم األولــين واآلخــرين ،وفيــه أصـ ُ
ـول األحكــا ِم
 الخالــد ُة إلــى يــو ِم القيامــة ،وفيــه علـ ُ
العظـيم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
وحك ِم ِـه
الـدين
مقاصـد هـذا
أصـول
يحتاجها العبا ُد ،وفيـه
والتشريعات التي
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قـديما وحـدي اثا،
الكريم ،فقد اهتم العلما ُء هبـا
القرآن
مقاصد
ألهمية
ونظرا
وأسرار ِه،
ا
ا
ِ
ِ
ِ
واستنبطوها وبينوها يف ِ
الشرعية وكتب
بالمقاصد
القرآن ويف ك ُتب خاصة
كتب علو ِم
ــمقاصد القـ ِ
ِ
ـريم ،ومقاصـ ِـد السـ ِ
ـور ،وقــد ورد كثيــر مــن القصـ ِ
ـرآن الكـ ِ
ـص يف
خاصــة بِـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
للقصة مناسبة وحكمة يف ذكرها
يكون
مواضع ،ويف كل تكرار
الكريم ،يف عد ِة
القرآن

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ببـت أن
وسبب نزولِهـا،
سورة،
مقصد ال
بحسب
يف كل موطن،
وموضـ ِع نزولهـا ،فأح ُ
ـورة (ص) لمقصـ ِـد السـ ِ
ـواردة يف سـ ِ
ِ
ـاهم بِالكتابـ ِـة يف مناسـ ِ
ُأسـ ِ
ـبة القصـ ِ
ـورة ،ومــا
ـص الـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المقصـد الـذي
مــما ُيبـ ِّي ُن لنـا أهميـة
ُّ
الـمناسبة لمقصد السورةّ ،
تختص به من الفوائد ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
جاءت به السور ُة ،واالهتمـا ُم بـه يف جميـ ِع
القصـص الـواردة يف سـورة (ص) ،سـائالا
المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
وفيما يلي :أهم آية البحث .أهودا البحوث .الدراسوات السوابقة .حودود البحوث.
خطة البحث .منهج البحث.

أوالا :أهم آية البحث.

ِ
ِ
ِ
-1مكان ُة ِ
اإلسالمية.
الشريعة
المقاصد يف
علم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السور.
لمقاصد
القصص
مناسبة
دراسة
لعلمية يف
الكتابات ا
-2قل ُة
ِ
ِ
ِ
ِ
والحكم.
واألسرار
التشريعات
القصص القرآينّ وما تحتو ْي ِه مِن
-3عظم ُة
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ثان ايا :أهدا البحث.

ِ
ِ
ِ
السورة
الواردة يف
خالل القصص
 -1بيان مقصد سورة (ص) من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السورة.
لمقصد
سورة (ص)
القصص يف
مناسبة
 -2توضيح
ِ
ِ
القصص الـم ِ
إبراز فوا ِ
السورة.
بمقصد
تعلقة
ئد
ُ -3
ِ ُ

ثال اثا :الدراسات السابقة.

ِ
ِ
ِ
الكـريم مـن أهمهـا :فـتح البيـان يف مقاصـد
القرآن
مقاصد
ُكتِبت كتب وبحوث يف
ِ
ِ
ـاعي،
القــرآن لصــديق حســن ،ومصــاعد النظــر لإلشــراف علــى مقاصــد الســور للبقـ ّ
ومقاصد القـرآن الكـريم ومحتوياتـه وخصـائص سـوره وفوائـدها لعبـد اهلل التليـدي،
ومقاصــد القــرآن الكــريم لِـــحنان اللحــام ،ومقاصــد القــرآن الكــريم عنــد الشــيخ ابــن
عاشور لهيا ثامر ،والمدخل إلى مقاصد القرآن لعبد الكريم حامـدي ،وعلـم مقاصـد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سـورة (ص)،
لمقصـد
القصـص
مناسـبة
أقف على من كتـب يف
السورة
للربيعة ،ولم ْ

ـص يف السـ ِ
ـت علــى بحثـ ِ
ـين أولهمــا :مناســب ُة القصـ ِ
ـورة القرآنيـ ِـة لمقصـ ِـدها
وقــدْ وقفـ ُ
البقرة" ل ِ
ِ
ِ
ِ
لدكتور توفيق علـي زبـادي ،وثانيهمـا :التناسـب
سورة
"دراسة تطبيقية على
ِ
ِ
ِ
ِ
للبـاحثين :د .زهـراء خالـد،
المناسـبة،
البقرة دراسة يف هدي علـم
سورة
القصصي يف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بخالف بحثـي فهـو
البقرة
سورة
لقصص يف
دراسة ا
البحثان يف
وطالل يحيى .وهذان

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
السورة.
لمقصد
وبيان مناسبتِها
سورة (ص)
القصص يف
دراسة
يف

ووقفت على بحث للباحثة غانية شيماء بعنوان :المقاصد القرآنيـة يف سـورة ص.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الماجسـتير ،وقـد اشـتمل
الحصـول علـى
تطلبـات
السـتكمال ُم
وهـو بحـث تكميلـي
ِ
ثالثــة مباحــث :األول :مفهــوم المقاصــد القرآنيــة ،والمبحــث الثــاين:
بح ُثهــا علــى
التعريف بسورة ص .والمبحث الثالث :أهم المقاصد يف السورة .
ِ
ِ
بسورة ص ،ويف ِ
ِ
المقاصد والمناسبات.
بعض
ذكر
ويتقاطع بحثي مع بحثها يف :التعريف
وأما ُن ُ
قاط االختالف فهي كالتالي:
ِ
ِ
ـب
االختالف األول :قالت الباحثة يف سياقها يف خطة البحث :المبحث الثالث :أما هذا المبحث فهـو ُل ُّ

=
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راب اعا :حدود البحث.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خـالل ك ُت ِ
ِ
ـب
سـورة (ص) مِـن
الـوارد يف
القصـص
مناسـبة
دراسـة
اقتصرت علـى
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشريعة.
ومقاصد
القرآن
التفسير وعلو ِم

مسا :خطة البحث.
خا ا
ملخ

البحث.

الومقدمة.
الوتآمهيد.
=

ِ
قالت وعرض نمـاذج مـن
الدراسة وفيه موقف الكافرين من
القرآن وعجبه من رسالة اإلسالم ...حتى ْ
وسليمان...الخ انظر ص:ز،
قصص األنبياءُ ،
داود ُ
ِ
ِ
فهذا المبحث الذي جعل ْت ُه ُلب الدراسة ،ركّزت فيه الباحثـ ُة علـى موقـف الكـافرين مـن القـرآن وتعجـبهم مـن
ِ
ِ
بخـالف دراسـتي
درست القصص وجعلتْها نماذج بنا اء على ما قرر ْتـ ُه،
قالت ،ثم
ْ
رسالة اإلسالم ..إلى آخر ما ْ
ِ
ِ
ِ
لمقصد الذي ُّ
تدل عليه السور ُة بشكل عام.
الستنباط ا
القصص
يف بحثي فقد انصب ْت الدراس ُة على
والتعريـف بالسـورةِ
ِ
ِ
المبحثين األول والثـاين ،وهمـا يف المقاصـد القرآنيـة
توسعت يف
االختالف الثاينّ :
ِ
ِ
ُ
حيث استغرقا منها أكثر مـن نصـف البحـث تقري ابـا ،بخـالف دراسـتي لهمـا فقـد درسـ ُتهما باختصـار يف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
القصص يف المبحث الثالث.
دراسة
خالل
السورة من
مقصد
تقرير
كالتمهيد يف
بحثِي وجعل ُتهما

ِ
ِ
ِ
االختالف الثالث :تبين لي ّ
وجهين:
الباحثة وبحثي ،وذلك من
رسالة
أن هنالك اختال افا يف األهداف بين
ِ
ِ
ِ
ِ
الوجه األولِ :
ف الباحث ُة إلى بيان موضوعات ومقاصد السـورة بشـكل عـام وقـد وزعـت المقاصـد
هتد ُ
علــى مقــاطع السـ ِ
ِ
وقصصــها كــل علــى حــدة ،وأمــا هــديف يف البحــث فهــو ِذكـ ُـر المقصـ ِـد األرجــح
ـورة
ِ
وجه الترجيحِ والنص ِ
وبيان ِ
ِ
ُ
خاتمة ونتائج البحث.
عليه يف
لسورة ص،
والـمختار
ُّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ممـا توصـلت
قـدر
أكثـر
وجمع
،
ه
ومقصد
رة
السو
يف
مقطع
كل
ع
موضو
بيان
على
الباحثة
ّزت
ك
ر
الثاين:
الوجه
ّ
ِ
السورة ثمانية مقاصد ،انظر :ص.42
إليه من المواضيع والمقاصد ،فقد ذكرت يف مقطع واحد مِن
ِ
ِ
ِ
ِ
القصـص
خـالل
للسـورة ُك ِّلهـا مِـن
استخالص مقصد واحد عـام شـامل
ركزت على
وأما يف بحثي فقد
ُ
ِ
الوارد فيها.
ِ
ِ
ِ
ذكرت الفوائد الـمتعل ِ
جرت عليه الباحثة.
بخالف ما
السورة،
بمقصد
قة
االختالف الرابع:
ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
هــذا مــا تب ـ ّين لــي مــن االختالفــات بــين البحثـ ِ
ـين مــن تركيـ ِـز الباحثــة علــى ذكـ ِـر وجم ـ ِع أك ـربِ قــدر مــن
ركـزت فيـهِ
ِ
ِ
الكريمـات ،وأمـا بحثـي فقـد
اآليـات
والمقاصد التي ُيمكِن أن تشتمل عليها
الموضوعات
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
تشتمل ِ
ِ
أهم وأ ِ
ِ
ِ
ُ
السورة ،مع
الوارد يف
القصص
خالل
عليه السور ُة وذلك من
برز مقصد
على
استخالص ِّ
ِ
ِ
بيان أوجه الورجيحِ واالختيار.
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المبحث األول :التعريف بوومصطلحات البحث والسورة .وفيه مطلبان:
ِ
صطلحات البحث.
ــم
المطلب األول :التعريف بِ ُ
بسورة (ص) وم ْق ِ
ِ
صدها.
المطلب الثاين :التعريف
المبحث الثاين :مناسبة القص لوومقصد سورة (ص) .وفيه خمسة مطالب:
داود.
المطلب األول :قصة الـخصمي ِن مع ُ
المطلب الثاين :قصة ُسليمان والخيل.
ِ
كرسي ُسليمان.
المطلب الثالث :قصة الجسد الذي ُألقي على
ِّ
المطلب الرابع :قصة أيو .

المطلب الخامس :قصة آدم وإبليس.
الخاتمة ،وفيها النتائج.
المصادر و المراجع.

سادسا :منهج البحث.
ا

رت على المنهج التالي:
التحليلي
يعتمد البحث على المنهج
واالستنباطي ،وقد ِس ُ
ّ
ّ
ِ
ِ
لألنبياء واألقـوا ِم
سورة (ص) واستبعاد ما فيه ِذكْر
-1تحديد القصص الوارد ِة يف

مجرد ِذكْر.

ِ
ِ
-2ثم ُ
استنباط المقص ِد.
مناسبة القص ِة لِـما ق ْبلها ،لِما لها أثر يف
بيان
ِ
ِ
-3ثم ُ
الرئيسي.
سورة
لمقصد ال
بيان ْأو ُج ِه مناسب ِة القص ِة
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
بمقصد السورةِ.
الفوائد المتع ِّلق ِة
واالقتصار على
المستنبطة من القص ِة
الفوائد
 -4ثم ِذك ُْر
ُ
ِ
ِ
بالعزو والت ِ
ورس ِ
اآليـات
ـم
التزمت بمنهجي ِة البحث العلمي فيما يتعل ُق
-5
ُ
وثيق ْ
ِ
بالرسم العثماين.

***
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السورة
يف سورة (ص) لوومقصد ُّ

الـتَّمهيد

ِ
ِ
الكـريم والس ِ
ِ
اإلسـالمية
الشـريعة
ـنة النبوي ِـة ،ويف
للمقاصد شـأن عظـيم يف القـرآ ِن
ِ ُّ
ِ
ِ
بشـكل عـام ،وذلـك لِــما فيهـا مِـن ِ
ِ
والحك ِ
واألسـرار ،التـي تتضــمنُها
ـم
الغايـات
بيـان

ِ
ِ
للـنفس لِلعمـ ِل بمـا جـاء
اليقـين ،وتنشـيط
الشريع ُة اإلسالمي ُة ،ويف معرفتِها :زيـادة يف
ِ
الشرعية ،قال ُ
ـن تـدبر ا ْل ُق ْـرآن وتـدبر مـا
فيها مِن األحكا ِم
ابن تيمية :فم ْ
شيخ اإلسال ِم ُ
ِ
ِ
الرسـالة
ق ْبل ْاآلية وما ب ْعدها وعرف م ْق ُصود ا ْل ُق ْرآن :تبين لـ ُه ا ْل ُمـرا ُد وعـرف ا ْل ُهـدى و ِّ
وعرف السداد مِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ـير ُه بِ ُمجـر ِد مـا ي ْحت ِم ُلـ ُه الل ْف ُ
ـظ
ْ
ـن االنْحـراف واال ْع ِوجـاجِ  .وأمـا ت ْفس ُ
ا ْلمجرد عن سائِ ِر ما يبين معناه فهذا منْش ُأ ا ْلغل ِ
ط مِ ْن الغالطين .
ُ ِّ ُ ْ ُ
ُ ُ ْ
والتعمـ ُـق يف معــاين كــال ِم اهللِ  ،قــال
ومــن فوائـ ِـد االهتمــا ِم بالمقاصـ ِـد :التّــد ُّبر
ُّ
ََ

َ

قو

َ

َ وو

َقَ و

ق َ
َ
الشاطبي :قال تعـالى :أفال يتَ َ
ََ أ ق َى لود َأ أَلهَ َ ده﴾[ ُمحمـد]24:
دََّر وُنَ لُْدُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـون لم ِ
فالتد ُّب ُر إنما ي ُك ُ
ـن
ـم أ ْعر ُضـوا ع ْ
ـن ا ْلتفـت إلـى ا ْلمقاصـد ،وذلـك ظـاهر فـي أن ُه ْ
اص ِد ا ْل ُقر ِ
مق ِ
آن؛ فل ْم ي ْح ُص ْل مِن ُْه ْم تد ُّبر .
ْ
الشريعة ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
تحتاج
الغالب
وحك ِمها ،وهي يف
أسرار
تشتمل على
وحيث إن المقاصد
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ونحوهـا مـن األحكـا ِم
والنهي
كاألمر
الواضحة
وليست كاألحكا ِم
إلى تأ ُّمل وتف ُّكر،
ْ
ِ
حتاج معها إلى وقت وتد ُّبر ،لكـي ُتكتشـف
الشرعية ،فإن المقاصد فيها خفاء ودقةُ ،ي ُ
علـم مـن
مكنونا ُتها ،و ُتستنبط
ممـا ُي ُ
فالربا محـرم بإجمـا ِع المسـلمين ،وهـو ّ
أسرارهاِّ ،
ُ
ِ
ِ
ِ
الـ ِ
ـم يف
ـغير والكبيـ ُـر ،ولكـ ْ
ـرار والحكـ ُ
ـن مــا العلـ ُـل واألسـ ُ
ـدين بالضــرورة ،يعرفــه الصـ ُ
معرفـة مق ِ
ِ
ِ
ِ
اصـد
مما يخفـى علـى كثيـر مِـن المسـلمين ،ويف
تحريم ِه
والنهي عنه ،فهذا ّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُ
األثـر
يكـون لـه
مــما
تحريم الربا ،زيادة يف
ُ
اليقين بوركـه ،وتشـجيع للهمـة بِمحاربتـهّ ،
ِ
ِ
ِ
ُ
شريعة ر ِّ العالمين.
تطبيق
مدارك المكلفين ،وحث لهم على
البالغ يف توسي ِع
ـث إن القــرآن يشـ ُ
وحيـ ُ
ـتمل علــى ثالثـ ِـة أمــور أساس ـ ّية وهــي :التوحيــدُ واألحكــا ُم
مجموع الفتاوى ،البن تيمية .94/15
انظر :الموافقات ،للشاطبي .209/4
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ِ
اإليمـان وهـو
أساس
كال منها له أسرار ومقاصدُ جليلة ،فالتوحيد
ص  ،فإن ًّ
ُ
والقص ُ
ََ َ َق و ق ر َ ق ق َ ر
واألرض ،قال تعالى :نمه خوُت لْلدَّ نلإْد َّل
الذي ُخلقت ألجلِ ِه السماوات
ُ
ِ

ِ

ِ

َقوو
أسـاس
نَ [﴾²الـذاريات] فعبـاد ُة اهللِ سـبحانه وتعـالى وطاع ُتـ ُه والتـذ ُّل ُل لـه،
ُ
ِِلعبَ ِ
ِ
ِ
ِ
جميعها.
المخلوقات
خلق

واألمر الثاين الذَ يشتمل عليه القرآن الكريم :األحكا الشرع آية ،فهي التـي ُتـن ِّظ ُم
ِ
الناس و ُتقيم شـؤوهنم ،و ُتصـلح أحـوالهم ،و ُت ِ
ِ
الــمثلى لِعمـار ِة
أمور
ُ
ُ
عـرفهم بالطريقـة ُ
ِّ
ُ
ِ
ِ
األرض ،والف ِ
ِ
اآلخرة.
بالدار
وز
اهلل علينــا يف
واألمور الثالووث الووذَ اشووتمل عليووه القورآن هووو :القصو  ،فقــد قــص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الغابرة ،كطالوت وذي
القرون
األنبياء ،والصالحين يف
كقصص
قصصا كثيرةا،
القرآن
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
القصـص
القصـص ،ويف
وغيرهـا مِـن
القرنين ،وقصص الجبـارين كقـارون وهامـان،
ِ
ِ
العـربة منهـا،
إيرادهـا ،وأخـذ
القرآينِّ ُك ِّله ِحكم وأسرار عظيمة ،تتج ّلى فيها الغاي ُة مِن
َ

و

قَق

ق قٌَ
َ ق َ َ َ َ
َ
ُ
والعمـل بمـا
دهأ﴾[يوسـف]111:
نِل لِلْل ِ
قال تعالىَ َُْ :كَ ِِف لص ِص ِ م ِعْبة ِِل ِ
و َ

َ ر

َ

ق

رو و َ و
يستفاد منها ،قال تعـالى :أنَلدَ لذ َ َ َ
َ
دَ ق﴾[األنعـام]90:
ِ
ِ
ندَّ ددََّلل ل ف ِب دَلد وم لَت ِ
ُ
ُ
ِ
وسخط الباري سبحانه وتعالى.
عما جاء فيها مِن العقوب ِة
ُّ
والكف ّ
ِ
ِ
ِ
الكـريم ،يف
القـرآن
القصـص يف
اقتضـت حكمـ ُة اهللِ سـبحانه وتعـالى ،تكـرار
وقد
ْ

ـذكر القصـ ُة
مواطن مختلفة ،وسور ُمتعدِّ دة ،وبأساليب ُم ِّ
تنوعة ،وفنون بديعة ،فتـار اة ُت ُ
بإطنا  ،وتار اة بإيجاز ،وذلك حسـب مـا تقتضـ ْيه ِحكمـ ُة اهللِ سـبحانه وتعـالى لِــما يف
ِ
ِ
ِ
العجيبة.
البديعة والحك ِم
األسرار
ذلك مِن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتكـرار ِه يف
القصـص القـرآين،
اإلعجـاز يف
وجـوه
البحث بيان لِوجه مِـن
ويف هذا
ور ،قــال البِقــاعي :وألجـ ِل اخـ ِ
ِ
ِ
مقاصـد السـ ِ
ِ
ـتالف
ـب مــع
مـمـــا يتناسـ ُ
السـور القرآنيــةّ ،
ُّ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
بحسب األسلو ِ
ِ
للداللة على
المفيد
تتغير ُنظو ُم القصص وألفا ُظها،
ورُ ،
مقاصد ُّ
انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي .145/4
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السورة
يف سورة (ص) لوومقصد ُّ

د .صالش بن ثن آيان الثن آيان

ِ
المقصد .
ذلك

ِ
ـص القــرآينِّ يف سـ ِ
ـار علــى القصـ ِ
ـورة (ص)ُ ،مـــحاو ا
ناســبة
ال بيــان ُم
فوقــع االختيـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تلم ِ
اإلعجـاز يف تكـر ِار
أوجـه
ـس
القصص يف هذه السورة لـمقصدها ،م ّـما ُيسـاه ُم يف ُّ
ِ
ِ
الكريم ،والت ِ
ِ
ِ
السـورة،
ناسب مقصـد
ركيز يف ُك ِّل تكرار للقص ِة بما ُي
القرآن
القصص يف
ُ
تشتم ُل ِ
ِ
ِ
تتناسب مع ت ِ
كرارها.
عليه من الوقائِ ِع واألحكا ِم التي
اآليات ،وما
وسياق
ُ

***

مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ،للبقاعي .152/1
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ت البحث والسورةِ
املبحث األول :التعريف بِــمُصطلحا ِ
املطلب األول :التعريف بِــمُصطلحاتِ البحث:

الومناسبة:

ِ ِ
ِ
ابن فارس :الن ُ
اسها ا ِّتص ُال ش ْيء بِش ْـيء .مِنْـ ُه
الس ُ
قال ُ
ين وا ْلبا ُء كلمة واحدة قي ُ
ُّون و ِّ
ب ،سمي ِال ِّتصال ِ ِه ول ِ ِال ِّتص ِ
ال .
النس ُ ُ ِّ
الـمشاكل ُة .
والـمناسب ُةُ :
وقال الفيروز أباديُ :

آي ا ْل ُقـر ِ
ـاط ِ
ابـن العربـي بقول ِ ِـهْ :ارتِب ُ
آن
والـمناسب ُة يف اصطالحِ المفسـرين :عرفهـا ُ
ْ
ُ
ِّ
بع ُضها بِبعض حتى تكون كا ْلكلِم ِة ا ْلو ِ
احد ِة ُمت ِسقة ا ْلمعانِي ُمنْتظِمة ا ْلمبانِي .
ْ
ْ
ول تلق ْت ُه بِا ْلق ُب ِ
وقال الزركشي :أمر م ْع ُقول إِذا ُع ِرض على ا ْل ُع ُق ِ
ول .
ُّ ْ
ِ
ِ
البالغـة ألدائِ ِـه إلـى
ترتيـب أجزائِ ِـه ،وهـو ِس ُّـر
عرف من ُه ِع ُلل
وقال
البقاعي :علم ُت ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ُ
المقاصـد يف علـم
البقـاعي أهميـة
الحالُ - ،ثم بين
مطابقة المعاين لما اقتضا ُه
تحقيق
ُّ
ِ
ِ
ـف اإلجـاد ُة ِ
ِ
ِ
مقصـود
معرفـة
فيـه علـى
المناسبات فقال بعـد
تعريف ِهـا ُمباشـرةا -:وتتوق ُ
ِ
ِ
المقصود مِن جمي ِع ُجملِها .
السورة المطلو ِ ذلك فيها ،و ُيفيدُ ذلك معرفة

القص

:

ِ ِ
ِ
ـن ذلِـك
ابن فارس :ا ْلق ُ
ـاف والصـا ُد أ ْصـل صـحيح يـدُ ُّل علـى تت ُّبـ ِع الشـ ْيء ،م ْ
قال ُ
ق ْو ُل ُه ُم :ا ْقتص ْص ُت ْاألثر ،إِذا تتب ْع ُت ُه .
والقص

ِ
القرآن الكريم هـي :القصـص التـي أخـرب
وقصص
الـمتتابع ُة،
ُ
 :األخبار ُ

مقاييس اللغة ،البن فارس .423/5
القاموس المحيط ،للفيروز أبادي ص.137
ِ
نقل ُه عن ِ
السيوطي يف اإلتقان يف علو ِم القرآن .369/3
العربي يف كتابه سراجِ المريدين،
ابن
ُّ
ِّ
ِ
القرآن ،للزركشي .35/1
الربهان يف علو ِم
ِ
نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،للبقاعي .5/1
مقاييس اللغة ،البن فارس .11/5
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السورة
يف سورة (ص) لوومقصد ُّ

د .صالش بن ثن آيان الثن آيان

هبا اهلل يف القرآن عن أحوال األمم الماضية ،والنبوات السابقة ،والحوادث الواقعة .

السورة:
والسور ُة :المنزلة الرفيعة ،قال الشاعر:
قال
ُ
الراغب األصفهاينُُّّ :
أن اهلل أعطاك ُسور اة  ...ترى ّ
ألم تر ّ
كل م ْلك دوهنا يتذبذ ُ .
وسور ُة القرآن تشـبيها هبـا لكونـه محاطـا
وسور المدينة :حائطها المشتمل عليهاُ ،
ِ
كمنازل القم ِر .
السور بالمدينة ،أو لكوهنا منزلة
هبا إحاطة ّ
والسورة اصطلحاُ :قرآن ي ْشت ِم ُل على آي ذو ِ
ات فاتِحة وخاتِمة وأق ُّلها ثال ُ
ث آيات .
ا ْ

مقاصد:
ـاف والصـا ُد والـد ُال ُأ ُصـول ثالثـة ،يـدُ ُّل
ابن فـارس :ا ْلق ُ
أوالا القصد يف اللغة :قال ُ
ِ
ِ
ـن ِجنِّـي :أ ُ
صـل (ق ص د)
ابـن منظـور :قـال ا ْب ُ
أحدُ ها على إِ ْتيان ش ْيء وأ ِّمه  .وقـال ُ
والنهوض ن ْحو الش ْي ِء .
ومواقِ ُعها فِي كال ِم ا ْلعر ِ ِاال ْعتِزا ُم والتو ُّج ُه والنهو ُد
ُ
السور باعتباره عل اما على هذا العلم.
ثان ايا :تعريف مقاصد ُّ
ِ
الس ِ
وموضوع ُه :آيات السور ،كـل سـورة
ور،
قال
البقاعي :علم ُي ُ
ُ
عرف من ُه مقاصدُ ُّ
ُّ
على حيالها .
ــه مغـــزى السـ ِ
ــرف بـ ِ
ــورة الجـــام ِع لمعانِيهـــا
وقـــال د .محمـــد الربيعـــة :علـــم ُيعـ ُ
ومضمونِها .
ْ
مباحث يف علوم القرآن ،لمناع القطان ص.316
للنابغة الذبياين ،انظر :ديوان الهذليين .120/1
المفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين ص.434
الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي .264/1
مقاييس اللغة ،البن فارس .95/5
لسان العر  ،البن منظور .355/3
للبقاعي .155/1
مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور،
ّ
علم مقاصد السور ،للربيعة ص.7

395

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هو

املطلب الثاني :التعريف بسور ِة (ص) ومقْصدِها
السورة:
نزول ُّ

سورة (ص) :مكية ،نزل ْت بمكة قبل الهج ِ
القرطبيُ :سور ُة (ص) م ِّكية فِي
قال
،
رة
ّ
ُّ
ق ْو ِل ا ْلج ِمي ِع .
قال :م ِرض أ ُبو طالِب فجاء ْت ُه

ِ
ِ
ُ
حديث ا ْب ِن عباس
نزول أولِها:
سبب
وورد يف
ُقر ْيش ،وجاء ُه النبِ ُّي  و ِعنْد أبِي طالِب م ْجلِ ُس ر ُجل ،فقام أ ُبو ج ْهل ك ْي ي ْمنع ُه قال:
وشك ْو ُه إِلى أبِي طالِب ،فقال :يا ا ْبن أ ِخي ما ُت ِريدُ مِ ْن ق ْومِك؟ قـال( :إنو أريود مونهم
كلم اة واحد اة تدين لهم بها العرب ،وتؤدَ إليهم العجم الجزية) قـال :كلِمـ اة و ِ
احـد اة؟
احـدا ا مـا س ِ
قال( :كلم اة واحد اة) قال( :يا عم يقولوا :ال إله إال اهلل) فقـا ُلوا :إِلهـا و ِ
ـم ْعنا
ا
المل ِة ِ
بِهذا فِي ِ
َ و ق
اختِالق .قال :فنزل فِ ِ
يه ُم ال ُق ْر ُ
اآلخر ِة إِ ْن هذا إِال ْ
ََ ِِ
آن :ص نلُْدُ ِ
ر
َ
ِّ
ر َ َ
ق
لذ قكُ ﭒ ََّل ر ِ َ َ َ و
هقﭚ﴾ -إِلى ق ْول ِ ِـه َ -مه َس ِمعنَه َِّ َ ذل ِِف لَ ِمو ِة
لذنَّ كلُنل ِِف ِعز َة ن ِشُ َ
ِ
ِ
ق َ ر ق َ ٌ
لآلخ َُ ِة َّلَِ َدذل َّلِ لخ ِتالقﯪ﴾[ص] .
ِ

ِ
ِ
النـزول ل ِ
ِ
ِ
ِ
السـورة وهــو:
ــمقصد
سـبب
مناسـبة
ـن بنـا فيـه هـذا المقـامِِ ،ذ ْكـ ُـر
ويحس ُ
ُ
األوبة إلى اهللِ ِ
ِ
ِ
وعظ ُم ِ
منزلتِها) وذلك يف عد ِة أمور:
يب يف
(الترغ ُ
ِ
ِ ِ ِ
عمـه
لعمه أبي طالـب يف مرضـه وذلـك لحرصـه  علـى توبـة ِّ
النبي ِّ 
 /1زيار ُة ِّ
ِ
وهدايتِ ِه لكي يدخل يف ِ
ودين قومِ ِه.
دين اهللِ  ويتو مِن ِشركِ ِه

ِ
ِ
ـن ق ْومِـك؟
للنبي  بعد ما اشـتكاه قـريش :يـا ا ْبـن أخـي مـا ُت ِريـدُ م ْ
 /2أن أبا طالب قال ِّ
ِ
فأرشـدهم النبـي  إلــى مـا يكـ ُ
بقـول كلمــة
ـون بـه أوبــتهم إلـى اهلل ســبحانه وتعـالى؛ وذلــك
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أعظم با للتوبة إلى اهلل والدخول يف دينه ومرضاته ّ
جل جال ُله.
التوحيد التي هي
ُ
الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي .142/15
ِ
ِ
رواه التِّرمـ ِـذي يف سـ ِ
ـننه بــرقم )3232( :وقــال :حــديث حســن صــحيح ،وروا ُه أحمــدُ يف ُمســنده بــرقم:
ُ
ُّ ُ
ِ
والحاكم يف
( )2008وقال أحمد شاكر :إسنا ُده صحيح ،وروا ُه اب ُن ح ّبان يف صحيحه برقم،)6686( :
ُ
ُمستدركِ ِه برقم.)3617( :
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يف سورة (ص) لوومقصد ُّ

د .صالش بن ثن آيان الثن آيان

ِ
بكلمة التوحي ِد،
 /3أن النبي  بين ِعظ ِم منزلتِهم إذا تابوا وأنابوا إلى اهللِ ،ونطقوا
ِ
هـذان مِـن
العجم الجزية بسببِها ،وإن كـان
وتدفع لهم
تدين لهم هبا،
وهو :أن العر
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
اآلخرة خير وأبقى ،وذلك فيه ُ
بعض ِعظ ِم منزل ِـة
بيان
الجزاء يف الدُّ نيا ،وما عند اهللِ يف
األوبة إلى اهللِ والرجو ِع له بِت ِ
ِ
ِ
وامتثال ما أمر به سبحانه وتعالى.
رك ما هنى عنه،

أسماؤها:
داود .
سور( :ص) ،وسورةُ :

مقصدها:

ُذكِــر يف مقصـ ِـدها عــد ُة أقــوال ،نــذكرها ثــم نبــين الــراجح منهــا مِــن خـ ِ
ـالل دراســة

القصص يف السورة.
ـاعي :ومقصــودها :بيــان مــا ذكــر يف آخــر الصــافات ،مــن أن جنــد اهلل هــم
قــال البقـ ُّ

الغــالبون ،وإن ُرئــي أهنــم ضــعفاء ،وإن تــأخر نصــرهم غلبــة ،أخرهــا لهــم ســالمة
للفريقين ،ألنه سبحانه واحد لكونه محيطًا بصفات لكمال .
ِ
ِ
تعجــب الكفــار مــن نبـ ّـوة
الســورة :بيــان ّ
ـم مقصــود ُّ
وقــال الفيــروز أبــادي :معظـ ُ
المصطفى  ،ووصف المنكـرين رسـول اهلل  بـاالختالق واالفـور ِاء ،واختصـاص

ِ
الحق تعالى بم ْلك األرض والس ِ
القضـاء ،وعجائـب حـديث
ماء ،وظهور أحوال يوم
ِّ
ّ
ُ
ِ
داود و ُأوريا وقصة سليمان يف حديث الـملك ،على سبيل ِ
والعطاء ،وذكر أ ّيو
المنة
ّ
واالبتالء ،وتخصيص إِبراهيم وأوالده من األ ِ
ِ
ِ
نبياء ،وحكاية أحوال ساكني
الشفاء،
يف
ِ
وحـواء
شـقياء يف سـقر ولظـى ،وواقعـة إِبلـيس مـع آدم
جن ِة المـ ْأوى ،وعجـز حـال األ
ّ
دُ ِّْوق َعددهََم َ
وهتديــد الكفــار علــى تكــذيبهم للنبــي المجتبــى يف قولــهَّ :ل قَ ودد َ َّل ر ِِ قكد ٌ
ِ
ِ
ِ
ّ

انظر :زاد المسير ،البن الجوزي  ،557/3التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُجزيء  ،201/2جمال القراء،
للسخاوي ص ،91اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي .199/1
مصاعد النظر ،للبقاعي .416/2
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َ َ

َ َ

َن ََل قعو وم رَّ نبَأ و َب قع ََ ِح ِ ﴾ .
اضـها :أصـ ُلها مـا علِمـت مِـن ح ِـد ِ
يث الت ِّْرمِـ ِذ ِّي فِـي سـب ِ
ب
ابن عاشـور :أ ْغر ُ
ْ
ْ
وقال ُ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـن
ُن ُزولها  ،وما اتصل بِه م ْن ت ْوبِيخِ ا ْل ُم ْش ِركين على تكذيبهم الر ُسول  وتك ُّب ِره ْم ع ْ
ِ
ول ما ُأر ِسل بِ ِه ،وته ِد ِ
ق ُب ِ
يد ِه ْم بِ ِم ْث ِل ما حل بِ ْ
ـم إِنمـا كـذ ُبو ُه
ْ
ـاألُم ِم ا ْل ُمك ِّذبـة قـ ْبل ُه ْم وأن ُه ْ
ْ
ِ
ِ ِ
ِألنه جاء بِتو ِح ِ
يد اهللِ تعالى و ِألن ُه ْ
ـن
الرسالة م ْن ُدون ِه ْم ،وتسلي ُة الر ُسول  ع ْ
ْ
ُ
اخ ُتص بِ ِّ
ِ
ِ
ـن صـ ْب ِر ِه ْم،
الر ُس ِل مِ ْن ق ْبلِ ِه د ُاود وأ ُّيو وغ ْي ِر ِه ْم وما ُج ُ
وزوا ع ْ
ت ْكذيبِ ِه ْم وأ ْن ي ْقتدي بِ ُّ
واســتِ ْطراد الثنـ ِ
ـاء علــى د ُاود و ُســل ْيمان وأ ُّيــو  ،وأ ْتبــع ِذ ْكــر أ ْنبِيــاء آخـ ِـرين ل ِ ُمناســبة
ُ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ـن خ ْيـر أ ْو شـر ،وجـزا ُء
سن ْذ ُك ُرها ،وإِ ْثب ُ
ات ا ْلب ْعث لحكمة جزاء ا ْلعـالمين بِأ ْعمـال ِه ْم م ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
وهم وقب ُحـوا ل ُهـم ْ ِ
اإل ْسـالم
ُ
ا ْل ُم ْؤمنين ا ْل ُمتقين وضدُّ ُه م ْن جزاء الطـاغين والـذين أضـ ُّل ُ ْ
وا ْل ُم ْسلِ ِمين ،ووصف أ ْحـوال ُه ْم ي ْـوم ا ْل ِقيام ِـة ،و ِذك ُْـر أو ِل غوايـة حصـل ْت وأ ْصـ ِل ُك ِّـل
ان فِي قِص ِة السج ِ
ضاللة و ِهي غواي ُة الشيط ِ
ود ِآلدم .
ُّ ُ
ْ
ِ
المخاصمة بالباطل وعاقب ُتها .
ذكر
وقال الدكتور محمد الربيعةُ :
ِ
ِ
ُ
السورة الذي توص ْل ُت إليه( :التر يب يف األوبة إلى اهلل
مقصد
ختار يف
الـم ُ
والقول ُ
وعظم منزلتها)

وأوجه ترجيحِ هذا الـمق ِ
صد ما يلي:
ِ
ـص يف سـ ِ
-1أن جميــع القصـ ِ
ـدعوة إليــه
ـورة (ص) تضــمنت هــذا المقصـ ِـد إ ّمــا بالـ
ِ
ِ
ِ
وسـليمان وأيـو  ،أو بالـذ ِّم
الــمتم ِّث ِل بـه ،كمـا يف قصـةُ :
داود ُ
مباشرةا ،أو بالثناء على ُ
عرض عنها ،كما يف ِ
ِ
والتوع ِد على الت ِ ِ
ِ
قصة آدم وإبليس.
الـم
ُّ
ّارك لألوبة ُ
ِ
ِ
السـورة خمـس
األوبـة وعلـى األوابـين بشـكل صـريح تكـرر يف
-2أن الثناء على

بصائر ذوي التمييز ،للفيروز أبادي .399/1
ِ
السابقة.
سبق ذكره يف :الصفحة
التحرير والتنوير ،البن عاشور .202/23
المختصر يف تفسير القرآن الكريم ،لجماعة من علماء التفسير ص.453

398

مناسبة القص

السورة
يف سورة (ص) لوومقصد ُّ

د .صالش بن ثن آيان الثن آيان

َ ر ق َ َ ق و َ ُك و َل
َ ق و ق َ ق ََ َ و َ َ قَق ر و َ ٌ
ٌّ َ و
ُ
دَ َِّلَدأ أ رنلأ ﭢ﴾ نلْطدر حُد ةة
مرات وهي :نلِكُ عبدََه َلننَ ِل لِلن ِ
ّ
َ
ق
َ
َ َ َ قَ َ و َ و قَ َ
َ ق
َ ٌ
هَ َ قع َم لْ َعبق و
هستَ قغ َل َُ َة رب وأ َن َخ رُ َةلك ُكعه َنأََ َ
دَ
هأ ×﴾ نندبنه ِِل
أ رنلأ  ﴾Nف
ِ
لننَ سويم ِ
َ َقَ ق ر
قَ
َ و ق َ َ ق ُك َ ق ق
ق ق ق رو
رو َر ٌ
هْضأ َِّ ِأ َن َتنث َِّلَه َن َجََه و َصهَِّ ُكُل َِع َم لْ َعب وَ َِّلَأ
ف
ه
ث
غ
ض
ك
َ
ي
ب
ذ
خ
ن
﴾
ﭯ
لأ
َِّلَأ أن
ِ
ِ
ِ
ِ
َر ٌ
لأ ﮯ﴾.
أن

ِ
ِ
ِ
تدور حول اجتال ِ المصالحِ
العـز
ودرء
المفاسد ،كما قال ُّ
-3أن مقاصد القرآن ُ
عبد السالمِ :ومعظم مقا ِص ِد ا ْل ُقر ِ
بن ِ
آن ْاأل ْم ُر بِاكْتِسـا ِ ا ْلمصـالِحِ وأ ْسـبابِها ،والز ْج ُـر
ُ
ْ
ُْ ُ
ِ
ِ
عن اكْتِسا ِ ا ْلمف ِ
ِ
السـورة ال
مقصـد
قيلـت يف
الـمقاص ِد التي
وبعض
اس ِد وأ ْسبابِها .
ْ
ُ
ْ
ِ
ِ
تحتوي على ِ
بن عبد السالم .
القاعدة
هذه
العظيمة التي نص عليها ُّ
العز ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ -4
اسـتعراض
العلـم ،كمـا مـر يف
بعـض أهـ ِل
بعض
طول
الــمقاصد التـي ذكرهـا ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
المقصـد عنـد ُك ِّـل واحـد
كـر
المقاصد عند الفيروز أبادي
وابـن عاشـور فقـد قـار ذ ُ
ِ
خمسة أس ُطر.
منهماُ ،قرابة
ِ
ِ
ِ
ِ
-5أن كل ما جاء يف الـم ِ
ِ
السورة
لمقصد
القصص
ناسبات
دراسة ُم
بحث الثاين مِن
ِ
المقصد.
ُيعدُّ شواهد مؤ ِّيد اة لهذا

***

قواعد األحكام يف مصالح األنام ،للعز بن عبد السالم .8/1
ِ
ِ
ِ
البقاعي يف مصاعد النظر  ،416/2من أن مقصود السورة أن ُجند اهلل هم
األمثلة على ذلك ما ذكر ُه
ومِن
ُّ
نصرهم ،ومـا ذكـره الفيـروز أبـادي يف بصـائر ذوي التمييـز  ،399/1مـن أن مقصـد
الغالبون وإن تأخر
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الكفار من النبوة ،ووصف الرسول  بالكذ ِ  ..إلى ِ
آخر ما قال ،وكذلك ما ذكـره
تعجب
السورة بيان ُّ
اب ُن عاشور يف التحرير والتنوير  ،202/23من توبيخِ المشركين على تكـذيبهم وتك ُّبـرهم وهتديـدهم..
ِ
ِ
خاصمة بالباطِـ ِل
ــم
إلــى آخـ ِـر مــا ق ـال ،وكــذلك مــا ذكــره د .محمــد الربيعــة مــن أن مقصــودها :ذكـ ُـر الـ ُ
ِ
ِ
وعاقِب ُتها ،فيتبي ُن لك من جمي ِع ما سبق ّ
السـورة
أوصـاف
تـدور حـول
أن أغلب ما ذكـرو ُه مـن مقاصـد،
ُ
ِ
ِ
الوركيز على ما تدور ِ
اشتملت ِ
ومواض ِ
ِ
ِ
ِ
جلب المصالحِ
المفاسد الذي
ودرء
عليه من
عليه ،دون
يعها وما
ْ
ُ
ِ
ِ
القرآنية.
المقاصد
روح
هو ُ
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املبحث الثاني :مُناسبةُ القصص لِــمقصد سور ِة (ص)
ني مع داوُد.
املطلب األول :قصة الـخَصم ِ

ق َ َ و ََ َ و َ ََ َ ق َ و
َ َ ق َ َ َ َ َ و قَ ق ق َ َ ر و ق ق
ح َُ َ
لننَ َل ِزَ ِمن و قم لهَ ل
لأ َّ wلِِ َخو ل ى َ
ندل أتهك نبأ لْلص ِم َّلِِ تس ةنل لَ ِم
ق
َ
َ
َ ِّ َ و ق ق َ ق َ
َ ََق َ ق َ َ َ َ ق و َ ََ َ ق
َ ق و ق َقََ
دََه َّلِى َسد َ ل ِ
هَ بَغ بعضنه ى بع َض فهحكم َّيننه َِّهْلق ن تُ ِطط نلد ِ
َتف خصم ِ
َ
َ
َ
ق
ق
َ
ٌ
ُك
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ر َ
جة َن َ
ِل ن قع َ
ُ ت قس ٌع َنت قس وع َ ن قع َ
و
َ َ َ ر
ِّ َ
جة َن َ
لَِّص ِ
ِ
ِ
لط َِّ ²لَ دذل أ ِِخ ِ
لحَة َُهل أك ِلو ِني ده نعدز ِ
ِ
َ ق
ق
َ َ ََ ق َ ََ َ و َ َق َ َ
لْلووَ َطده َِلَدبق
لْل َ
َ َّل َى َِ َعهج ِأ َنإ رَ َكث ُك
دَّ
م
ل
ر
ت
ج
ع
ن
لل
ؤ
س
ب
َ
م
و
ظ
َ
ُ
ْ
هل
ل
È
هأ
ط
ِِف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ر ر َ َو َ َ و
ر َ ََ ٌ
َ ق و و ق ََ َ ق
لن و
نَ َأ رن َمده ََتَ رنده و
يل َمه ود قم َن َظ رَّ ََ و
هت نل ِو
ِ
لذنَّ َمن ل نع ِمو ل لَص ِ
هْل ِ
بعض م ى بع َض َّلِ
َ
ق
َ
َ
َ
َ
َ
ََقَ و َ َ ر و قََ و َ َ و ق َ َ
َ ق َ ق َ َ َ ر و َ َ ر َ ُك َ َ َ
دبأ H
فهستغلُ ةبأ نخُ ةل ِكعه نأَهأ َ× َغلَُه ُ ََِِ ن ِإَ ُ ِعن قََه َزَْف نحسَّ م َ
َ َر ق
َ َ و و ر َ َ ق َ َ َ َ ُك
َ
ر َ
ق ق َ ق
هح و
ك قم َب ق َ ر
هس َِّهْل َ ِّق َن تت ِب ِع لَ َ ََّلل َيو ِضدوَ
هك خ ِويلة ِِف لِلة ِض ف
نهَلننَ َِّلَه جعون
لنل ِ
ق
ر
ُّ
َ
َ
َ
َ
ر
ٌ
ر
ر و ق َ ٌ
َ َ ق َ
َ ق َ
َ َ
نَ َّ َمه ْ وسد ل نَد ق َ ِ َ
دهأ
يل ل ِ َِّلَ ِ
لْلس ِ
يل ل ِ َ م عذلأ ش َِ ِ
لذنَّ ن ِضو َ عَّ س ِب ِ
عَّ س ِب ِ

[﴾uص]

الفرع األول :مناسبة القصة لوما قبلها:

اعلم أن اهلل تعالى لما مدحه وأ ْثنى علي ِه مِن ا ْلوج ِ
وه ا ْلعشر ِة  ،أ ْردف ُه
قال
ُ ُ
ْ
ُّ
ُ
الرازيْ ْ :
بِ ِذك ِْر قِصة ل ِ ُيب ِّين بِها أن ْاأل ْحوال ا ْلواقِعة فِي ه ِذ ِه ا ْل ِقص ِة ال ُيب ِّي ُن ش ْيء مِنْهـا ك ْونـ ُه عل ْي ِـه
ح ًّقا لِلثنـ ِ
الســالم مســت ِ
ـاء وا ْلمــدْ حِ ا ْلعظِـ ِ
داود
اهلل ســبحانه وتعــالى أثنــى علــى ُ
ُ ُ ْ
ـيم  .ف ـ ُ
ِ
ِ
اللذين احتكما إليه ،ومـا وقـع
الخصمين
بصفات جليلة عظيمة ،ثم أردفها بقصتِ ِه مع
ِ
ِ
ِ ِ
عليـه
اهلل
فيما وقع فيه وأوبتـه منـ ُه ،ال ُي ُ
ـنقص قـدر ُه وال الثنـاء عليـه؛ وذلـك لمـا امـتن ُ
ِ
بالتوبة والرجو ِع إليه سبحانه وتعالى.
ِ ِ
ِ
ِ
ار ا ْل ُكف ِ ِ ِ
وقال القرطبي :لما ذكر مِ ْن أ ْخب ِ
ـن
ار وشقاق ِه ْم وت ْق ِريع ِه ْم بِإِ ْهالك ا ْل ُق ُرون م ْ
ُّ

مفاتيح الغيب ،للرازي .377/26
ِ
ِ
ِ
ِ
ووص ُف ُه بـ :ذا
ووص ُف ُه بـ :عبدناْ ،
بداودْ ،
النبي  باالقتداء ُ
اهلل هبا على ُ
الوجوه العشرة التي أثنى ُ
داود :أ ْم ُر ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجبـال والطيـرِ
ِ
ووصـف
ُ
تسخير الطيـر،
ووص ُف ُه بِـأنهّ :أوا بصيغة المبالغة ،وتسخير الجبال ،و
األيدْ ،
ُ
ِ
بِ ّ
أن ا
داود الحكمـة،
داود للتسبيحِ جاوبتْه ،وشدُّ ملكـه وتقوي ُتـ ُه ،وإيتـا ُء ُ
كال منها له ّأوا  ،أي كلما رجع ُ
ِ
الغيب ،للرازي .26/376-374
وإعطاؤه :فصل الخطا ِ  .انظر :مفاتيح
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د .صالش بن ثن آيان الثن آيان

ق ْبلِ ِه ْم ،أمر نبِي ُه عل ْي ِه الصال ُة والسال ُم بِالص ْب ِر على أذ ُاه ْم ،وسال ُه بِ ُك ِّل ما تقـدم ِذك ُْـر ُه،
ص ْاأل ْنبِي ِ
ُثم أخذ فِي ِذك ِْر د ُاود وقص ِ
اء ،ل ِيتسلى بِص ْب ِر م ْن صبر مِن ُْه ْم ،ولِي ْعلم أن ل ُه فِي
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اصـبِ ْر علـى ق ْـول ِ ِه ْم،
ْاآلخرة أ ْضعاف ما ُأ ْعطي ُه د ُاو ُد وغ ْي ُر ُه من ْاأل ْنبِياء ،وقيل :ا ْلم ْعنـى ْ
اصيص ْاأل ْنبِي ِ
وا ْذ ُكر لهم أق ِ
اء ،لِت ُكون ُب ْرهاناا على ِصح ِة ُن ُبوتِك .
ْ ُ ْ
و
َ
و
ق
لص ق
ِ
ِ
المقـاالت
أمثـال هـذه
ْب َى مه يُ َ ََ﴾ على ما يتجد ُد مِـن
األلوسي:
وقال
ِ
ُّ
َ ق
دُ َعبقد َ
لِ وكد ق
دََه و
تعظيمــا
َلن ََ﴾ أي اذكــر لهــم قصــته عليــه الســال ُم،
الباطلــة المؤذيــة ن
ا
ِ
ِ
كمال ُق ْبحِ ما اجورؤوا عليه .
للمعصية يف أعينهم وتنبيها لهم على
ِ
وقال الطاهر بن عاشـور :أعقـب ِحكايـ ُة أ ْقـوال ِ ِهم مِـن الت ْك ِـذ ِ ِ
ـن ق ْول ِ ِـه:
يب ا ْبتـدا اء م ْ
ُ ُ
ْ
َ
ر
َ
َ َ ق و َ
دْب َى مده َي وُ َود ََ﴾ -بِـأم ِر اهللِ
ق
ٌ
نَ َدذل سهح ٌُ كدذلأ﴾ إِلـى هنـا  -لص ق
نلهل لْاكفُِ
ُ
ِ
ِ
ْ

َ ق َ َ ََ و
ر ُسوله  بِالص ْب ِر على أقوال ِ ِه ْم ،إِ ْذ كان ج ِمي ُعها أ اذى- ..ثم قـالَ -:نددل أتدهك نبدأ
ق
طوفة على جمل ِة َّلَره َس رخ قََُه ق َ َ َ و
لْل َ قصم ﴾..إِلى ِ
ِ
ُ
أي :أن قصـة
ع
م
ا
ه
ر
آخ
ِ
لْلبهل معدأ﴾ ْ .
ُ
ْ
ِ
ِ
ْ

ِ
ِ
ِ
ِ
داود بال ِ
نعم
الخصمين
اهلل على ُ
اللذين أتيا ُ
داود معطوفة على سياق اآليات التي امتن ُ
ِ
ِ
ِ
الجليلة.
والمعجزات
العظيمة

الفرع الثاين :مناسبة القصة لوومقصد السورة:

السورة من ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
عدة وجوه:
لمقصد
القصة
مناسبة
بيان
أن ٌ
-1أن اهلل مدح داود وأثنى ِ
عليه بأنه ّ
لأ﴾ ،واأل ّوا ُ صيغ ُة ُمبالغة والمرا ُد به:
ُ
ُ
كثير الت ِ
وبة والرجو ِع إلى اهللِ سبحانه وتعالى .
ُ
ــما تــي ّقن أن اهلل تعــالى ابــتال ُه بالخصـ ِ
ـمين ،طلــب مــن اهللِ الـــمغفرة،
-2أن ُ
داود لـ ّ
َ

قَ

ه قوله تعالى :ف ق
هستَغل َُ َة رب وأ﴾.
وشاهدُ

الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي .158/15
روح المعاين ،لأللوسي .166/12
التحرير والتنوير ،البن عاشور .226/23
انظر :غريب القرآن ،للسجستاين ص ،75تفسير اللبا  ،البن عادل ص.398
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الــمنكر  ،وهـي أمـر زائـد
داود أنا  ،واإلناب ُة هي :التوبـ ُة
والرجـوع ْ
ُ
-3أن ُ
عـن ُ
ه قوله تعالىَ :نأَََ َ
ِ
هأ﴾.
على
االستغفار ،وشاهدُ
-4أن اهلل امتن على داود وتفضل ِ
عليه ،بـأ ْن غفـر لـ ُه ذنبـ ُه ،وشـاهدُ ه قولـه تعـالى:
ُ

َ َ

َ َ َ

َ َغل قََُه وُ ََِِ﴾.

الفرع الثالث :الفوائد من القصة الومتعلقة بوومقصد السورة:

-1أن اهلل ُسبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ا ابتال ُه  ،وقد ا ْبتلى جميع أنبيائِ ِه وأوليائِ ِه

عليهم الصال ُة والسالم.

ـغائر الــذنو ِ دون ِ
-2أن األنبيــاء يقعــون يف صـ ِ
كبائر ِهــا ،مــع توفيـ ِـق اهللِ لهــم علــى
ِ
ِ
قول ِ
ِ
واإلنابة إلى اهللِ مِ ّما وقعوا فيه ،وهو ُ
العلم ،وأ ّما فيما ُيبلغون ُه عن
أكثر أه ِل
التوبة
اهللِ فهم معصومون عن الخطأ ِ
فيه باإلجماع .
ِ
-3أن الشراكة يف الت ِ
ِ
ونحوها ،مظِن ُة التعدي والبغي بين ُّ
ِّجارة
ممـا ُيؤ ِّكـدُ
الشركاءّ ،
ِ
ِ
الشـركة ،ولـذا اسـ ُتثني المؤمنـون
الضـوابط الشـرع ّي ِة يف مسـائ ِل
أخذ الحذ ِر و ُمراعـاة

والخ ِ
ِ
الصالحون يف ِ
ِ
اآلية مِن الوقو ِع يف ال ُّظ ِ
الشراكة ُ
ونحو ِه.
لطة يف البي ِع
لم يف
الح ِ
ُ
 -4أن مِن أسبا ِ الوقو ِع يف ُّ
كم
الذنو ِ :
داو ُد يف ُ
االستعجال ،فقد استعجل ُ
انظر :غريب القرآن ،البن قتيبة ص ،341غريب القرآن ،للسجستاين ص.66
أحاديث :فعـ ْن أنـس  ع ِ
ُ
ـن النبِ ِّـي  قـال( :إن عظوم الجوزاء موع عظوم الوبلء ،وإن اهلل إذا
ورد فيه عد ُة
الورمذي يف سننه حديث رقم:
أحب قو اما ابتلهم ،فمن رض فله الرضا ،ومن سخط فله السخط) روا ُه
ُّ
( ،)601واب ُن ماجة يف سننه حديث رقم )4031( :وصححه األلباين يف السلسلة الصـحيحة ،275/1
ِ
ِ
الشاشي
للنبي  ،ومن ذلك ما روا ُه
ُّ
وورد يف أحاديث يف أسانيدها ضعف ،ال تقوى على رف ِع الحديث ِّ
يف م ِ
سند ِه حديث رقم :)612( :ع ِن ا ْب ِن م ْس ُعود أ ْو غ ْي ِر ِه مِ ْن أ ْصحا ِ النبِ ِّي  ،أنـ ُه قـال( :إن اهلل تعوالى
ُ
ـعب اإليمـانِ
إذا أحب عبدا ا ابتله ،فمن حبه إياه يم ُّسه البلء كيموا يسومع صووته) .وروى البيهقـي يف ُش ِ
ُّ
حديث رقم :)9331( :عن يحيى ب ِن ُعبي ِد اهللِ عن أبِ ِ
ول :قال ر ُس ُ
يه قال :س ِم ْع ُت أبا ُهر ْيرة ي ُق ُ
ول اهللِ :
ْ
ْ
ْ ْ ْ
(إن اهلل عز وجل إذا أحب عبدا ا ابتله ليسمع صوته).
ِ
البـن تيميـة  ،319/4لوامـع األنـوار،
انظر :المحـرر الـوجيز ،البـن عطيـة  ،251/4مجمـوع الفتـاوى،
للسفاريني .304/2
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الخصمين قبل أن يسمع من الـمدّ عى ِ
ِ
عليه قول ُه.
بين
ُ
حرف ِ
باآلية ب ِ
ِ
ِ
االستغفار واألوب ِة إلى اهللِ تعالى ُ
الفاء
حيث ُع ِّبر
داود يف
ُ -5مسارع ُة ُ
َ ق قَ
َ َ و َ َ ق َ ق َ ِّ و
و
ك ق
يف ِ
دم
قوله تعالى :فهستَغل َُ َة ربأ﴾ ،ولذلك قال تعـالى :نسهةع ل َّلى مغلُ َة ِمَّ ةب
ِ
ِ ِ
َ
َ
ق
و
َ َر َق و َ ر َ َ و
لت َن قلِل قة وض﴾[آل عمران ]133:وقال تعالىَ :سهَُّ ل َّلى َمغ ِل َ
دُ َة
نجن َة عُض ه لَسمهن
ِ ِ
ق َ ِّ و
ك قم﴾[الحديد]21:
ِمَّ ةب

الذنب ،وإنما ضـم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أمـرين ،أولهمـا :أنّـه
إليـه
باالستغفار من
يكتف
داود لم
-6أن ُ
خر ساجدا ا هللِ سبحانه وتعالى ،وهذا فيه ُ
التواض ِع والتذ ُّل ِل هللِ سـبحانه وتعـالى،
كمال
ُ
ِ
الــذنب
الرجــوع والتوبــ ُة إلــى اهللِ بعــد ِم العــود ِة إلــى ذلــك
والثــاين :اإلنابــ ُة وهــي:
ُ
مر اة أخرى.

َ َ َ ق َ َو َ َ
ِ
ِ ِ
بحـرف
لـداود
-7أن اهلل سبحانه وتعالى قـال َغلَُه ُ ََِِ﴾ فعبـر عـن ُغفرانـه ُ
ِ
واإلنابة ،سـارع اهلل بِ ُغ ِ
ِ
ِ
تدل على التع ِ
الفاء التي ُّ
فـران
باالستغفار
داو ُد
فلما سارع ُ
قيبّ ،
ُ
ِ
ِ
ُ
الحـديث الـذي روا ُه أنـس 
اإلحسان ،وقـد ورد يف
اإلحسان إال
ُذنوبِ ِه ،وهل جزا ُء
ِ
ِ
اعوا،
عن النبِ ِّي  فيما ي ْر ِويه ع ْن ر ِّبه ،قال( :إذا تقرب العبد إلو شوب ارا تقربوت إليوه ذر ا
اعا ،وإذا أتان مش ايا أتيته هرول اة) .
اعا تقربت منه ب ا
وإذا تقرب من ذر ا
ِ
عليـه يف الـدُّ نيا ،كافـأ ُه
داود أنـه غفـر لـه وتـا
-8أن اهلل سبحانه وتعالى ل ّـما أخرب ُ
ق
َ
َ ر و ق ََ َ و َ
اآلخـ ِ
ـــأمرين يف ِ
ِ
ددددزَْف﴾ أي :ل ُق ْربــــة مِنــــه
ـــرة وهمــــا :األو ُل :ن ِإَ ُ ِعنددددََه َ
بـ

سبحانه وتعالى .

َ و ق َ َ
اهلل لــه يف
ددبأ﴾ أيُ :حســن مرجــع ومصــير وهــو مــا أعــده ُ
والثــاين :نحسددَّ م َ
ِ
جنات النعيم .
يحه حــديث رقــم )7536( :ومســلم يف صـ ِ
متفــق عليــه ،أخرجــه البخــاري يف صــح ِ
ـحيحه حــديث رقــم:
ُّ
(.)2675
ِ
انظر :الهداية إلى بلوغ النهاية ،لم ّكي .6255/10
انظر :معالم التنزيل ،للبغوي .63/4
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ِ
ِ
الحكم ِ
اهلل وا ِّتبـاع الهـوى ،مـن أسـبا ِ
والغوايـة عـن
الضـالل
-9أن ُ
بغير ما أنزل ُ
الناجع لهـا هـو :األوبـ ُة والرجـوع إلـى اهللِ
سبي ِل اهللِ،
ُ
والعالج لمن وقع فيها ،والدوا ُء ِ ُ
ُ
ِ
التوبة منها مر اة أخرى.
سبحانه وتعالى ،وعد ُم الوقو ِع فيها بعد
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املطلب الثاني :قصة سُليمان واخليل

ر َ و
َ َ َ قَ َ و َ و َقَ َ ق َ قَق و رو َر ٌ
لأ ﭯ َّلِ قِ وعُ َض َعوَيق ِأ َّهْق َع ِ ِّ
لَصدهفِنهت
ِشد
نندبنه ِِللننَ سويمهَ َِعم لْعبَ َّلَِأ أن
ِ
ِ
ق
َ َ َ ِّ َ ق َ ق و و ر ق َ ق َ ق ق َ ِّ َ ر َ َ َ ق
ُّ َ
قَ و
ت َّهْل َ
هأ ﮍ وةَندده
د
ج
لة
د
ت
َّت
ح
ِّب
ة
ُ
ك
ِ
َّ
ع
ر
لْل
ب
ح
ت
ب
ب
ح
أ
ِّن
َّل
هل
ُ
َ
O
هَ
لْلي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ق
َ
َ قَ
َ
ُك
ق
َ
ُّ
َ
َ َر
هق [﴾uص]
لَع َط ِلق مسحه َِّهَس ِق نلِلعن ِ

الفرع األول :مناسبة القصة لوما قبلها:

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
الشـهوات،
ـب
أعظـم مـا ُز ِّيـن
الخيـل مِـن
قاعي :ولما كانت
للنـاس مـن ُح ِّ
قال الب ُّ
السياق للعزة والشقاق الـدال ِ
ُ
يكـف ذلـك ممـا
ين علـى عظـيم االحتيـاج إلـى مـا
وكان
ُّ
ِ
ِ
كثيـر
أعظمه الخيل ،ذكر فيها آمر اا لـه  ،دل علـى أنـه مـع مـا لـ ُه مـن عظمـة الملـكُ :
ق
يقدر على ما فعل فقالَّ :لِِ﴾ أي
األ ْوب ِة
عظيمها؛ ألن من لم يكن ذلك له طبعًا ،لم ْ
ُ
اذكر لتقف على شاهد ما أخربناك به .

يشير البقاعي إلى أن اهلل أنعم على داود ِ
والد ُسليمان عليهما السال ُم بنِعم عظيمـة
ُ
ُ ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـخير الجبـ ِ
ِ
كتسـ ِ
وممــا ُأنْعــم علــى
ـال والطيـ ِـر وتقويــة ُملكــه وإيتائــه الحكمــة
ونحوهــاّ ،
ِ
ُ
أعظـم مـا ُح ِّبـب
الخيل ،وأنه عليه السال ُم ل ّـما انشغل بالخي ِل التـي هـي مِـن
ُسليمان:
ِ
ِ
ِ
ِ
عـن أن يكـون كثيـر
الملك
ُّفوس ،مع ما ُأعطي مِن
للن
العظيم ،لم يصد ُه و ُيمن ْع ُه ذلـك ْ
األوبة وشديد الصب ِر على ِرضا اهللِ والرجو ِع ِ
ِ
إليه والتذ ُّل ِل ل ُه سبحانه وتعالى.
ْ
ِ
ص إِلى مناقِ ِ
ب ُسل ْيمان عل ْي ِه السال ُم مِ ْن ِجه ِة أن ُه مِ ْن
ابن عاشورُ :جعل التخ ُّل ُ
وقال ُ
مِن ِن اهللِ على د ُاود عل ْي ِه السال ُم ،فكان ْت قِص ُة ُسل ْيمان كالت ْك ِمل ِة ل ِ ِقص ِة د ُاود ،ول ْم ي ُكـ ْن
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـن ِذك ُْـر
ـم ي ُك ْ
لحال ُسل ْيمان عل ْيه السـال ُم شـبه بِحـال ُمحمـد  ،فلـذلك جز ْمنـا بِـأ ْن ل ْ
ِ
قِصــتِ ِه ُهنــا مِثـ ا
اهلل بِـ ِـه علــى د ُاود إِ ْذ أ ْعطــا ُه
ـاال لحــال ُمحمــد  وبِأنهــا إِ ْتمــام لمــا أنْعــم ُ
سليمان ابناا بهج اة لـه فِـي حياتِ ِـه و ِور ِ
ث ُم ْلكِ ِـه ب ْعـد مماتِ ِـه ،كمـا أنْبـأ عنْـ ُه ق ْو ُلـ ُه تعـالى:
ْ ْ
ُ ْ
ُ
ْ
َ

وَ و ق َ
َ
مهَ﴾ ْاآلية .
َن َندبقنه ِِللنَ سوي
نظم الدرر ،للبقاعي .377/16

التحرير والتنوير ،البن عاشور .253/23
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قصة سليمان بعد داود إنّما هو مـن بـا ِ إنعـا ِم اهللِ
يشير ابن عاشور إلى أن مجيء ِ
ُ
ُ ُ ُ
ُ
ِ
ِ
الولد الذي يخل ُف ُه يف ِ
والرسالة ،وأنّهما كقصة واحدة؛ ألن
أمر النُّبو ِة
داود بِنعم ِة
على ُ
كداود وإنّما العرب ُة بما حصل له
اهلل له  ولدا ا نب ًّيا ُ
محمدا ا  ليس بعد ُه نبي ولم ُيقدِّ ْر ُ
ِ
ِ
والطاعة هلل سبحانه وتعالى.
العبادة
من
ِ
ـن ُج ْملـ ِـة نِع ِمـ ِـه علــى د ُاود أن ـ ُه وهــب ل ـ ُه
وقــال الشــوكاينُّ :أ ْخبــر ُس ـ ْبحان ُه بِــأن مـ ْ

ُسل ْيمان ولدا ا .

الفرع الثاين :مناسبة القصة لوومقصد السورة:

ِ
ِ
ِ
ِ
وجهين:
السورة من
لمقصد
القصة
تظهر مناسب ُة
ُ

-1الثناء على سليمان عليه السالم بأنه :أَ رن ٌ
ِ
التوبـة والرجـو ِع إلـى
كثير
أي:
﴾
لأ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ

اهللِ سبحانه وتعالى.

ِ
-2أن سليمان ِ
ِ
العصرْ ،
بأن
صالة
عليه السال ُم تا إلى اهللِ مِن انشغال ِ ِه بالخي ِل عن
ُ
ِ
ِ
ِ
طاعة اهلل سبحانه وتعالى.
االنشغال هبا عن
أمر هبا فذبحها لِشد ِة ندمِ ِه على

الفرع الثالث :الفوائد من القصة الومتعلقة بوومقصد السورة:
توا ابا.
داود بأن رزق ُه ُسليمان نب ًّيا ّأوا ابا ا
-1أن اهلل امتن على ُ
ِ
-2أن من ِ
تفويت
بت يف
توبة ُسليمان ،ند ُم ُه على ح ِّب ِه للخي ِل وانشغال ِ ِه هبا مما تس ّب ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التوبة :الند ُمُّ ،
ويدل لـذلك
شروط
العلم أن من
العصر ،ولذا ذكر كثير من أه ِل
صالة
بـن مسـعود  فس ِ
حديث ا ْب ِن م ْع ِقل ،قال :دخ ْل ُت مع أبِي علـى ع ْب ِـد اهللِ ِ
ـم ْع ُت ُه ي ُق ُ
ُ
ـول:
ول اهللِ ( :النود توبوة) فقـال لـه أبِـي :أنْـت س ِ
ـم ْعت النبِـي  ي ُق ُ
قال ر ُس ُ
ـول( :النود
ُ
توبة)؟ قال :نع ْم .
فتح القدير ،للشوكاين .494/4
ِ
ِ
روا ُه ابـ ُن ماجــة يف ُســننِه حــديث رقــم )4252( :وأحمــدُ يف ُمســنده حــديث رقــم ،)3568( :وصــحح ُه
نن ِ
األلباين يف صحيح وضعيف ُس ِ
ابن ماجة حديث رقم.)4252( :
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انشــغاله هبــا عــن ِ
ِ
ِ
ِ
العصــر
صــالة
أداء
-3أن ُســليمان ذبــح الخيــول؛ نــد اما علــى
يف وقتها .

الـمفسرين أن ُسليمان لـ ّـما ذبـح الخيـل ألجـ ِل اهللِ ،ونـد اما علـى مـا
-4ذكر ُ
بعض ُ
خيـرا منهـا ،وهـوْ :
يقطـع عليهـا مِـن
أن سـخر لـ ُه الـريح ،فكـان
ُ
اهلل ا
حصل من ُه عوضـ ُه ُ
ِ
ِ
ِ
الحسـن:
ورواحـا  ،وعـن
غدوا
يقطع مثل ُه على الخي ِل يف
المسافة يف يوم ما
ا
شهرين ا
ُ
أن نبي اهلل سليمان  لما عرضت عليه الخيل ،فشغله النظر إليهـا عـن صـالة العصـر
ق

ق

َ ر َ
لةت َّ َ
هأ﴾ فغضب هلل ،فأمر هبا فعقرت ،فأبدله اهلل مكاهنـا أسـرع منهـا،
حَّت ت َ َ ِ ِ
هْلج ِ

سخر الريح تجري بأمره رخاء حيث شاء ،فكان يغدو من إيلياء ،ويقيـل بقـزوين ،ثـم
ِ
يروح من قزوين ويبيت بِكا ُبل ُّ .
عوضـه اهلل
ويدل لهذا المعنى :أن من ترك شـيئا هلل ّ

ََق وق و ق َق و َ
رَ َقَ ق َو َق
ََ ق َر
ُ ر َُ ُكجده ﭚ نيُزلدأ ِمدَّ حيدث
دق ل ْعدل
ا
خيـرا منـه ،قولـه تعـالى :نمدَّ يت ِ
حديث أبِي قتادة ،وأبِي الدهم ِ
ََيقتَ ِس وب﴾[الطالقُّ ،]3:
ُ
اء ،قاال :أت ْينا على
ويدل لذلك
ْ

ـول اهللِ  شـي ائا؟ قـال :نعـم ،س ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـن رس ِ
ـم ْع ُت ُه
ْ
ْ
ر ُجل م ْن أ ْه ِل ا ْلبادية ف ُق ْلنا :ه ْل سم ْعت م ْ ُ
ي ُق ُ
ول( :إنك لن تدع شيًااا لله إال بدلك اهلل به ما هو خي ٌر لك منه) .

انظر :معالم التنزيل ،للبغوي  ،67/4روح المعاين ،لأللوسي .185/12
انظر :زاد المسير ،البن الجوزي  ،572/3الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي .196/15
جامع البيان ،للطربي .94/20
ِ
رواه أحمدُ يف م ِ
سند ِه حديث رقم )23074( :وصححه األلباينُّ يف السلسلة الصحيحة .734/2
ُ
ُ
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املطلب الثالث :قصة اجلسد الذي أُلقِي على كرسيِّ سُليمان

َ َ َ ِّ ق
َََ ق ََر و َق َ َ ََقَ قَ ََ
َ ق
ى وك قُسيِّأ َج َس ُكَل وث رم أَََ َ
لغل ق
دُ ِي َنددب
أ
ة
هل
ل
¤
هأ
نَُْ َتنه سويمهَ نأُْينه
ِ ِ
ِ
َ
ر َ
َق
َ َ ر ق َ َ و ِّ َ َ ق
ق َق
ِل َ
ت لَ ق َ رد و
َ أََق َ
و ق ُك َ َ ق َ
ر
يت
لَدُ
ُ
ه
َ
ُ
دخ
س
ف
¹
هأ
َ
َّل
َ
ع
ب
َّ
م
َ
ح
ِ
دُ َِّدأم ُِ ِ
ِ
َ
ِي مواك ننب ِ ِ
ِ
ِ
َ ر َ َ ور
قَ ق َ
َ َ
و َ ُك َ ق و
ث أَ َص َ
ٌّ َب رنه َ َن َغد ر
َخدُ َ
يَّ وم َُ ر
دُ ِن َ ِِف لِلصدله َِ
ن
Ü
لص
هط
ي
لَُ
ن
Ï
هأ
ةخه حي
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ َ وَ َ قوق ق ق ق َق
َ ر َو ق َ َ َ و قَ َ و ق َ َ
َ
دبأ
هأ ﭯ ن ِإَ ُ ِعندََه َدزَْف نحسدَّ م َ
ر ِحس َ
ﭣ دذل عطهؤَه فهمُن أن أم ِسَ َِّغ ِ

[﴾Mص].

الفرع األول :مناسبة القصة لوما قبلها:

وَ و َق َ
َ
مهَ﴾ أن ما ُذكِـر
ت آنِ افا ِعنْد ق ْول ِ ِه تعالىَ :ن َندبقنه ِِللنَ سوي
ابن عاشور :قدْ ُق ْل ُ
قال ُ
اص ِد ائْتِساء و ِعبرة وتح ِـذير علـى عـاد ِة ا ْل ُقـر ِ
ِ
ِ
ب سليمان لم ي ْخ ُل مِن مق ِ
آن فِـي
ْ
ْ
ْ
م ْن مناق ِ ُ ْ
ْ
ْ
يـب ،فكـذلِك كان ِ
اإلرش ِ
ِ
ِ ِ
يـب والت ْر ِه ِ
اد بِالت ْر ِغ ِ
ـات ا ْل ُمتع ِّلقـ ُة بِندمِ ِـه
ـت ْاآلي ُ
ا ْبتد ِار وسائ ِل ْ ْ

على ِاال ْشتِغ ِ
ال بِا ْلخ ْي ِل ع ْن ِذك ِْر اهللِ موقِع ُأ ْسوة بِ ِه فِي ُمبادر ِة الت ْوب ِة وت ْح ِذير مِن ا ْل ُو ُقو ِع
ات ُم ِشير اة إِلى فِتْنة عرض ْت ل ِ ُسل ْيمان أ ْعقبتْهـا
فِي مِ ْث ِل غ ْفلتِ ِه ،وكذلِك جاء ْت ه ِذ ِه ْاآلي ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن
إِنابة ُثم أ ْعقبتْها إِفاض ُة نعم عظيمـة ف ُـذكر ْت عقـب ذك ِْـر قصـة مـا نالـ ُه مـن الس ْـه ِو ع ْ
ِعبادتِ ِه و ُهو ُدون ا ْل ِفتْن ِة .

ِ
عـن
ابن عاشور إلى أنه ل ّـما ُذكِر ْت قِص ُة سليمان ومـا اب ُتلِـي فيهـا
باالنشـغال ْ
شير ُ
ُي ُ
الج ِ
ِ
ِ
الصـافنات ِ
ِ
يـاد ،وأنــه أنـا وتـا إلــى اهلل ،
باسـتعراض الخيـ ِل
العص ِـر
صـالة ْ

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل يف
ُأعقب ْت بقصة فيها فتنة ُ
اهلل للتوبـة واإلنابـة إليـه م ّمـا جعـل ُ
لسليمان ،وقـد وفقـ ُه ُ
ِ
ِِ
ِ
لغيره
ولن يرز ْقه
الثانية سب ابا
قصتِه
اهلل ُمل اكا لم يرز ْقه ْ
ا
عظيما لنعم عظيمة وهي أن رزق ُه ُ
ــه وإنابتِ ِ
ــت علــى ِعبادتِ ِ
ِ
ِ
ِ
ــه لر ِّبـــه
الــنعم
النــاس وغيرهــا مِـــن
مِــن
العظيمــة التــي ترتبـ ْ
سبحانه وتعالى.
التحرير والتنوير ،البن عاشور .259/23
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الفرع الثاين :مناسبة القصة لوومقصد السورة:

ِ
ِ
القصة ل ِ
ِ
ِ
وجهين:
السورة مِن
ـمقصد
تظهر ُمناسب ُة
ِ
-1أن ُسليمان أنا بعد ْ
بالجسد الذي ُأ ِلقي على ُكرس ِّيه.
أن ُفتِن
ِ
ِ
سـن ِ
مرجـع
وح ُ
-2أن اهلل سبحانه وتعالى أثنى عليه بِـأن ل ُه ُقربة عند ُه يـوم القيامـة ُ

ومصير إليه سبحانه وتعالى.

الفرع الثالث :الفوائد من القصة الومتعلقة بوومقصد السورة:

ِ
-1أن اهلل وفق سليمان عليه السالم ل ِ ِ
ِ
األقـوال
وأشهر
الفتنة التي ُفتِن هبا،
لتوبة مِن
ُ
ُ
ُ
ِ
ـن رسـ ِ
ـول اهللِ  قــال( :قووال
فيهــا :األو ُل :مــا ورد بيا ُن ـ ُه يف حــديث أبــي ُهر ْيــرة  عـ ْ ُ
سليمان بون داود عليهموا السول  :ألطووفن الليلوة علوى مائوة امورأة ،أو تسوع وتسوعين
ك ُّلهن ،ينت بفارس يجاهد ف سبيل اهلل ،فقوال لوه صواحبه :إن شواء اهلل ،فلوم يقول إن
شاء اهلل ،فلم يحمل منهن إال امرأ ٌة واحدةٌ ،جاءت بشوق رجول ،والوذَ نفوس محمود
ووجـ ُه ذلـك:
بيده ،لو قال :إن شاء اهلل ،لجاهدوا ف سبيل اهلل ،فرساناا أجمعوون) ْ .
ْ
يحصل له ما أراد فتا وأنا
اهلل ،فلم
أن سليمان ل ّـما نسي المشيئة ْ
أي قول :إن شاء ُ
ُ ِ
ِِ
ِ
ُ
رسي ُسـليمان شـيطاناا ُمتمـ ِّثالا بإنسـان
م ْن نسيانه ذلك .والقول الثاين :أن ُه ألقي على ُك ِّ
قول ِ
تصرف يف ُملكِ ِه ُمد اة قصيرةا ،ثم رجع ل ِ ُسليمان ُمل ُكه مر اة ُأخرى ،وهو ُ
ابن عباس
وغيرهم .
و ُمجاهد وسعيدُ ُ
بن جبير ُ
تفضـال منـه
-2أن اهلل سبحانه وتعالى استجا ُدعاء ُسليمان ،بعد أن تا عليـهُّ ،
سبحانه وتعالى على نب ِّي ِه وإكرا اما له على توبتِ ِه وإنابتِ ِه.
-3أن اهلل سبحانه وتعالى س ّلط ُسليمان على الشياطين وسخرهم ل ُه ،حينما صـرب
ِ
ِ
الشياطين ِ
ِ
بأمر اهللِ سبحانه وتعالى.
واالبتالء الذي جاء مِن
الفتنة
على
البخــاري يف صــحيحه حــديث رقــم )2819( :و ُمســلم يف صــحيحه حــديث رقــم:
ُمتفــق عليــه ،روا ُه
ُّ
(.)1654

انظر :تفسير ُمجاهد ص ،574جامع البيان ،للطربي  ،87/20تفسير ابن كثير .66/7
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ــما ذكــر أن ُســليمان أنــا  ،ذكــر المقولــة التــي قالهــا
-4أن اهلل ســبحانه وتعــالى لـ ّ
َ
ق
ليمان يف توبتِ ِه وإنابتِه يف ِ
اآلية التي بعدها وهي :لَهل َة ِّأ لغ ِل قُ ِي﴾ مِ ّما ُّ
ُ
يـدل علـى
ُس
ِ
ِ
ِعظ ِم ِ
ِ
واالمتحان.
واالبتالء
الذنب
هذه المقول ِة يف مقا ِم الوقو ِع يف
ِ
ِ
ِ
ومرج اعـا حسـناا
اهلل ُسليمان بِأ ْن جعل لـ ُه ُقربـ اة منـه
ُ -5ختمت هذه القص ُة بِأ ْن بشر ُ
ِ
القيامة.
إليه سبحانه وتعالى يوم
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املطلب الرابع :قصة أيوب

َ َ َ
ق و ق
َ ق و ق َ ق َ َ َ ُّ َ ق َ َ َ ر و َ ِّ َ ر َ ر ق َ و و ق
لةكدض
لأ a
دذ
ع
ن
دب
ص
نلِكُ عبََه أن أ َِّلِ َهََّلل ةبأ أِّن مس ِِن لَُيطهَ َِّن
َ
َ
َ َ َ ق َ َ و َ ق َ و َ ق َ و ق َ َ و ق َ ق َ ُك
ق َ َ َ و قَ َ ٌ َ ٌ َ َ َ ٌ
دة ِم رنده َن ِِ قك َ
دَُّلل
َشلأ  jنندبنه ُ أدوأ ن ِمثو م مع دم ةم
هةَ ن
َِّ ُِج ِوَ دذل مغتسل َّ ِ
َ
و
َ
ق
َ
قَ ق ر
قَ
َ و ق َ َ ق ُك َ ق ق
ق
ق رو
ِِلنِل قلِل ق َ
هْضأ َِّ ِأ َن َتنث َّلَِه َن َجََه و َصهَِّ ُكُل َِع َم لْ َعب وَ َّلَِأ
ف
ه
ث
غ
ض
ك
َ
ي
ب
ذ
خ
ن
r
هأ
ْل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َر ٌ
أنلأ ﮯ﴾[ص].

الفرع األول :مناسبة القصة لوما قبلها:

النبي ُ أ ْسو اة بِ ِـه فِـي الصـ ْب ِر علـى أذى ق ْومِ ِـه
ابن عاشور :هذا مثل ثان ُذكِّر بِ ِه
قال ُ
ُّ
َ َ ق قَ
َ ق
و ِاال ْلتِج ِ
اء إِلى اهللِ فِي ك ْش ِ
لِ وك قُ َعبق َََه و
الض ِّر ،و ُهو م ْع ُ
َلنَ ِل لِلن َِ﴾
طوف علـى ن
ف ُّ
ق و
ولِك ْونِ ِه م ْق ُصو ادا بِا ْلمث ِل ُأ ِعيد مع ُه فِ ْع ُل لِك قُ﴾ .

الفرع الثاين :مناسبة القصة لوومقصد السورة:

ِ
ِ
قصة أيو ل ِ
تتبين مناسب ُة ِ
السورة من وجهين:
ـمقصد
ُ ُ
-1أن اهلل استجا دعاء أيو وشفاه مِن ِ
مرض ِهُ ،
حيث أثنى عليه يف ِختـا ِم قصـتِ ِه
ُ
ُ

بِأن ُه ّأوا توا .

-2أن اســم نبـ ِّـي اهللِ :أيــو ُ ،مشــتق مــن :آ يــوؤ ُ إيا ابــا ،وهــو صــيغ ُة مبالغــة،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كرهـا يف
بمعنى:
الكثير التوبة واألوبة والرجو ِع إلى اهلل سبحانه وتعـالى  ،فناسـب ذ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
واليأس مِن رحمتِ ِه
القنوط
والتوبة إلى اهللِ وعد ِم
األوبة
تحث على
سورة (ص) ألهنا
سبحانه وتعالى ،مهما كثر وقوع ِ
ِ
الذنب أو مهما طال ِبه البال ُء.
العبد يف
ُ

الفرع الثالث :الفوائد من القصة الومتعلقة بوومقصد السورة:

استجابة الـدُّ ِ
ِ
-1أن طاعة اهللِ وا ِّتباع ما أمر ِبه ،سبب مِن أسبا ِ
واألمـر الـذي
عاء،
ُ
يخـرج منهـا،
اهلل ِبه أيو هو :أ ْن يضر األرض برجلِ ِه ويغتسل من الماء الـذي
ُ
أمر ُ
التحرير والتنوير ،البن عاشور .268/23
انظر :المحرر الوجيز ،البن عطية  ،125/1الدر المصون ،للحلبي .772/10
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اهلل سبحانه وتعالى.
فشفا ُه ُ
-2أن اهلل ســبحانه وتعــالى أعطــى أيــو أهلــه وزاد علــيهم مــثل ُهم مــن البنــين
ِ
والحفدة ،جزا اء له على صرب ِِه وإنابتِ ِه عليه الصال ُة والسال ُم.
حيث صرب على ِ
ُ
مرض ِه سنوات طويلـ اة حيـث قيـل إنـه صـرب:
ِ -3عظ ُم صربِ أيو

الصفتين وهماَّ :لَره َن َج قَََه و َصهَّ ُكُل َ قع َ
ِ
ِ
دم
هباتين
اهلل عليه
ِ ِ
ِ
ثماين عشرة سن اة  ،ولذا أثنى ُ
لْق َعبق وَ َّلَر وأ أَ رن ٌ
لأ﴾.
ِ

-4أن أيو مع صرب ِِه كان أوابا ،ففرج اهلل عنه ِ
ورحم ُه وأعلى منزلت ُه.
ّ ا
ُ

ِ
كي .4795/7
انظر :جامع البيان ،للطربي  ،109/20الهداية إلى بلوغ النهاية ،لـم ّ
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املطلب اخلامس :قصة ندم وإبليس

ق َ َ َ ُّ َ ق َ َ
َ َ َ رقوو َََ ق
َ
دت َيدأ م ق
خ و
ك ِة َّل ِِّّن َخه ِْ ٌق ب َ َ ُك
دَّ
َشل ِم قَّ ِط َ  Mف ِإِل س يتأ ننل
ِ ِ ِ
َِّلِ لهل ةبَ َِومالئِ
ِ
ر ق َ ق َ ق
َ َ َ َ ق َ
َ و و ُّ و ق َ ق َ َ
َب َ َ
وةنِح ََ َُ وع ل َ و
ُ َسهجَ َ
ْب
ْج وعد َ َّ fلِ َّلَِّ ِودي لسدت
جَ لَ َمالئِكة ُك م أ
نَّ  Yفس
ِ
ِ ِ
َ َ َ ق و َ َ َ َ َ َ ق َ ق و َ َ َ َ ق و َ َ ر َ ق َ ق َ ق َ قَ
ق
َ
َ
َن ََكَ ِم ََّ لْاكفُ َ
يَّ  ²لهل نه َِّلَّ ِوي مه منعَ أَ تسجَ َِمه خوُت ِبيدَ أسدتَبْبت أ
ِِ
َ
َ َ َ ق ق
ق َ
َ َق و
ر منق وأ َخوَ قُتَ
وكنق َ
ت ِم ََّ لْق َعه ِْ َ  Èلَ َهل أََه َخ ق ٌ
هة َنخوُتَأ ِم قَّ ِط َ  áلهل فدهخ وُْ
َ
َّ
م
ِن
ِ
ِ
َ
ِ
َ
َ َ ِّ َ َ ق
َ ر َ َق َ
قَ َ ر َ
دَ َْ قعنَد َّل َى نَد ق ِ ِّ
َ َةج ٌ
لِل
ي
و
ع
َ
إ
ن
*
يم
ِمن ه ف ِإَ
ندَّ ﭦ لدهل َةأ فدأَ ِر قُ ِ َِّلى نَد ق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ق قو
َ َ ق قَ ق
َ َ َ
َ
َ َ َ ر َ
و و َ
دَّ لَ ق ومنق َر َ
َ ِم َ
دت لَ َمعود ِ  yلدهل ف ِب ِع رزتِدَ
يبق َعث َ  Pلهل ف ِإَ
دُيَّ َِّ jلى ند ِ لَ ل ِ
ِ
َو
ر
ق ق ق َ
َ َ َ ق َ ُّ َ ق َ ر َ و و
َ
ِل قغ َي رن و قم أَ ق َ
دق ألد ل ﭠ
ْج ِع َ ¦ َّلِ ِعبَهَ َك ِمدن و وم لَ ومخو ِصد َ  Æلدهل فدهْلق نلْل
ِ
ََقََ ر َ َرَ ق َ َ ر ق َ َ َ قو ق َ ق
َ
َ
ِلمَلَ ج نم ِمنَ ن ِممَّ ت ِبعَ ِمن م أْج ِع [﴾fص] .

الفرع األول :مناسبة القصة لوما قبلها:

َ
ُ وق و َ ٌََ َ ٌ َق َ قو ق
ـوز أ ْن ت ُكـون
ابن عاشور :و ُج ْملـة لل د نبأ ع ِر
يم أنتو قم عنأ ومع ُِ وضد َ﴾ ي ُج ُ
قال ُ

ض وص ِ
اف ِاالبتِدائِي انْتِق ا ِ
فِي موقِ ِع ِاالستِ ْئن ِ
ـف أ ْحـو ِ
ال أ ْهـ ِل ا ْلم ْحش ِـر إِلـى
ـن غـر ِ ْ
ـاال م ْ
ْ
ْ
ْ ِّ
ض قِص ِة خ ْل ِق آدم وشق ِ
اء الشيط ِ
غر ِ
ان ،في ُك ُ
ون ض ِم ُيرُ :هو ،ض ِمير ش ْأن ُيف ِّس ُر ُه ما ب ْعد ُه
ْ
ُك
َ ِّ
ق َ َ ُّ َ ق َ
ِِ
ِ
وما يبِ ِ
ك ِة َِّلِّن خه ِْ ٌق ب َ ََشل ِم قَّ ِط َ ﴾ ُج ِعـل
ين بِه ما ب ْعد ُه م ْن ق ْولـهَِّ :لِ لهل ةبَ َِومالئِ
ُ
هذا كا ْل ُمقدِّ م ِة ل ِ ْل ِقص ِة ت ْش ِوي اقا لِتل ِّقيها في ُك ُ
ون ا ْل ُمرا ُد بِالنبأِ :نبأ خ ْل ِق آدم وما جرى ب ْعد ُه،
ون ض ِمير :ي ْخت ِصمون عائِدا ا إِلى ا ْلم ِ
وي ُك ُ
أل ْاأل ْعلى ِألن ا ْلمأل جماعة .
ُ
ُ
ِ
أحـوال أهـ ِل
وصـف
ابن عاشور إلـى أن المقطـع الـذي سـبق قصـة آدم هـو:
ُ
شير ُ
ُي ُ
ِ
ِ
ِ
المحشر ،وأن يف ِ
ومصير ِه إلى ِ
ِ
ِ
األشـقياء وأهـ ِل
حال
الشيطان
بشقاء
قصة آدم ما ُيخبِ ُر
ِ
ِ
القيامة.
النار يوم
حيلي :هذه هي القصـة األخيـرة يف هـذه السـورة ،وقـدْ ُذكِـر ْت يف سـورة:
وقال ُّ
الز ُّ

البقــرة ،واألعــراف ،والحجــر ،واإلســراء ،والكهــف ،والمقصــود منهــا :منــع الحســد
التحرير والتنوير ،البن عاشور .295/23
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والكـرب ،ألن امتنــاع إبلــيس عــن الســجود كــان بســبب الحســد والكــرب ،والكفــار إنمــا
نازعوا محمد اا  بسبب الحسد والكرب ،وذكرت هنا لتكون زاجرا للكفار عن هـاتين
الخصلتين المذمومتين .

قصـة إبلـيس مـع المال ِ
ِ
ئكـة وآدم ،وأن
تمت بـذكر
يبين
الزحيلي أن سورة (ص) ُخ ْ
ُ
ُّ
ِ
والكفار الـذين كفـروا بمحمـد  مـنعهم
أعظم ُخسرانِ ِه وشقائِ ِه :الحسدُ والكِ ْب ُر،
مِن
ُ
ــة إلـــى اهللِ
ــة واإلنابـ ِ
ــذمومتين ،وال خـــالص منهمـــا إال بالتوبـ ِ
ِ
ــاتين الخصـ ِ
هـ ِ
ــلتين المـ
سبحانه وتعالى.

الفرع الثاين :مناسبة القصة لوومقصد السورة:

ِ
أنموذجا لِـم ْن تكبر عن أوامِ ِر اهللِ ،ولم ِ
ب إلـى اهللِ،
أن يف قص ِة إبليس
يرج ْع ولم ُين ْ
ا
ِ
ِ
ُ
القيامة.
كمصير إبليس يوم
ويجعل مصير ُه
بِأن اهلل ُيعاقِ ُبه و ُي ِذ ُّله

الفرع الثالث :الفوائد من القصة الومتعلقة بوومقصد السورة:

ِ
ُ
المالئكـة واسـتجاب ُتهم هلل سـبحانه
امتثـال
-1تضمنت القص ُة جان ابا إيجاب ايـا وهـو:
ِ
السـجود لِــما أصـاب ُه مـن الكِ ْب ِ
ــر والعـز ِة
امتناع إبليس مِن
وتعالى ،وجان ابا سلب ًّيا وهو:
ُ
ِ
و ُمشاق ِة اهللِ سبحان ُه وتعالى ،فكان جزاؤ ُه ُّ
واآلخرة.
الذل والشقاء يف الدُّ نيا
واألوبـة إلـى اهللِ
ِ
ِ
ِ
التوبة
اإلنسان عن
-2أن الكرب والحسد مِن المعاصي التي تصدُّ
سبحانه وتعالى.

بنقيض ِ
ِ
ُ
حيـث تكبـر وتعـالى ،فأذلـ ُه
قصد ِه
-3أن اهلل سبحانه وتعالى عامل إبليس
ُ
ـب إلـى ر ِّبـه ولـم ُيطِ ْعـه يف
اهلل سبحانه وتعالى وجعله يف أسـف ِل سـافلين،
حيـث لـم ي ُت ْ
ُ
ِ
وقت إمهال ِ ِه.
ِ
الـذنب مـن محبِ ِ
ِ
ِ
ُ
حيـث أصـر
التوبـة،
األعمـال وموانِـ ِع
طـات
-4أن اإلصرار على
ُ
ِ
ِ
ِ
الساعة.
وإغواء بني آدم حتى قيا ِم
معصية ر ِّبه
إبليس على
ُ
التفسير المنير ،للزحيلي .230/23
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وحيد ،ولم ي ُتب إلى اهللِ مِن ُذنوبِ ِه فهو :تحت مشيئ ِة اهللِ
ِ
-5أن من كان مِن أه ِل الت
ْ
ِ
الجنـة ،وأ ّمـا الكـافِ ُر فهـو :مِـن أهـ ِل
تعالى ،إن شاء غفر له وإن شاء عذب ُه ثم مآ ُله إلـى
ِ
ب مِن ُك ِ
النارْ ،
فر ِه.
إن لم ي ُت ْ
ِ
-6أن الـكِــ ْبر من ِ
التوبة فيه .
اإلقالع عنه ،بل ال ُبد مِن
كبائر الذنو ِ  ،ال يكفي
ُ

***

انظر :الكبائر ،للذهبي ص.76
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اخلامتة
الحمـــد هلل الـــذي وفقنـــي إلتمـــام بحـــث( :مناسوووبة القصووو

يف سوووورة (ص)

السورة)
لومقصد ُّ
وقد توصلت يف هذا البحث إلى:
 أن القــول الـــمختار يف مقصـ ِـد سـ ِـورة (ص) هــو( :التر يووب يف األوبووة إلووى اهلل
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سورة (ص).
الواردة يف
القصص
ناسبات
دراسة ُم
وعظم منزلتها) وذلك بنا اء على
ِ
داود،
 والقصص التي تم دراس ُتها :خمس قصص وهي :قصـ ُة الــخصمين مـع ُ
وقصـ ُة ُســليمان والخيــل ،وقصـ ُة الجســد الــذي ُأ ِلقــي علــى كرسـ ِّـي ُســليمان ،وقص ـ ُة
أ ّيو  ،وقِص ُة آدم وإبليس.
ِ
ِ
ِ
األوبـة
رغيـب يف
المقصد وهـو الت
القصص على هذا
جميع هذه
 وقد اشتملتُ
ُ
ِ
ِ
بالـدعوة إليهـا مباشـرةا ،أو
المنزلـة والثـوا ِ  ،إ ّمـا
والرجو ِع إلى اهللِ وما فيها مِن ِعظ ِم
ِ
الـمتم ِّث ِل هبِا.
بالثناء على ُ
ِ
ِ
السـورة،
لمقصـد
بينت يف ُك ِّل قصة مناسب ُتها لِـما قبلهـا ،وأوجـه ُمناسـب ُتها
 وقد ُـورة ،ألج ـ ِل إيضــاحِ مناسـ ِ
قصد السـ ِ
والفوائــد مِــن القصـ ِـة الـــمتعلق ُة بِــــم ِ
ـبة ُكــل قصــة
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
لِ
ِ
ِ
السورة فيها.
مقصد
القصص يف تح ُّق ِق
وتوافق
السورة،
ـمقصد

***
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املصادر واملراجع
.1

اإلتقووان يف علووو القوورآن ،الســيوطي ،عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر (911هـــ)
تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيئة المصـرية العامـة للكتـا  ،طبعـة:
1394هـ.

.2

البرهان يف علو القرآن ،الزركشـي ،محمـد بـن عبـد اهلل بـن هبـادر (794هــ)
تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،القــاهرة،
الطبعة األولى1376 ،هـ.

.3

بصووائر ذوَ التمييووز يف لطووائف الكتوواب العزيووز ،الفيروزآبــادي ،محمــد بــن
يعقو (817هـ) تحقيق :محمد علـي النجـار ،المجلـس األعلـى للشـؤون
اإلسالمية – لجنة إحياء الوراث ،القاهرة.

.4

التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،محمد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر
(1393هـ) الدار التونسية للنشر ،تونس ،طبعة1984 :هـ.

.5

التسهيل لعلو التنزيل ،ابن ُجزي ،محمد بن أحمد (741هــ) تحقيـق :عبـد
اهلل الخالدي ،دار األرقم ،بيروت ،الطبعة األولى1416 ،هـ.

.6

تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،إسماعيل بن عمر (774هـ) تحقيـق :سـامي
ابن محمد سالمة ،دار طيبة ،الطبعة الثانية1420 ،هـ.

.7

التفسير المنير يف العقيدة والشريعة والمنهج ،الزحيلـي ،وهبـة بـن مصـطفى،
دار الفكر المعاصرة ،دمشق ،الطبعة الثانية1418 ،هـ.

.8

تفسير مجاهد ،مجاهد بن جـرب (104هــ) تحقيـق :محمـد عبـد السـالم أبـو
النيل ،دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مصر ،الطبعة األولى1410 ،هـ.

.9

جووامع البيووان عوون تنويوول آَ القوورآن ،الطــربي ،محمــد بــن جريــر (310هـــ)
تحقيــق :عبــد اهلل بــن عبــد المحســن الوركــي ،دار هجــر ،الطبعــة األولــى،
1422هـ.
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 .10الجامع ألحكا القرآن ،القرطبي ،محمد بن أحمد (671هـ) تحقيق :أحمـد
الربدوين وإبـراهيم أطفـيش ،دار الكتـب المصـرية ،القـاهرة ،الطبعـة الثانيـة،
1384هـ.
 .11جمال القراء وكموال اإلقوراء ،السـخاوي ،علـي بـن محمـد بـن عبـد الصـمد
(643هـــ) تحقيــق :مــروان العطيــة ومحســن خرابــة ،دار المــأمون للــوراث،
دمشق-بيروت ،الطبعة األولى1418 ،هـ.
 .12الدر المصون يف علو الكتاب المكنون ،السمين الحلبي ،أحمد بـن يوسـف
بن عبد الدائم (756ه) تحقيق :أحمد محمد الخراط ،دار القلم ،دمشق.
 .13ديوان الهذليين ،الشنقيطي ،محمد محمود ،الدار القوميـة للطباعـة والنشـر،
طبعة1385 :هـ.
 .14رول المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين ،األلوسـي ،محمـود بـن
عبد اهلل (1270هــ) تحقيـق :علـي عبـد البـاري عطيـة ،دار الكتـب العلميـة،
بيروت ،الطبعة األولى1415 ،هـ.
 .15زاد المسير يف علم التفسير ،ابن الجوزي ،عبـد الـرحمن بـن علـي (597هــ)
تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،دار الكتا العربي ،بيـروت ،الطبعـة األولـى،
1422هـ.
 .16سلسلة األحاديث الصحيحة وشو ء مون فقههوا وفوائودها ،األلبـاين ،محمـد
ناصر الدين (1420هـ) مكتبة المعارف ،الرياض ،الطبعة األولى.
 .17سنن ابن ماجة ،محمد بن يزيد (273هـ) تحقيـق :محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،
دار إحياء الكتب العربية.
 .18سوونن الترمووذَ ،الورمــذي ،محمــد بــن عيســى بــن ســورة (279هـــ) تحقيــق:
أحمد شاكر ومحمد فؤاد وإبـراهيم عطـوة ،مطبعـة مصـطفى البـابي ،مصـر،
الطبعة الثانية1395 ،هـ.
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 .19شعب اإليمان ،البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي (458هــ) تحقيـق :عبـد
العلي عبد الحميد حامد ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة األولى1423 ،هـ.
 .20صحيش ابن حبان ،محمـد بـن حبـان (354هــ) تحقيـق :شـعيب األرنـؤوط،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانية1414 ،هـ.
 .21صحيش البخارَ ،محمد بن إسـماعيل (256هــ) تحقيـق :محمـد زهيـر بـن
ناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة األولى1422 ،هــ.
 .22صووحيش مسوولم ،مســلم بــن الحجــاج (261هـــ) تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد
الباقي ،دار إحياء الوراث العربي ،بيروت.
 .23علم مقاصد السور ،الربيعة ،د .محمد بن عبـد اهلل ،جامعـة القصـيم ،الطبعـة
األولى 1432هـ.
.24

ريب القرآن ،ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسلم (276هــ) تحقيـق :أحمـد صـقر،
دار الكتب العلمية ،طبعة1398 :هـ.

.25

ريب القرآن ،السجستاين ،محمد بن ُعزير (330هـ) تحقيق :محمد أديب،
دار قتيبة ،سوريا ،الطبعة األولى1416 ،هـ.

 .26فتش القدير ،الشوكاين ،محمد بن علي بن محمـد (1250هــ) دار ابـن كثيـر،
دمشق ،ودار الكلم الطيب ،بيروت ،الطبعة األولى1414 ،هـ.
 .27القوواموس المحوويط ،الفيروزآبــادى ،محمــد بــن يعقــو (817هـــ) تحقيــق:
مكتب تحقيق الـوراث يف مؤسسـة الرسـالة بإشـراف :محمـد نعـيم ،مؤسسـة
الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثامنة1426 ،هـ.
 .28قواعد األحكا يف مصالش األنا  ،العز بن عبـد السـالم ،عبـد العزيـز بـن عبـد
الســالم (660هـــ) مراجعــة وتعليــق :طــه عبــد الــرؤوف ،مكتبــة الكليــات
األزهرية ،القاهرة ،طبعة1414 :هـ.
 .29الكبائر ،الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثمان748( ،هـ) دار الندوة الجديدة ،بيروت.
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 .30اللباب يف علو الكتاب ،ابن عادل ،عمر بـن علـي (775هــ) تحقيـق :عـادل
أحمد وعلي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1419 ،هـ.
 .31لسان العرب ،ابن منظور ،محمـد بـن مكـرم (711هــ) دار صـادر ،بيـروت،
الطبعة الثالثة1414 ،هـ.
 .32لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية ،السـفاريني ،محمـد بـن أحمـد
ابن سالم (1188هـ) مؤسسة الخافقين ،دمشق ،الطبعة الثانية1402 ،هـ.
 .33مباحث يف علو القرآن ،القطان ،مناع بن خليل (1420هـ) مكتبة المعارف،
الطبعة الثالثة 1421 ،هـ.
 .34مجموع الفتاو  ،ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم (728هــ) ،تحقيـق :عبـد
الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم ،مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف
الشريف ،المدينة المنورة ،طبعة1416 :هـ.
 .35المحرر الوجيز يف تفسير الكتواب العزيوز ،ابـن عطيـة ،عبـد الحـق بـن غالـب
(542هــ) تحقيـق :عبـد السـالم عبـد الشـايف ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت،
الطبعة األولى1422 ،هـ.
 .36المختصر يف تفسير القرآن الكريم ،جماعة من علماء التفسـير ،مركـز تفسـير
للدراسات القرآنية ،الطبعة الثالثة1436 ،هـ.
 .37المستدرك على الصحيحين ،الحاكم ،محمد بن عبد اهلل (405هــ) تحقيـق:
مصطفى عبد القادر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1411 ،هـ.
 .38مسند أحمد ،أحمد بن حنبل (241هـ) تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى1421 ،هـ.
 .39المسند للشاش  ،الهيثم بن كليـب (335هــ) تحقيـق :د .محفـو الـرحمن
زين اهلل ،مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة ،الطبعة األولى1410 ،هـ.
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 .40مصاعد النظر لإلشرا على مقاصد السور ،البقـاعي ،إبـراهيم بـن عمـر بـن
حسن (885هـ) ،مكتبة المعارف ،الرياض ،الطبعة األولى1408 ،هـ.
 .41معووالم التنزيوول يف تفسووير القوورآن ،البغــوي ،الحســين بــن مســعود بــن محمــد
(510هـ) تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء الـوراث العربـي ،بيـروت،
الطبعة األولى1420 ،هـ.
 .42مفوواتيش الغيووب ،الــرازي ،محمــد بــن عمــر التميمــي (606هـــ) دار الكتــب
العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1421 ،هـ.
 .43المفووردات يف ريووب القوورآن .األصــفهاين ،الحســين بــن محمــد (502هـــ)
تحقيق :صفوان عدنان ،دار القلم ،الطبعة األولى1412 ،هـ.
 .44مقاييس اللغة ،ابن فارس ،أحمد بن فـارس (395هــ) تحقيـق :عبـد السـالم
هارون ،دار الفكر ،طبعة1399 :هـ.
 .45الموافقات ،الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بون محمود (790هــ) تحقيـق :أبـو
عبيدة مشهور ،دار ابن عفان ،القاهرة ،الطبعة األولى1417 ،هـ.
 .46نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي ،إبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن
(885هـ) دار الكتا اإلسالمي ،القاهرة.
 .47الهدايووة إلووى بلوووا النهايووة ،مكـ ّـي ،مكــي بــن أبــي طالــب ح ّمــوش (437هـــ)
تحقيق :مجموعة رسائل جامعية بكليـة الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي

بإشــراف الشــاهد البوشــيخي ،الناشــر :مجموعــة بحــوث الكتــا والســنة،
الشارقة ،الطبعة األولى1429 ،هـ.
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1. al-Itqān fī ʻulūm al-Qurʼān, al-Suyūṭī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr
(911h) taḥqīq : Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, al-Hayʼah alMiṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb, Ṭabʻah : 1394h.
2. al-burhān fī ʻulūm al-Qurʼān, al-Zarkashī, Muḥammad ibn ʻAbd Allāh
ibn Bahādur (794h) taḥqīq : Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Dār
Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah, al-Qāhirah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1376h.
3. Baṣāʼir dhawī al-Tamyīz fī Laṭāʼif al-Kitāb al-ʻAzīz, al-Fayrūz Ābādī,
Muḥammad ibn Yaʻqūb (817h) taḥqīq : Muḥammad ʻAlī al-Najjār, alMajlis al-Aʻlá lil-Shuʼūn al-Islāmīyah – Lajnat Iḥyāʼ al-Turāth, alQāhirah.
4. al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn
Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir (1393h) al-Dār al-Tūnisīyah lilNashr, Tūnis, Ṭabʻah : 1984h.
5. al-Tasʹhīl li-ʻUlūm al-tanzīl, Ibn juzy, Muḥammad ibn Aḥmad (741h)
taḥqīq : ʻAbd Allāh al-Khālidī, Dār al-Arqam, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá,
1416h.
6. tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm, Ibn Kathīr, Ismāʻīl ibn ʻUmar (774h) taḥqīq :
Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, Dār Ṭaybah, al-Ṭabʻah al-thāniyah,
1420h.
7. al-tafsīr al-munīr fī al-ʻaqīdah wa al-sharīʻah wa al-manhaj, alZuḥaylī, wa Hibat ibn Muṣṭafá, Dār al-Fikr al-muʻāṣirah, Dimashq, alṬabʻah al-thāniyah, 1418h.
8. tafsīr Mujāhid, Mujāhid ibn Jabr (104h) taḥqīq : Muḥammad ʻAbd
al-Salām Abū al-Nīl, Dār al-Fikr al-Islāmī al-ḥadīthah, Miṣr, al-Ṭabʻah
al-ūlá, 1410h.
9. Jāmiʻ al-Bayān ʻan Taʼwīl āy al-Qurʼān, al-Ṭabarī, Muḥammad ibn
Jarīr (310h) taḥqīq : ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, Dār
Hajar, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1422h.
10. al-Jāmiʻ li-aḥkām al-Qurʼān, al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad
(671h) taḥqīq : Aḥmad al-Baraddūnī wa-Ibrāhīm Aṭṭafayyish, Dār alKutub al-Miṣrīyah, al-Qāhirah, al-Ṭabʻah al-thāniyah, 1384h.
11. Jamāl al-qurrāʼ wa Kamāl al-iqrāʼ, al-Sakhāwī, ʻAlī ibn Muḥammad
ibn ʻAbd al-Ṣamad (643h) taḥqīq : Marwān al-ʻAṭīyah wa-M Ḥasan
Kharābah, Dār al-Maʼmūn lil-Turāth, Dmshq-Bayrūt, al-Ṭabʻah alūlá, 1418h.
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12. al-Durr al-maṣūn fī ʻulūm al-Kitāb al-maknūn, al-Samīn al-Ḥalabī,
Aḥmad ibn Yūsuf ibn ʻAbd al-Dāʼim (756h) taḥqīq : Aḥmad
Muḥammad al-Kharrāṭ, Dār al-Qalam, Dimashq.
13. Dīwān al-Hudhaylīyīn, al-Shinqīṭī, Muḥammad Maḥmūd, al-Dār alQawmīyah lil-Ṭibāʻah wa al-Nashr, Ṭabʻah : 1385h.
14. Rūḥ al-maʻānī fī tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm wa al-sabʻ al-mathānī, alAlūsī, Maḥmūd ibn ʻAbd Allāh (1270h) taḥqīq : ʻAlī ʻAbd al-Bārī
ʻAṭīyah, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1415h.
15. Zād al-Musayyar fī ʻilm al-tafsīr, Ibn al-Jawzī, ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī
(597h) Taḥqīq : ʻAbd al-Razzāq al-Mahdī, Dār al-Kitāb al-ʻArabī,
Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1422h.
16. Silsilat al-aḥādīth al-ṣaḥīḥah wa Shayʼ min fiqhihā wa-fawāʼiduhā,
al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn (1420h) Maktabat al-Maʻārif, alRiyāḍ, al-Ṭabʻah al-ūlá.
17. Sunan Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd (273h) taḥqīq : Muḥammad
Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah.
18. Sunan al-Tirmidhī, al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ʻĪsá ibn Sūrat (279h)
taḥqīq : Aḥmad Shākir wa Muḥammad Fuʼād wa Ibrāhīm ʻAṭwah,
Maṭbaʻat Muṣṭafá al-Bābī, Miṣr, al-Ṭabʻah al-thāniyah, 1395h.
19. shuʻb al-īmān, al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ʻAlī (458h)
taḥqīq : ʻAbd al-ʻAlī ʻAbd al-Ḥamīd Ḥāmid, Maktabat al-Rushd, alRiyāḍ, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1423h.
20. Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, Muḥammad ibn Ḥibbān (354h) taḥqīq : Shuʻayb
al-Arnaʼūṭ, Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-thāniyah,
1414h.
21. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl (256h) taḥqīq :
Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir, Dār Ṭawq al-najāh, al-Ṭabʻah al-ūlá,
1422h.
22. Ṣaḥīḥ Muslim, Muslim ibn al-Ḥajjāj (261h) taḥqīq : Muḥammad
Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Bayrūt.
23. ʻilm Maqāṣid al-suwar, al-Rabīʻah, D. Muḥammad ibn ʻAbd Allāh,
Jāmiʻat al-Qaṣīm, al-Ṭabʻah al-ūlá 1432h.
24. Gharīb al-Qurʼān, Ibn Qutaybah, ʻAbd Allāh ibn Muslim (276h)
taḥqīq : Aḥmad Ṣaqr, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭabʻah : 1398h.
25. Gharīb al-Qurʼān, al-Sijistānī, Muḥammad ibn ʻuzyr (330h) taḥqīq :
Muḥammad Adīb, Dār Qutaybah, Sūriyā, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1416h.
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26. Fatḥ al-qadīr, al-Shawkānī, Muḥammad ibn ʻAlī ibn Muḥammad
(1250h) Dār Ibn Kathīr, Dimashq, wa Dār al-Kalim al-Ṭayyib, Bayrūt,
al-Ṭabʻah al-ūlá, 1414h.
27. al-Qāmūs al-muḥīṭ, al-Fayrūz ābādá, Muḥammad ibn Yaʻqūb (817h)
taḥqīq : Maktab taḥqīq al-Turāth fī Muʼassasat al-Risālah bi-ishrāf :
Muḥammad Naʻīm, Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt, al-Ṭabʻah althāminah, 1426.
28. Qawāʻid al-aḥkām fī maṣāliḥ al-anām, al-ʻIzz ibn ʻAbd al-Salām, ʻAbd
al-ʻAzīz ibn ʻAbd al-Salām (660h) murājaʻat wa taʻlīq : Ṭāhā ʻAbd alRaʼūf, Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah, al-Qāhirah, Ṭabʻah : 1414h.
29. al-kabāʼir, al-Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʻUthmān, (748h)
Dār al-nadwah al-Jadīdah, Bayrūt.
30. al-Lubāb fī ʻulūm al-Kitāb, Ibn ʻĀdil, ʻUmar ibn ʻAlī (775h) taḥqīq :
ʻĀdil Aḥmad wa ʻAlī Muḥammad, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt,
al-Ṭabʻah al-ūlá, 1419H.
31. Lisān al-ʻArab, Ibn manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram (711h) Dār
Ṣādir, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-thālithah, 1414h.
32. Lawāmiʻ al-anwār al-bahīyah wa swāṭʻ al-asrār al-Atharīyah, alSaffārīnī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Sālim (1188h) Muʼassasat alkhāfiqayn, Dimashq, al-Ṭabʻah al-thāniyah, 1402h.
33. Mabāḥith fī ʻulūm al-Qurʼān, al-Qaṭṭān, Mannāʻ ibn Khalīl (1420h)
Maktabat al-Maʻārif, al-Ṭabʻah al-thālithah, 1421h.
34. Majmūʻ al-Fatāwá, Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm (728h),
taḥqīq : ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim, Majmaʻ alMalik Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf, al-Madīnah alMunawwarah, Ṭabʻah : 1416h.
35. al-muḥarrir al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz, Ibn ʻAṭīyah, ʻAbd alḤaqq ibn Ghālib (542h) taḥqīq : ʻAbd al-Salām ʻAbd al-Shāfī, Dār alKutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1422h.
36. al-Mukhtaṣar fī tafsīr al-Qurʼān al-Karīm, jmāʻtun min ʻulamāʼ altafsīr, Markaz tafsīr lil-Dirāsāt al-Qurʼānīyah, al-Ṭabʻah al-thālithah,
1436h.
37. al-Mustadrak ʻalá al-ṣaḥīḥayn, al-Ḥākim, Muḥammad ibn ʻAbd Allāh
(405h) taḥqīq : Muṣṭafá ʻAbd al-Qādir, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah,
Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1411h.
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38. Musnad Aḥmad, Aḥmad ibn Ḥanbal (241h) taḥqīq : Shuʻayb alArnaʼūṭ wa ākharūn, Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá,
1421h.
39. al-Musnad llshāshy, al-Haytham ibn Kulayb (335h) taḥqīq : D.
Maḥfūẓ al-Raḥmān Zayn Allāh, Maktabat al-ʻUlūm wa al-ḥukm, alMadīnah al-Munawwarah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1410h.
40. Maṣāʻid al-naẓar lil-ishrāf ʻalá Maqāṣid al-suwar, al-Biqāʻī, Ibrāhīm
ibn ʻUmar ibn Ḥasan (885h), Maktabat al-Maʻārif, al-Riyāḍ, alṬabʻah al-ūlá, 1408h.
41. Maʻālim al-tanzīl fī tafsīr al-Qurʼān, al-Baghawī, al-Ḥusayn ibn
Masʻūd ibn Muḥammad (510h) taḥqīq : ʻAbd al-Razzāq al-Mahdī,
Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1420h.
42. Mafātīḥ al-ghayb, al-Rāzī, Muḥammad ibn ʻUmar al-Tamīmī (606h)
Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1421h.
43. al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʼān. al-Aṣfahānī, al-Ḥusayn ibn
Muḥammad (502h) taḥqīq : Ṣafwān ʻAdnān, Dār al-Qalam, al-Ṭabʻah
al-ūlá, 1412h.
44. Maqāyīs al-lughah, Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris (395h) taḥqīq : ʻAbd
al-Salām Hārūn, Dār al-Fikr, Ṭabʻah : 1399h.
45. al-Muwāfaqāt, al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsá ibn Muḥammad (790h)
taḥqīq : Abū ʻUbaydah Mashhūr, Dār Ibn ʻAffān, al-Qāhirah, alṬabʻah al-ūlá, 1417h.
46. naẓm al-Durar fī tanāsub alʼāyāti wa al-suwar, al-Biqāʻī, Ibrāhīm ibn
ʻUmar ibn Ḥasan (885h) Dār al-Kitāb al-Islāmī, al-Qāhirah.
47. al-Hidāyah ilá Bulūgh al-nihāyah, mkī, Makkī ibn Abī Ṭālib ḥammwsh
(437h) taḥqīq : majmūʻah Rasāʼil jāmiʻīyah bi-Kullīyat al-Dirāsāt alʻUlyā Wa al-Baḥth al-ʻIlmī bi-ishrāf al-Shāhid al-Būshaykhī, al-Nāshir
: majmūʻah Buḥūth al-Kitāb wa al-Sunnah, al-Shāriqah, al-Ṭabʻah alūlá, 1429 h.

***
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ملخص البحث
الحمــد هلل ر ِّ العــالمين ،والص ـالة والس ـالم علــى نب ِّينــا محم ـد ،وعلــى آل بيتــه
وصحابته والتابعين إلى يوم الدِّ ين ،وبعد:
فإن «علم الوقف واالبتداء» علم ُ
جليل القدر ،واإللما ُم به قائم علـى الجمـع بـين

ِعد ِة علوم ،تنتهي بصاحبِها إلى معرفة قواعد هذا العلـم ،ويف ذلـك يقـول اإلمـام ابون
مجاهد " :ال يقوم بالتمـام إال نحـوي عـالم بـالقراءة ،عـالم بالتفسـير ،عـالم
بالقصص وتلخيص ِ
بعضها من بعض ،عالم باللغة التي نزل هبا القرآن" .

ومن تأمل هذه الجملة؛ وجد ابـن مجاهـد صـدرها بعلم ِ
ـي «النحـو» و«التفسـير»،
ِ
ركنين أول ْي ِن ينبني على تحصيل العلم هبما القيـا ُم بالتمـام يف الوقـف ،ومـن
فجعلهما

الر ِ
ِ
كنين يف المئات من مسـائل الوقـوف،
قرأ كتا «المكتفى» للداين؛ وجد أثر
هذين ُّ
وأن إعمالهما يف التفريق بين أنواع الوقف ،وأثرهما يف المعنى القرآين ظاهر بجالء.

آثار هذين الـركنين؛
لذلك جاءت فكرة هذا البحث لفتح با بحثي ُتستقصى فيه ُ
حجم ِ
ُ
بحيث ُيبنى
أثرهما يف الحكم على الوقف تار اة بأنه تام ،وتار اة أخرى بأنه كاف،
ل ُيتصور
ُ
ُ
اللفظ من اإلعرا والمعنى.
الحكم على الوقف بأحدهما تب اعا لما ُيحمل عليه
ُ
المفسرين والمعربين ،كما هو الحال يف
ول ُي ْعلم أن خالفيات «علم الوقف» تتأثر بخالف
ِّ
ع ِّينة هذا البحث ونظائره مما اشتملت عليه كتب اللغة والقراءات والتفاسير.
وصلى اهلل وسلم على نب ِّينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

***
( )1هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغـدادي ،أول مـن سـبع السـبعة ،قـرأ علـى :قنبـل،
وعلى :عبـد الـرحمن بـن عبـدوس ،وقـرأ عليـه :إبـراهيم الحطـا وأحمـد الخـالل ،وأحمـد بـن نصـر
الشذائي ،توىف سنة324 :هـ .انظر :معرفة القراء ( ،)269/1وغاية النهاية (.)128/1
( )2القطع واالئتناف (ص .)94
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املقدمة
الحمد هلل ر ِّ العالمين ،والصالة والسالم األتمان األكمالن علـى خيـر خلـق اهلل
أجمعين ،وعلى آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد:
فــإن هــذا البحــث ُيعنــى بـ ِ
ـإبراز جانــب مهــم يف «علــم الوقــف واالبتــداء» وتــأثره بــالعلوم
فرعا عنها؛ ولذلك اشورط العلما ُء اإللمام هبا للمشتغل بالوقف.
األخرى التي يكون الوقف ا
وقفت يف كتا «المكتفى للداين» على مواضـع كثيـرة يظهـر فيهـا أن خـالف
وقد
ُ
والمفسرين ينتج عنـه تغ ُّيـر يف نـوع الوقـف باعتبـار تعـدُّ د مـذاهبهم؛ فيكـون
المعربين
ِّ
الوقف تا ًّما على وجه وكاف ايا على وجه آخر.
ُ
وجدت أن سبب الور ُّدد يف الحكم بنوع الوقف
عت بعض هذه المواضع؛
ُّ
ولمـا تتب ُ
المفسـرين أو المعـربين؛ فرأيـت أن أدرس بعـض هـذه
متفرع عـن الخـالف بـين
ِّ
فيها ِّ
الوقوف التي بين اإلما ُم الـداين أن الحكـم عليـه غيـر ثابـت ،وأنـه يـدور مـع ا ْلم ْحمـل
اإلعرابي الذي يختاره الواقف.
التفسيري أو
ّ
ّ

صور دقيق جدًّ ا عن أهمية معرفة النحو
ومن فوائد بحث هذه المواضع
الخروج بت ُّ
ُ

همم
واإلعرا  ،وأنه العمدة يف المعنى والوقف م اعا ،وهذا مما يجب أن ُتستحث به ُ
القراء إلتقان هذا البا  ،فال يستقيم للقارئ معنـى مـا يقـرأ حتـى يعـرف إعرابـه ،ويف
اجي (تـ 337هــ):
أهمية اإلعرا للمعنى يقول الزج ّ

تعتورهــا المعــاين؛ فتكــون فاعلـ اة ،ومفعولـ اة ،ومضــاف اة،
"إن األســماء لمــا كانــت
ُ
ومضا افا إليها ،ولم تكن يف ُصو ِرها وأبنيتِها أدلة على هذه المعاين ،بل كانـت مشـورك اة
حركات اإلعرا ِ فيها ُتنبئ عن هذه المعاين" .
علت
ُ
ُج ْ
والمفسرين
ولعل هذا البحث يكون بداي اة لدراسة تستقصي أثر اختالف المعربين
ِّ
يف تعدُّ د مسائل الوقف يف ِّ
كل القـرآن الكـريم؛ ل ُيـربز -بـذلك -ضـرورة اإللمـام هبـذه
( )1اإليضاح يف علل النحو (.)69
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اآلالت العلميـة علــى حــد ســواء لمــن أراد تكــوين شخصــية قرائيـة مؤهلــة يف القيــام
بالتمام على وجهه.

موضوع البحث:
دراسة لبعض المواضع التي تردد اإلما ُم الداين يف القطع بنوع الوقف فيها :هل هو
تــام أو كــاف؟ -يف كتابــه "المكتفووى"-؛ إلبــراز مــا تضــمن ْت ُه هــذه المواضــع مــن أثــر
والمفسرين.
اختالف المعربين
ِّ

مشكلة البحث:
تــدور حــول محاولــة نســبة هــذه المــذاهب اإلعرابي ـة والتفســيرية ألصــحاهبا؛ إ ْذ
ُي ْج ِم ُلها الداين أحيا انا دون نسـبة ،وتوثيـق ذلـك الخـالف مـن مصـادره عنـد المعـربين
والمفسرين ،ومحاولة الورجيح -يف ذلك الخالف -اسـتنا ادا إلـى اآلثـار عـن السـلف
ِّ
والقواعد التفسيرية.

أسًالة البحث:
أثرها يف تر ُّدد الوقف بين ُح ْكم ْي ِن؟
 )1ما هي العلوم التي ظهر عند اإلمام الداين ُ
الحكم على الوقف بالكفاية أو التمام ،ومـا سـبب ذلـك
 )2أين هي مواضع تر ُّدد ُ
الور ُّدد ؟
 )3ما هو موقف علمـاء الوقـف واالبتـداء مـن هـذه األحكـام المزدوجـة يف كـالم
اإلمام الداين ،ومن وافق منهم يف حكاية االحتمالين أو اقتصر على محمل واحد؟.

أهدا البحث:
يهدف البحث إلى:
 )1نسبة هذه األوجه اإلعرابية والتفسيرية إلى أصحاهبا ،وتوثيقها من مصادرها.
والمعربين يف تعدُّ د أوصاف الوقف تب اعا لتغا ُير المعاين.
 )2بيان أثر أحكام
المفسرين ُ
ِّ
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 )3إبراز موافقة أئمة الوقف أو مخالفتهم لإلمـام الـداين يف الحكـم بـور ُّدد الوقـف
بين التمام والكفاية.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تأيت أهمية هذا الموضوع وأسبا اختياره من عدة جوانبُ ،نوجزها يف النقاط التالية:
 )1تع ُّلقه بجانب مهم ،وهو تأثير علوم اإلعـرا والتفسـير يف الوقـف واالبتـداء،
بالحكم على الوقف بأنه تام أو كاف.
خصوصا عند عدم القطع ُ
ا
ـون «المكتفووى» لإلمــام الــداين أحــد أقــد ِم مصــن ِ
 )2كـ ُ
فات الوقــف وأكثرهــا عناي ـ اة
والمفسرين ،ومن كتب يف هذا البا بعده ال يخلو كتا ُب ُه
بمسائل الخالف عند النحاة
ِّ
مِن أثر للداين وإفادة منه.

ِ
ِ
ِ
ونقـدها ،واالختيـار
عـرض األقـوال واألعاريـب،
جانب
)3تم ُّي ُز اإلما ِم الداين يف
ِ ِ
ِ
تنـوع المعـارف ،وسـعة اال ِّطـالع؛ ممـا جعـل
منها؛ بمنهجية أ
ْ
ظهرت ما حفـل بـه مـن ُّ
لكالمه إضاف اة علمي اة حري اة بالدراسة.

الدراسات السابقة:
لم أقف على من أفرد موضوع " أثر التفسير واإلعراب يف تر ُّدد الوقف بين الكفاية
والتما يف كتاب (المكتفى) لإلما الداين" بالبحث والدراسة.

خطة البحث:
يتكون البحث من :مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة ،وفهارس ،على التفصيل التالي:
 المقدموووة :وتحتـــوي علـــى :اســـتفتاح ،وأهـــداف البحـــث ومشـــكلته ،وأهميـــة
الموضوع وأسبا اختياره ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث ،ومنهجه.
 الفصل األول :الدراسة النظرية ،وفيها مبحثان:
 المبحث األول :التعريف باإلمام الداين. -المبحث الثاين :التعريف بكتا «المكتفى» للداين ومنهجه فيه باختصار.
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 الفصوول الثوواين :الدراسووة التطبيقيووة :وفيهــا المواضــع التــي تــردد فيهــا الوقــف بــين
الكفاية والتمام من كتا المكتفى لإلمام الداين.
 الخاتمة وفيها :ملخص النتائج والتوصيات.
 المصادر والمراجع.

منهج البحث:
حاولـت انتهـاج المـنهج الوصـفي القـائم علـى :اسـتقراء بعـض مواضـع تـأثير
قد
ُ
التفسير واإلعرا يف تر ُّدد الوقف بين الكفاية والتمام يف كتا «المكتفى» ،ثم دراسة
ِّ
كل موضع بما يناسبه واإلضافة عليه -إن احتيج لذلك-
مع األخذ بإجراءات البحث العلمي المعروفـة؛ مـن التوثيـق للمصـادر األصـيلة،
وكتابة اآليات بالرسم العثماين مع العزو للسورة ورقم اآليـة ،والعنايـة بكتابـة البحـث
بلغة علمية سليمة وفق قواعد اإلمالء الحديثة ،واالهتمام بعالمات الورقيم ،والضبط لمـا
يحتاج إلى ضبط بالشكل.

***
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الفصل األول
الدراسة النظرية
املبحث األول :التعريف باإلمام الدََّاني
هو اإلمام المقرئ العالمة الحافظ ،أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد
الداين ،أخـذ القـراءة عـن جماعـة ،مـنهم :خلـف بـن إبـراهيم بـن خاقـان ،وطـاهر بـن
عبدالمنعم بن غلبون ،وقـرأ عليـه جماعـة ،مـنهم :أبـو داود سـليمان بـن نجـاح وابنـه
قرأت يف فوائد أحمـد بـن سـلفة
أحمد بن عثمان بن سعيد  ،قال ياقوت الحمويُ " :
قرأت على أبي عبـد اهلل محمـد
المنقولة من الداين باإلسكندرية مِن خ ِّط ِه ما ُصور ُت ُه:
ُ
بن الحسن بن سعيد المقـرئ الـداين باإلسـكندرية ،عـن أبـي داود سـليمان بـن نجـاح
كتبت مِن ِّ
خط أستاذي أبي عمرو عثمان بن سـعيد بـن عثمـان
المقرئ المؤيدي قالُ :
المقرئ بعد سؤالي عن مولده يقول :عثمان بن سعيد بـن عثمـان بـن سـعيد بـن عمـر
لدت يف ِ
سنة اثنتـين وسـبعين وثالثمائـة،
األموي القرطبي الصيريف :أخربين أبي أ ِّني ُو ُ
وابتدأت يف طلب العلـم سـنة ِسـت وثمـانين ،و ُتـو ِّفي أبـي يف ِ
سـنة ثـالث وتسـعين يف
ُ
ُ
فرحلت إلى المشرق يف اليوم الثاين من المحـرم يـوم األحـد يف ِ
سـنة
ُجمادى األُولى،
ُ
وكتبـت عـنهم ،ثــم
ولقيـت جماعـ اة
ومكثـت بـالقيروان أربعـة أشـهر،
سـبع وتسـعين،
ُ
ُ
ُ
هت إلى مصر ودخل ُتها اليوم الثاين من ِ
ومكثت هبا باقي
الف ْط ِر من العام المؤرق،
ُ
توج ُ
وقـرأت هبـا
العا ِم والعام الثاين ،وهو عـا ُم ثمانيـة إلـى حـين خـروج النـاس إلـى مكـة،
ُ
وكتبت الحديث والفقه والقراءات -وغير ذلك -عن جماعة من المصـريين
القرآن،
ُ
وكتبت هبا عن أبـي
وحججت
هت إلى مكة
ُ
ُ
والبغداديين والشاميين وغيرهم ،ثم توج ُ
ومكثـت
انصرفت إلى مصر
العباس أحمد البخاري ،وعن أبي الحسن بن فراس ،ثم
ُ
ُ
ووصلت إلى األندلس
أشهرا،
ومكثت بالقيروان
انصرفت إلى المغر
شهرا ،ثم
ُ
ُ
ُ
ا
هبا ا
( )1انظر :معرفة القراء الكبار ( ،)406/1وغاية النهاية (.)447/1
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أول الفتن ِة بعد قيام الربابر على ابن عبـد الجبـار بسـت ِة أيـام يف ذي القعـدة سـنة إحـدى
ومكثت بقرطبة إلى ِ
فسكنت
وخرجت منها إلى الثغر
سنة ثالث وأربعمائة،
وتسعين،
ُ
ُ
ُ
ـت دانيــة ســنة تســع
ـت منهــا إلــى الوطــة  ،ودخلـ ُ
سرقســطة ســبعة أعــوام ،ثــم خرجـ ُ
ومضيت منها إلى ميورقة يف تلك السنة نفسها فسكن ُتها ثمانيـة أعـوام ،ثـم
وأربعمائة،
ُ
انصرفت إلى دانية سنة سبعة عشر وأربعمائة" .
ُ

مؤلفاته:
 األحرف السبعة للقرآن.
 البيان يف عدِّ ِ
آي القرآن.
 التحديد يف اإلتقان والتجويد.
 التيسير يف القراءات السبع.
السنن الواردة يف الفتن.
ُّ 
 الفرق بين الضاد والظاء ىف كتا اهلل  وىف المشهور من الكالم.
 المحكم يف ن ْق ِ
ط المصاحف.
 المقن ِع يف رسم مصاحف األمصار.
 المكتفى يف الوقف واالبتدا.
 الن ْقط.
 جامع البيان يف القراءات السبع.
 كتا يف علم الحديث .
()1كذا وردت الكلمة يف معجم األدباء ،ولم أتبينْها.
( )2انظر :معجم األدباء (.)486 - 485/3
( )3انظر :معجم مؤلفات الحـافظ أبـي عمـرو الـداين (444هــ) -إمـام القـراء باألنـدلس والمغـر  -وبيـان
الموجـود منهــا والمفقـود ،للــدكتور /عبـد الهــادي حميتـو ،نشــرة :الجمعيـة المغربيــة ألسـاتذة الوربيــة
اإلسالمية بآسفي  -المغر  ،مطبعة الرفاء  -آسفي  -المغر  ،الطبعة األولى ،صفر 1421هــ /مـايو
2000م.
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وفاته:
قــال أبــو داود :وتــويف  يــوم االثنــين للنِّص ـف مــن ش ـوال ســنة أربــع وأربعــين
وأربعمائة ،و ُدفن بالمقربة عند با (إندارة) وقد بلغ اثنتين وسبعين سن اة .

***

( )1انظر :معجم األدباء (.)486/3
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املبحث الثاني
التعريف بكتاب (املكتفى) للدََّاني ومنهجه فيه باختصار
انتهج الداين -يف كتابـه «المكتفـى» -طريقـة عامـة العلمـاء المصـنِّفين يف الوقـف،
وهــي التقدمــة للكتــا بمقــدمات هــذا العلــم وفضــله واصــطالحاته وتقســيماته ،ثــم
تفصيل المبادئ والمقاطع مرتبـ اة حسـب ترتيـب المصـحف مـن أول «الفاتحـة» إلـى
خاتمة «الناس».
واشــتمل كتابــه علــى عــدد كبيــر مــن اختيــارات أئمـة هــذا الشــأن ممـن ســبقه إلــى
ويت عنها مسائله ،كالقراء العشرة ،ومحمـد بـن عيسـى  ،والعبـاس
التأليف فيه أو ُر ْ
األنباري  ،وابن النحاس  ،وآخرين.
ابن الفضل  ،وابن
ّ
( )1هو أبو عبد اهلل محمد بن عيسى بن رزين التيمي األصبهاين ،إمام القراءات الشهير ،أدرك عددا من سادة
وكبار القراء ،فعرض على خالد بن خالد ،وسليم بن عيسى ،ويونس بن عبد األعلى ،وغيرهم ،وروى
القراءة عنه :الفضل بن شاذان -وهو أكرب أصحابه ،-وأحمد التارمي ،والحسين بن إسماعيل الضرير،
ويعقو بن إبراهيم الغزال ،والهيثم البخاري ،وخلق ال يحصون .مات سنة ثالث وخمسـين ومئتـين،
وقيل :سنة اثنتين وأربعين ومئتين .انظر :غاية النهاية ( ،)223/2األعالم للزركلي (.)322/6
( )2هو أبو الفضل العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيـد األنصـاري ،الموصـلي ،المقـرئ ،قـرأ القـرآن علـى
اإلمام أبي عمرو بن العالء ،وجود "اإلدغام الكبير" ،وقد كان مولده سنة خمس ومئة ،وكـان صـاحب
حجـة ودرايــة بـالقراءات حتــى نــاظر الكسـائي يف اإلمالــة ،وقــد ولـي قضــاء الموصــل .تـويف ســنة ســت
وثمانين ومئة .انظر :تاريخ اإلسالم ( ،)873/4ميزان االعتدال (.)385/2
( )3هو :محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن ،أبو بكر ،النحوي ،المعروف بـابن األنبـاري ،ولـد
يوم األحد إلحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة إحدى وسـبعين ومئتـين ،مـن مصـنفاته" :الكـايف"،
و"الزاهــر" ،و"إيضــاح الوقــف واالبتــداء" .تــويف ســنة ســبع وعشــرين وثــالث مئــة .وقيــل :ســنة ثمــان
وعشــرين وثــالث مئــة يــوم األضــحى .ينظــر :طبقــات النحــويين واللغــويين ( ،)154تــاريخ بغــداد
(.)299/4
( )4هو :أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي ،النحـوي ،المصـري ،أبـو جعفـر ،المعـروف بـابن
النحاس ،ولد سنة (260هـ) ظناا ،له مصنفات تزيد على الخمسين ،منهـا" :إعـرا القـرآن" ،و"معـاين
ّ
القرآن" ،و"القطع واالئتناف" ،و"الناسخ والمنسوق" .تويف يف ذي الحجة سنة ثمان وثالثـين وثـالث
مئة .ينظر :إنباه الرواة ( ،)136/1وفيات األعيان (.)99/1
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ِ
ومع عنايته بإيراد أقول السـابقين ونقلهـا ،فإنـه كـان ُ
العـارف المح ِّقـق،
ينقـل ن ْقـل
فيحتج لألقوال كقوله :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ [المرسالت ]16:كاف ،ثم قيـلُ :يبتـدأ
ُّ
ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [المرســالت ]17:بــالرفع -علــى االســتئناف .-قــال أبــو حــاتم:
اآلخرين بعدُ  ،فالمعنى :وسنُ ْتبِعهم ِ
"ألنه قد أهلك األولين ولم يهلك ِ
اآلخرين يف مـا
ُ
ْ
ُ
بعد ،و ﮋ ﯮ ﮊ مبتـدأ منقطـع [مـن األول] .والتفسـير يؤيـد مـا قـال ،حـدثنا محمـد بـن
عبداهلل قال :حدثنا أبي قال :حـدثنا علـي قـال :حـدثنا أحمـد بـن موسـى قـال :حـدثنا
يحيى بن سالم يف قوله ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [قال] :يعني :األمم السـالفة حـين كـذبوا
رســلهم ،ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ يعنــيِ :
[آخــر] كفــار هــذه األمــة الــذين تقــوم علــيهم
الساعة" .
وهــو أيضــا ينـ ُ
ـاقش مــا ينقلــه مــن الوقــوف المــأثورة عــن الســابقين ،و ُيع ِّل ـل وجــه
مخالفته لها قال" :وقال أبوو حواتم وابون عبودالرزال ﮋ ﭢ ﮊ [األحـزا  ]7 :توا .
ولوويس كووذلك؛ ألن ال (ك و ) متعلقووة بمووا قبلهووا"  ،وقــال" :وقــال يعقــو ونــافع
وغيرهما :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [الروم ]25:تام ،والمعنى عندهم :إذا أنتم تخرجون مـن
األرض- ،على التقديم والتأخير .-وذلك خطأ؛ ألنه لم ِ
يـأت جـوا ُ ﮋ ﭚ ﮊ  ،وألن
المعنى :إذا دعاكم خرجتم" .
ومِن منهجه يف كتابه :العناي ُة ببيان أثر اختالف القـراءات يف تغ ُّيـر مواضـع الوقـف
كقوله" :ﮋ ﮞﮊ [البقرة ]285:كاف .ومثله ﮋ ﮢ ﮊ على قراءة من قـرأ {ال
ـرمي وغيــره :ال
نفــرق} بــالنون؛ ألن ذلــك منقطــع ممــا قبلــه .وقــرأ يعقــو الحضـ ّ

يفــرق﴾ باليــاء؛ فعلــى هــذه القــراءة :ال ُيوق ـف علــى ﮋ ﮢ ﮊ ؛ ألن ال يفــرق﴾

راجع إلى كل﴾ يف قوله ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ وال ُيقطـع منـه"  ،فـإن لـم يكـن للقـراءات
( )1المكتفى (.)228
( )2المرجع السابق (.)166
( )3المرجع السابق (.)161
( )4المرجع السابق (.)36
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أثر؛ صرح بتساويها يف موضع الوقف كقوله" :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽﮊ [الحج ]23:كاف،
سواء ُقرئ بالخفض أو بالنصب؛ ألنه يف القراءتين منسوق على الـ ﮋ ﯺ ﮊ" .
ِ
يـرجح هبـا مذهبـه أو
ومن منهجه يف الكتا  :استنا ُد ُه إلى ُجملة من األدوات التي ِّ
يقــرر هبــا مســأل اة علميــ اة ،كإجماعــات
يســتأنس هبــا يف تقويــة وجــه علــى آخــر ،أو ِّ
المفسرين  ،وإجمـاع علمـاء العـدِّ  ،واألعاريـب  ،وعـدم
الصحابة  ،واتفاقات
ِّ
وجود المخالف يف األمة  ،وكأسـبا النـزول  ،واألحاديـث النبويـة  ،والح ْمـل
على الظاهر .
تجاج بالتفسير؛ ألن التفسير والوقف مشورِكان يف
وأكثر هذه األدوات عنده :االح ُ
ُ

غاية واحدة تتمثل يف إيضاح المعنى ،وكثير جدًّ ا قو ُل ُه -بعد سرد األقوال والمـذاهب
واختيــاره ألحــدها" :-وبــذلك جــاء التفســير"

أو "والتفســير يؤ ِّي ـد مــا قــال"

،

المفسرين يف ر ِّد ما خالفها من أقوال علمـاء الوقـف ،كقولـه:
ويستند على إجماعات
ِّ
غير تام .وليس كما قال؛ ألن جميع
"ﮋ ﯞ ﯟ ﮊ [القمر ]6:تام .وقال ابن
ّ
األنباريُ :
أهل التفسير يجعلون العامل يف الظرف ﮋ ﭓ ﮊ [القمر. "]7:

***
( )1المكتفي (.)137
( )2انظر :المرجع السابق (.)4
( )3انظر :المرجع السابق (.)156 ،9
( )4انظر :المرجع السابق (.)101 ،100
( )5انظر :المرجع السابق (.)136 ،59
( )6انظر :المرجع السابق (.)240
( )7انظر :المرجع السابق (.)53
( )8انظر :المرجع السابق (.)166 ،75 ،13
( )9انظر :المرجع السابق (.)156 ،137
( )10انظر :المرجع السابق (.)219 ،204 ،117 ،59
( )11انظر :المرجع السابق (.)228 ،153
( )12المرجع السابق (.)207
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الفصل الثاني
الدراسة التطبيقية
وفيها المواضع التي تردد فيها الوقـف بـين الكفايـة والتمـام مـن كتـا المكتفـى
لإلمام الداين:
 )1قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ [البقرة.]1 :
اسووما للسووورة.
قووال الووداينُّ" :الوقووف علووى :ﮋ ﭑ ﮊ حيووث وقووع تووا إذا جعوول
ا
والتقدير :اقرأ (الوم) .أو جعول علوى تنويول :أنوا اهلل أعلوم .وذلوك االختيوار .قوال أبوو
حاتم :هو كا  .وقال يره :ليس بتا ٍّ وال كا ؛ ألن معناه :يا محمود ذلوك الكتواب.
وقيل :هو قس ٌم .وقيل :تنبيه .فهو على هذه الوجوه الثلثة متعل ٌوق بموا بعوده لحصوول
الفائدة فيه؛ فل يفصل منه لذلك .وهو -حيث أتوى -رأس آيوة يف الكوويف .وذلوك مون
تاما" .
حيث كان جمل اة مستقل اة
وكلما ًّ
ا
وقولــه " :الوقــف علــى :ﮋ ﭑ ﮊ حيــث وقــع تــام إذا ُجعــل اسـ اـما للســورة،
والتقدير :اقرأ (الم) ) هو مأثور عـن السـلف -رحمهـم اهلل ،-فـإن الحسـن البصـري
تفسـيرها ،غيـر أن قو امـا مِـن السـلف
 قال يف تفسير هذه الحروف( :ال أدري ما
ُ
ومفاتحها" .
السو ِر،
ُ
كانوا يقولون فيها وأشباهها :أسما ُء ُّ
وعلــى هــذا القــول أكثـ ُـر أهــل البصــرة ،لكنــه لــيس ُمتف اقــا عليــه عنــد أئمــة التفسـير
والوقــف ،فــإن فــيهم مــن جعلــه اسـ اـما للســورة ولــم يــر الوقــف عليــه تا ًّمــا ،كمــا نقلــه
الغــزال عــن الفــراء -رحمهمــا اهلل -فقــال " :وزعــم الفــراء أنــه ال يوقــف عليــه ألن
( )1المكتفى (ص.)18 :
( )2تفسير ابن سالم (.)495 /2
( )3هو :علي بن أحمد بن محمـد ،أبـو الحسـن النيسـابوري المعـروف بـابن الغـزال ،لـه تصـانيف مفيـدة يف
القراءات والتجويد وغيرهما ،منها" :القـراءات العشـر" ،و"الوقـف واالبتـداء" ،و"المرشـد يف القـرآن
لألداء والبيان" ،تويف يف شعبان سنة ست عشرة وخمس مئة .ينظـر :معجـم األدبـاء ( ،)1665/4غايـة
النهاية (.)524/1
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اسـما
ـم﴾ ا
ا ٓل ٓم﴾ مرفوع به؛ نحو قولهم :زيـد أخـوك؛ كأنـه -واهلل أعلـم -جعـل ا ٓل ٓ
للسورة ،التقدير :هذه السورة ذلك الكتا  ،أو أراد :هذا القرآن ذلك الكتا " .
وأما قوله -يف أوجه الحكم بتمام الوقف" :-أو ُجعل علـى تأويـل :أنـا اهلل أعلـم.
الضـحى -أنـه
وذلك االختيار فهذا التأويل مأثور عن ابن عبـاس  مـن طريـق أبـي ُّ
قال يف قوله ﮋ ﭑ ﮊ :أنا اهلل أعلم  ،وذهب إلى الوقف عليه هبذا التأويل ال ُعماينُّ يف
(المرشد) فإنه ساق عدة تقديرات يكون هبـا الوقـف تا ًّمـا ،ومنهـا قولـه" :وكـذلك إن
ُذ ِهب هبا إلى ما ُر ِوي فيها عن ابـن عبـاس -يف أحـد الوجـوه المرويـة عنـه -أنـه قـال:
" ُّ
كل حرف منه مأخوذ من كلمة على شرط علم المخاطـب ،ومعنـاه :أنـا اهلل أعلـم"،
كان الوقف عليها تا ًّما" .
وأما قول أبي حاتم بأن الوقف ُهنا كاف ،فإن الداين حكا ُه ولم ُيع ِّل ْل ُه ،وفعل ذلـك
أبو جعفر النحاس  ،فقالِ " :
وعل ُت ُه يف هذا :أنه زعم أنه لم ُيدْ ر ما معنى حـروف
المعجم ،فجعل الوقف كاف ايا؛ ألن ما بعدها مفيد ،ولم يجعله تا ًّما ألنه إذا ُوقِف عليه
ف معناه" .
لم ُي ْعر ْ
وأما ُ
غيـر ُه :لـيس بتـام وال كـاف؛ ألن معنـاه :يـا محمـدُ ذلـك
قول الـداينِّ" :وقـال ُ
الكتا ُ " ،فإن القائل بأنه ليس بتام وال كاف؛ ألن معناه :يا محمد ذلك الكتـا ؛ هـو
ف عليـه؛ ألن
غير واحد ،-قال الغز ُال" :وزعم الفرا ُء أنه ال ُيوق ُ
الفرا ُء -كما صرح به ُ
اسـما
ﮋ ﭑ ﮊ مرفوع به؛ نحـو قـولهم :زيـد أ ُخـوك؛ كأنـه -واهلل أعلـم -جعـل ﮋ ﭑ ﮊ ا
( )1الوقف واالبتداء (.)229/1
( )2انظر :تفسير ابن أبي حاتم (.)32 /1
( )3هــو :الحســن بــن علــي بــن ســعيد ،أبــو محمــد ،العمــاين ،المقــرئ ،مــن مؤلفاتــه" :المرشــد" يف الوقــف
واالبتــداء ،و"األوســط" يف القــراءات .ينظــر :غايــة النهايــة ( ،)223/1معجــم المــؤلفين (،)254/3
ومقدمة تحقيق المرشد (.)84 ،53/1
المرشد (.)176-171/2
(ُ )4
( )5القطع واالئتناف (.)30/1
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للسورة ،التقدير :هذه السورة ذلك الكتا  ،أو أراد :هـذا القـرآن ذلـك الكتـا " .
والفرا ُء متعقب يف ذلك ،قال أبو جعفر النحـاس" :والقـول الثالـث :أن الوقـف علـى
ﮋﭑ ﮊ ليس بتام وال كاف يف مذهب الفـراء؛ ألن المعنـى عنـده :حـروف المعجـم يـا
محمد ذلك الكتا  ،واج ُت ِزئ ببعضها من بعض ،قال أبو إسحاق :هذا خطـأ لـو كـان
كما قال لكان بعدها :ابدأ ذلك الكتا  ،أو ما أشبهه" .
وأما ُ
قول الداينِّ -عط افا على قول الفر ِاء" -وقيل :هـو قسـم .وقيـل :تنبيـه .فهـو-
علــى هــذه الوجــوه الثالثــة -متع ِّلــق بمــا بعــده لحصــول الفائــدة فيــه ،فــال ُيفصــل منــه
لذلك" ،فإن القول بأهنـا للقس ِ
ـم مـأثور عـن ابـن عبـاس  مـن طريـق علـي بـن أبـي
طلحة ،أنه قال يف :ﮋ ﭑ ﮊ  ،و ﮋ ﭑ ﮊ  ،و ﮋ ﭑ ﮊ  ،و ﮋ ﭑ ﮊ ،و ﮋ ﭑ ﮊ ،
وﮋ ﭵ ﮊ  ،و ﮋ ﭑ ﮊ  ،و ﮋ ﭑ ﮊ  ،و ﮋ ﭬ ﮊ  ،و ﮋ ﭑ ﮊ  ،وﮋ ﭤ ﮊ  ،و ﮋ ﭑ ﮊ ،
اهلل ،وهــو مــن أســماء اهلل  ،وعلــى هــذا القــول يمتنــع
و ﮋﮉ ﮊ  :هــو قســم أ ْقســم ُه ُ
ِ
ـمي ،قـال أبـو الفضـل األصـبهاينُّ:
ُ
الوقف؛ لئال ُيفصـل فيـه بـين أجـزاء الوركيـب القس ِّ

يحتاج
(وأما على مذهب من يجعل ﮋ ﭑ ﮊ قس اما ،فال يجوز الوقف عليه؛ ألن القسم
ُ
إلى الجوا  ،والقسم ليس بمختار) .

يفسـره ُ
ُ
قـول عطيـة بـن الحـارث الهمـداينِّ" :إهنـا
والقول بأن الحروف هنا للتنبيـه ِّ
تسكيت للكفار؛ وذلك أن رسول اهلل  كان يجهر بالقراءة يف الصلوات ك ِّلها ،وكان
المشــركون يقولــون :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [فصــلت ،]26:فربمــا
ُ
رسول اهلل ذلك أسر
صفقوا ،وربما صف ُروا ،وربما لغ ُطوا ل ِ ُيغ ِّل ُطوا النبي  ،فلما رأى

( )1الوقف واالبتداء (.)229/1
( )2القطع واالئتناف (.)30/1
( )3انظر :تفسير الطربي (.)294/12
( )4منازل القرآن (.)97
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أيضـا يأتونـه و ُي ْؤ ُذونـه ،فـأنزل اهلل تعـالى
يف ال ُّظ ْهر والعصر ،وجهر يف سائرها ،وكـانوا ا
هذه الحروف المقطعة ،فلما سمعوها بق ْوا ُمتح ِّي ِرين ُمتف ِّك ِـرين؛ فاشـتغلوا بـذلك عـن
إيذائه وتغليطِه ،فكان ذلك سب ابا الستماعهم ،وطري اقا إلى انتفاعهم" .
وقال قطر " :إنما ِجيء هبا؛ ألهنم كانوا ينفرون عند استماع القرآن ،فلما سمعوا
ﮋﭑ ﮊ و ﮋ ﭑ ﮊ استكربوا هذه اللفظة ،فلمـا أنصـتوا لـه ؛ أ ْقبـل علـيهم بـالقرآن
الحجة عليهم"  ،واآلية -على هذا االعتبار -ليست
المؤلف ل ُيثبته يف آذاهنم ،و ُيقيم ُ
الوقف
محل وقف ،كما قال أبو جعفر النحاس وهو يعدِّ د المحامل التي ُمنع ألجلها
ُ
على ﮋ ﭑ ﮊ فقال( :وكذا قول قطر  ،إنمـا ِجـيء هبـا ل ِ ُيتْلـى علـيهم مـا بعـدها ،وكـذا
قول محمد بن يزيد أهنا تنبيه" .
والعلم عند اهلل تعالى -يف ِّ
كل فواتح السور :هـو اختيـار أبـي
والذي يورجح لي -
ُ
حـاتم والــداينِّ وغيرهمــا مــن أن ذلـك وقــف تــام ال ا ِّتصــال لـه بمــا يلِيـ ِـه يف اللفـ ِ
ظ وال

ِ
ِ
المعنى؛ فال م ِ
الوقف عليه ،و ُيق ِّوي ذلك ُ
خاتمة
قول الداينِّ يف
وجب للقطع بعد ِم تما ِم
ُ
ِ
رأس آية يف الكويفِّ .وذلك من حيث كـان جملـ اة مسـتقل اة
كالمه" :وهو -حيث أتىُ -
وكال اما تا ًّما" ،فإن أبا حاتم ذهب ذلك المذهب ،فقال ال ُعماينُُّ " :
وقول م ْن عـدها آيـ اة
ِ
الوقـف عليهـا ،وإليـه ذهـب أبـو حـاتم ،فقـال" :هـو كـالم علـى ِحـدة"،
ُيق ِّوي ُح ْسن
الزم ِر» ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [الزمر]1:؛ كأنـه يـذهب
واستدل بأو ِل « ُّ
إلــى أن قولــه :ﮋ ﭓ ﮊ [البقــرة ]1:مبتــدأ ،و ﮋﭔ ﮊ خ ـربُ ُه؛ كمــا أن قولــه :ﮋ ﭴ

ﭵ ﮊ مبتدأ ،وخربُ ُه :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ" .

( )1تفسير الثعلبي (.)137/1
( )2الربهان يف علوم القرآن للحويفّ (.)106
( )3القطع واالئتناف (.)30/1
المرشد (.)171/2
(ُ )4
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 )2قال تعالى :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ [األعرا .]152 – 151 :
قال الداينُّ " :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮊ توا إذا جعول قولوه :ﮋ ﮋ ﮌ ﮊ وموا بعوده مون
قول موسى  ،أخبور اهلل تعوالى بوه عنوه .وهوو األشوبه بسويال الكول  .فوو ﮋ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮊ انقضاء كلمه ،ثم قال [اهلل]  :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ فوإن جعول ذلوك مون
كل اهلل -تبارك وتعالى-؛ لم يتم الوقف على ﮋ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮊ وكفى" .
ب الجز ُم
وهذا الور ُّدد بين التمام والكفاية بنا اء على اختالف جهة الكالم مما ي ْص ُع ُ
ا
معموال به به عند عامة علمـاء
فيه دون نص؛ وهذا ما جعل الوقف على هذا الموضع
الوقــف مــع تفــاوهتم يف الحكــم بالتمــام أو كــون الوقــف يف مرتبــة دون ذلــك؛ نظـ اـرا
الحتمال أن تكون للكالم جهتان ،ويكون ك ُّله من قول اهلل  ،أو محك ًّيا عن موسى
رجح ألحد االحتمالين على اآلخر.
 ،وال ُم ِّ
ومع ذلك فإن المفهوم من أحكام علماء الوقف -رحمهم اهلل -هـو أن مـن قطـع
بتمام الوقف عند ﮋ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮊ فهـو يـرى للكـالم جهتـين سـوغت الفصـل بينهمـا
بالوقف لكمال االنقطاع الماثل يف تعدُّ د جهة القول ،وهـذا اختيـار الـداينِّ كمـا يظهـر
غير جازم بتعدُّ د جهة القول؛ فلذلك
من كالمه ،ومن نزل برتبة الوقف عن التمام فهو ُ
ِ
ِ
نظرا
يتم عنده الوقف على ﮋ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮊ وال يمنع ذلك م ْن كونه حسناا أو كاف ايا؛ ا
ال ُّ
منهمـا معناـى
ألن العطف القائم بين أول اآلية وآخرها عطف بين ُجملتين تؤ ِّدي كـل ُ
ِ
ِ
ِ
ـاري
ـن األنبـ ِّ
مســتق ًّال عــن اآلخـ ِـر ،ســواء ُوصــل أو ُقطــع بينهمــا بوقــف ،وقــد عــد ابـ ُ
اس والغز ُال الوقف هنا حسناا ،وعد ُه ال ُعماينُّ كاف ايا ،فنزلوا به عن رتبة التمام .
والنح ُ
ويظهر لي -والعلم عند اهلل -أن عدم حكمهم على الوقـف بالتمـام تـرجيح؛ ألن
( )1مشكل إعرا القرآن لمكي (.)287 /1
( )2انظر :إيضاح الوقف واالبتـداء ( ،)667/2القطـع واالئتنـاف ( ،)263/1الوقـف واالبتـداء (،)32/2
المرشد (.)354/3
ُ
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الكالم كله لموسى .
النكـزاوي  ،فإنـه يقـول« :
وممن ذكـر االحتمـالين ولـم يجـزم بأحـدهما اإلمـا ُم
ُّ
ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮊ تام إذا جعل قوله :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮊ وما بعده من كالم موسى
 ،وهو األشبه بسياق الكالم ،فقوله :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮊ آخر الحكاية عـن كالمـه،ـتم
ثــم قــال اهلل  :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ ،فــإن جعــل ذلــك مــن كــالم اهلل  ،لــم يـ ِّ
الوقف على قوله :ﮋﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮊ ،ولكنه وقف كاف .
 )3قووووال تعووووالى :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﮊ [هود.]18 :
قال الداينُّ " :ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ تا إذا جعل ما بعده مون قوول اهلل  دون
قول األشهاد" .
هذا الور ُّدد يف الوقف على ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ سببه كما بينه الـداينُّ احتمـال
كون جملة ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ مِ ْن م ُق ِ
ول األشهاد ،واحتمـال كونِهـا مـن كـالم
اهلل .

بن جرير بكوهنا كال اما هللِ غير محكي عن األشهاد ،فقال -فيما
وقد قطع محمدُ ُ

( )1هو :عبد اهلل بـن محمـد بـن عبـد اهلل بـن عمـر بـن أبـي زيـد القاضـي معـين الـدين أبـو محمـد النكـزاوي،
اإلســكندري ،المقــرئ ،ولــد باإلســكندرية ســنة أربــع عشــرة وســت مئــة ،مــن مصــنفاته" :الشــامل يف
القراءات السبع"" ،االقتداء يف معرفة الوقف واالبتداء" ،تـويف سـنة ثـالث وثمـانين وسـت مئـة .ينظـر:
معرفة القراء الكبار ( ،)366غاية النهاية (.)452/1
( )2انظر :االقتداء (.)197/2
( )3المكتفى يف الوقف واالبتدا ألبي عمرو الداين (ص.)98 :
( )4هو :أبو جعفر محمد بن جرير الطربي ،ولد بطربستان عام 224هـ ،أخـذ العلـم عـن :محمـد بـن حميـد
الرازي ،وإسحاق بن إسرائيل ،ويونس بن عبد األعلى ،وغيرهم ،من مصنفاته :جامع البيان عن تأويـل
آي القــرآن ،وكتــا التــاريخ ،تــويف ببغــداد عــام 310هـــ .انظــر :شــذرات الــذهب ( ،)261/2طبقــات
المفسرين لألدنروي ( .)48وانظر قوله يف :جامع البيان (.)511/1
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نقله عنه أبـو جعفـر النح ِ
ـاس- -رحمهمـا اهلل" :-ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﮊ قال محمد بن جرير :تم الكالم ،ثم قال اهلل -جل وعز :-ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﮊ؛ أي :غضب اهلل على الكافرين المعتدين ،وعلى قولـه ال يجـوز أن ُيوقـف
على ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ؛ ألن اهلل -جل وعز -إنمـا لعـن الظـالمين الـذين
وصـــــفهم خاصـــــ اة فقـــــال :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ

[هود ،]19:فهذا تمام الكالم.
ُ
الصـحيح سـندُ ُه ،وهـو مـا حـدثنا
الحـديث عـن رسـول اهلل 
ويد ُّلك على ذلـك
ُ
المروزي قال :حدثنا شريح بن يونس قال :حـدثنا إسـماعيل
أحمد بن علي بن سهل
ُّ
[الدستوائي] عن قتادة عن صـفوان بـن محـرز قـال :قـال رجـل
بن إبراهيم عن هشام
ّ

البن عمر :كيف سمعت رسول اهلل  يقول يف الن ْجوى؟ قال :سمع ُت ُه يقـول :يالقـي
تعـرف؟
المؤمن يوم القيامة مِ ْن ر ِّب ِه حتى يضع عليه كنفه ف ُيق ِّرر ُه بذنوبه ،فيقـول :هـل
ُ
أغفرها لك اليوم ،ف ُي ْعطى
ُ
فيقول :ر ِّ
أعرف ،فيقول :أنا سور ُتها عليك يف الدنيا ،وأنا ُ
ِ
فر -أو قال :اآلخ ُر -فيناديهم على رؤوس األشهاد ﮋ ﯳ
صحيفة حسابه ،وأما الكا ُ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ" .

ِ
ـالوقف هــذا
بنصــه وذهــب بـ
ـزاوي كــالم النحــاس عــن ابــن جريــر ِّ
وقــد نقــل النكـ ُّ
الخزاعــي والغــز ُال القــارئ يف الوقـ ِ
المــذهب  ،وخيــر ُ
ـف علــى ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ
ُّ
اعتبارا الحتمال اتحاد قائله أو تعدُّ ده .
ﯷﯸ ﮊ
ا
( )1القطع واالئتناف (.)316-315/1
( )2انظر :االقتداء (.)373/2
( )3هو :محمد بن جعفر بن محمد بن بديل الخزاعي أبو الفضل المقرئ ،ولـد يف جرجـان سـنة (332هــ)،
من مؤلفاته" :اإلبانة يف الوقف واالبتداء" ،و"الواضح يف القراءات ،و"هتـذيب األداء يف السـبع" ،تـويف
بآمد ،سنة ثمان وأربع مئة .ينظر :تاريخ بغداد ( ،)541/2تاريخ دمشـق ( ،)230/52تـاريخ اإلسـالم
( ،)134/9معجم المؤلفين (.)153/9
( )4انظر :اإلبانة (ص ،)617والوقف واالبتداء (.)129/2
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والذي يظهر لي -والعلم عند اهلل تعالى -أن االستدالل هبذا األثر على أن الجملة
ِ
من م ُق ِ
األشهاد ،وأن الوقف تام علـى ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ ُّ
محـل نظـر؛
ول اهللِ ال

ِ
جملـة ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ إلـى اهلل تعـالى؛
وذلك ألن الحديث فيـه إسـنا ُد
ُ
الفعل المفيدُ ذلك وهو قوله  عن اهلل( :ف ُيناديهم على رؤوس األشهاد)،
ألن قبلها
ِ
دامت
لألشهاد قول ظاهر يف اآلية ما
ولكن القطع بذلك يف اآلية سين ُتج معه أال يكون
ْ
ُجملتا ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ مِ ْن ِ
قـول اهلل تعـالى،

فما الذي قاله األشها ُد إ اذا؟.

ِ
ِ
ـن
وعليه :فإن االستدالل باألثر واآلية م اعا يف أن الجملت ْي ِن صالحتان ألن تكونـا م ْ
ِ
ول اهللِ مر اة ومِ ْن م ُق ِ
م ُق ِ
األشهاد مر اة أخـرى أ ْولـى مـن حكايتِهمـا عـن قائـل واحـد؛
ول

ِّـرجيح
الوقف -هبذا االعتبار -تا ًّما من وجه وكاف ايا من وجـه آخـر ،ومـا دام الت
فيكون
ُ
ُ
متعـ ِّـذرا؛ إ ْذ ال نــص ينفــي إســناد القـ ِ
ـول إلــى اهلل أو األشــهاد ،فــإن الــذي عليــه عمـ ُـل
ا
المح ِّققين -فيما كان على هذا النحو -أن إعمال القـولي ِن أولـى مـن إلغـاء ِ
أحـدهما،
ْ ْ
وهذا ممكن إذا اعتربنا اختالف العر ِ
ُ
فيكون الكال ُم مسـندا ا إلـى اهلل
صات يوم القيامة،
يف موقف ،و ُمسندا ا إلى المالئكة يف موقف آخر ،بحيث ُيحمل ُّ
كل احتمال على حال
ال يستلز ُم ن ْفي وإلغاء اآلخ ِر ،وممـا ع ِمـل فيـه العلمـا ُء بمثـل هـذا الجمـع خال ُفهـم يف

ِ
األعمال كما ُّ
ُ
ـن شـيء أ ْثق ُـل يف
الموزون يوم القيامة هل هو
يدل عليه قوله (( :مـا م ْ
الق ِ
ان المؤمِ ِن يوم ِ
ميز ِ
يامة مِ ْن ُح ْس ِن ُ
الخ ُلـ ِق)) ،أو األجسـا ُم كمـا يـدل عليـه قولـه :
ُ
ـمين العظِـيم يـوم ا ْل ِق ِ
ِ
ِ
يامـة ال ي ِـز ُن ِعنْـد اهللِ جنـاح ب ُعوضـة)) ،أو
ُ ْ
((إِن ُه لي ْأتي الر ُج ُل الس ُ
ِ
الصحائف كما ُّ
ُ
ـع
يدل عليه
ُ
ـن ا ْلج ْم ُ
حديث البطاقة ،قال الحافظ ابن كثير" :وقـدْ ُي ْمك ُ
ِ
ِ
بـ ْين هـ ِـذ ِه ْاآلثـ ِ
يحا ،فتــار اة ُتــوز ُن ْاأل ْعمـ ُ
ـال ،وتــار اة ُتــوز ُن
ـار بِــأ ْن ي ُكــون ذلــك ُك ُّلـ ُه صــح ا
ِ
اهلل أ ْعل ُم" .
محا ُّلها ،وتار اة ُيوز ُن فاع ُلها ،و ُ
( )1تفسير ابن كثير (.)390/3
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 )4قال تعالى :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮊ [النحل.]30 :
قووووال الووووداينُّ " :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ تووووا  ،إذا رفعووووت ﮋ ﮢ ﮊ

باالبتداء ،وجعل الخبر يف ﮋ ﮤ ﮊ ،فإن رفعت بإضمار مبتدإ تقديره :ه جنوات؛
لم يتم الوقف على ﮋ ﯓ ﮊوكفى" .
هذا الذي قاله الداينُّ يف تعليق الحكم بالتمام على أحد أوجه اإلعرا -المتم ِّثـل
يف رفع «الجنات» بما عاد من الهاء يف « ﮋ ﮤ ﮊ  -لـم أجـد مـن خالفـ ُه فيـه ،فعامـ ُة
ِ
وعلماء الوقف على أن هذا الوجه فيه ُ
كمال انقطاع يكون فيه الوقـف علـى
الم ْع ِربِين
رأس اآلية تا ًّما.
األنباري " :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮊ حسن ،ومثله :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ابن
ِّ
قال ُ

ﮠ ﮊ ،تــام إذا رفعــت (الجنــات) بمــا عــاد مــن الهــاء يف ﮋ ﮤ ﮊ  ،فـ ْ
ـإن رفعــت
الوقف على ﮋ ﮠ ﮊ " .
(الجنات) بـ ﮋ ﮞ ﮊ؛ لم ي ْح ُس ِن
ُ
وقال أبو جعفر النحاس" :وأما ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ فهو قطـع كـاف ْ
إن قطعـت مـا
بعــده منــه فقلــت :ﮋ ﮢ ﮣﮊ مرفوعــة باالبتــداء وخــربُ ُه ﮋ ﮤ ﮊْ ،
وإن قلــت:
ف على ﮋ ﮠ ﮊ ،وكـذا ْ
إن
ﮋﮢ ﮣ ﮊ مرفوعة باالبتداء ينوي هبا التقديم؛ لم ي ِق ْ

أيضـا علـى ﮋ ﮠ ﮊ ،هــذا
قلـت :ﮋ ﮢ ﮣﮊ مرفوعـة بــ ﮋ ﮞ ﮟ ﮊ؛ لـم ي ِق ْ
ـف ا
قول محمد بن سعدان إذا قلت :نِ ْعـم الر ُج ُـل زيـد ،رفـع (زيـد) بــ(نِ ْعم الر ُج ُـل)ْ ،
وإن
الوقوف على ﮋ ﮠ ﮊ " .
رفعت ﮋﮢﮊ بإضمار مبتدإ؛ ص ُلح
ُ
وقــال الخزاعــي " :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮊ كــاف عنــدهما ،وحســن ،ﮋ ﮚ ﮛ

ُّ
ﮜﮝﮊ مثله ،وقال أبو بكر « :ﮋ ﮟ ﮠ ﮊ تام إذا رفعت :جن َُّٰت﴾ بما عاد من الهـاء
( )1المكتفى يف الوقف واالبتدا ألبي عمرو الداين (ص.)116 :
( )2إيضاح الوقف واالبتداء (.)748/2
( )3القطع واالئتناف (.)364/1
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فإن رفعـت بــ ﮋ ﮞﮡ ﮊ ،لـم ي ْح ُس ِ
يف ﮋ ﮤ ﮊْ ،
الوقـف علـى :ﮋ ﮠ ﮊ"،
ـن
ُ
ـف علــى :ﮋ ﮠ ﮊ ألن ﮋ ﮢ
وهــو رأس آيــة ،قــال محمــد بــن يعقــو " :ال ُيوقـ ُ

ﮣﮊ ترجمة عن الدار" ،واهلل أعلم" .
وقال ال ُعماينُّ " :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮊ :حسن ،قال أبو حاتم" :هو كاف" ،ومثلـه:
ﮋ ﮚ ﮛ ﮜﮊ ،نـــص عليـــه بالكفايـــة ،ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ :هـــو كـــاف ،ورفـــع
ﮋﮢ ﮣﮊ؛ ألنه مردود على قولـه :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ ،ﮋ ﮤ ﮊ :كـاف ،وهـو
أصلح من الوقف على ﮋ ﮠ ﮊ ،ﮋ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮊ :كاف" .
وقـــال الغـــزال " :خيـــرا﴾ حســـن ،وكـــذلك حســـنة﴾ ،ومثلـــه ﮋ ﮩ ﮪ ﮊ،
ﮋﮠ ﮊ كـ إذا رفعت :ﮋ ﮢ ﮊ بتقدير :هي جناتْ ،
وإن رفعتها علـى البـدل ممـا
ُ
فالوصل أحرى" .
قبلها؛
وقال أبـو الفضـل السـراج « :ﮋ ﮗ ﮘﮙ ﮊ حسـن وكـاف ،ﮋ ﮛ ﮜﮝ ﮊ مثلـه،
ﮋﮜﮝ ﮊ يعني :الجنة ،ثم يبتدئ ﮋ ﮞ ﮟ ﮊ؛ ألن هذه الالم الم االبتداء ،ﮋ ﮠ ﮊ

كاف ،وتمام عند أبي بكـر إذا رفعـت (الجنـات) بمـا عـاد مـن الهـاء يف " ﮋ ﮤ ﮊ،
وإن رفعت «الجنات» بـ«نِ ْعم» ،لـم ي ْح ُس ِ
ْ
الوقـف علـى ﮋ ﮠ ﮊ  ،ذكـر ذلـك أبـو
ـن
ُ
ف على ﮋ ﮠ ﮊ؛ ألن ﮋﮢ ﮣ ﮊ ترجمـة
بكر ،وقال محمد بن يعقو  :ال ُيوق ُ
عن الدار" .
النكزاوي " :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜﮊ كاف ،ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ تام ْ
إن جعلت ما
وقال
ُّ
بعده مبتد اءا ،ﮋ ﮤ ﮊ يف موضع الخربْ ،
فإن جعلت ما بعـده خـرب مبتـدإ محـذوف،
الوقف على قولـه :ﮋ ﮠ ﮊ كاف ايـاْ ،
فـإن جعلـت ﮋﮠ
تقديره :هي جنات؛ كان
ُ
( )1اإلبانة (ص.)685-684
المرشد (.)126/4
(ُ )2

( )3الوقف واالبتداء ()219/2
( )4منازل القرآن (ص.)525-524
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ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ مرفوعة باالبتداء ينوي به التقديم؛ لم تقـف علـى ﮋ ﮠ ﮊ  ،وكـذا
ْ
أيضـا علـى ﮋﮠﮊ ،
إن جعلت ﮋﮢ ﮣ ﮊ
مرفوعـا بــ ﮋ ﮞ ﮟ ﮊ ؛ لـم تقـف ا
ا
هــذا قــول محمــد بــن ســعدان ،إذا قلــت :نِ ْعــم الر ُج ُ
ــل زيــد ،رفــع (زيــد) بـــ(نِ ْعم
الر ُج ُل)" .
والظاهر لي -والعلم عند اهلل تعالى -ترجي ُح التمام على الكفايـة هنـا؛ ألن الـداين
ِ
الحكم بأن الوقف كافْ " :
تقـدير ُه :هـي جنـات ،لـم
بإضمار مبتـدإ
فإن رفعت
قال يف ُ
ُ
يتم الوقف على ﮋ ﮠ ﮊ وكفى".
ِّ
والقاعدة عند أهل التفسير قاضية بأنه متى اخ ُتلف يف التفسـير وتـردد المعنـى بـين
ص القرآين إلى التقدير واستغنائه بذاته عن التقـدير وإمكـان اتضـاح الكـالم
حاجة الن ِّ
بدونه؛ فإن حمل ِ
اآلية علـى االسـتقالل مقـدم علـى ا ِّدعـاء الحـذف واالضـطرار إلـى
ْ
خـالف األصـل ،قـال أبـو حيـان" :ال
واإلضـمار
التقدير ألجـل أن هـذا هـو األصـل،
ُ
ُ
حاجة إِلى ادع ِ
ف مع ِصح ِة ا ْلكال ِم وبراعتِ ِه دون ت ْق ِد ِير ذلِك ا ْلمح ُذ ِ
اء ا ْلح ْذ ِ
وف" .
ْ
ُ
ِّ
للحكم بكفاية الوقف أ ْولى منـه المعنـى الـذي يصـير فيـه
وهذا اإلضمار المؤ ِّدي ُ
نـص اآليـة؛ وذلـك بـأن ُترفـع كلمـة ﮋﮢ ﮊ
ُ
الوقف تا ًّمـا دون حاجـة للزيـادة علـى ِّ

باالبتداء ،و ُيجعل الخربُ يف قوله ﮋ ﮤ ﮊ ،واهلل تعالى أعلم.
 )5قووووووووووووال تعووووووووووووالى :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ

[األنبياء.]17:
قال الداينُّ " :ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ تا  ،إذا جعل ﮋ ﮎ ﮏ ﮊ بمعنوى :موا كنوا وافلين .فوإن
علقت ﮋ ﮎ ﮊ باألول بتقدير :وإن كنا نفعل ذلك ولسنا نفعله؛ كان الوقف علوى ﮋﮌ

ﮍ ﮊ كاف ايا" .
( )1االقتداء (.)540-540/2
( )2البحر المحيط (.)367/10
( )3المكتفى يف الوقف واالبتدا ألبي عمرو الداين (ص.)133 :
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الحكم بـأن الوقـف تـام هـو مـا عليـه عامـ ُة
هذا المعنى الذي علق به الداينُّ ُ 
ِ
ِ
ِ
وعبدالرزاق وغيـرهم -
والحسن
والسدِّ ِّي
فسري السلف ،كمجاهد وقتادة و ُمقاتل ُّ
ُم ِّ
نصوا علـى تفسـير ﮋ ﮎ ﮏ ﮊ بمعنـى :مـا ُكنـا ،وحملـوا المعنـى
رحمهم اهلل ،-فقد ُّ
وجهـا آخـر فجعلوهـا
على ج ْع ِل ﮋ ﮎ ﮊ هنا نافيـ اة ال شـرطية ،وزاد علـيهم النحو ُّيـون ا
شرطيةا ،مع أنهم م ِ
ـاج" :ويجـوز أن
ستجيدُ ون للمذهب القائل بأهنا للنفي ،قـال الزج ُ
ُ
ِ
والقـول األو ُل ُ
ُ
يكون للشرط ،أيْ :
قـول
ـن ي ْفع ُـل ذلـك ولسـنا ممـن يفعلـه،
إن ُكنا مم ْ
والقــول الثــاين ُ
ُ
ــم أجمعــون يقولــون القــول األول
المفســرين،
قــول النحــويينُ ،
وه ْ
ِّ
ويستجيدُ ونه" .
المفسرون يف ح ْمـ ِل ْ
(إن) علـى أهنـا للنفـي ،قـال
ومفهوم ذلك أنه ال يكاد يختلف
ِّ
اهد فِي قول ِ ِه :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ قـال :مِـن ِ
ابن أبي حاتم "عن مج ِ
عنـدنا ،ﮋ ﮎ ﮏ
ْ
ْ
ْ ُ
الطربي" :حدثنا ابن عبـداألعلى ،قـال :ثنـا ابـن
ﮐ ﮊ أي :ما ُكنا فاعلين"  ،وقال
ُّ
ثور ،عن معمر ،عن قتـادة ،قولـه ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ يقـول :مـا ُكنـا فـاعلين"  ،وقـال
مقاتل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ يقول :ما ُكنا فاعلين ذلك أن نتخـذ ولـدا ا"  ،وقـال يحيـى
بن سالم "قال قتاد ُة والسدِّ ي :أي ما ُكنا ف ِ
اعلِين"  ،وقال عبدالرزاق "ي ُق ُ
ول« :ما ُكنا
ُّ ُّ ْ
ف ِ
اعلِين»" .
ُ
المعتزلي ،ويونس بن عبيد ،كالهما عـن
هارون األعور عن عمرو بن عبيد
ورواه
ّ

المصـاحفي،
البسـتي) قـال" :حـدثنا أبـو داود
البصري ،كما جـاء يف (تفسـير
الحسن
ِّ
ّ
ّ
قــال :أخربنــا الن ْضـ ُر ،عــن هــارون األعــور ،قولــه -جــل جاللــه :-ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
( )1معاين القرآن (.)387/3
( )2تفسير ابن أبي حاتم (.)2448/8
( )3تفسير الطربي (.)420/18
( )4تفسير مقاتل (.)73/3
( )5تفسير يحيى بن سالم (.)303/1
( )6تفسير عبد الرزاق (.)383/2
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ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ  ،قال :قال عمرو ويونس عن الحسن :ﮋ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮊ ما ُكنا فاعلين" .
المفسرين على القول األول ،فلم ي ْذ ُك ْر عـنهم
األنباري إلى أن عامة
ابن
ِّ
وقد أشار ُ
ِّ
خال افا كما هو الحال عند علماء الوقف ،وكأنه ذهب إلى اختيار النُّحاة؛ فقـدم القـول
بأن ﮋ ﮎ ﮊ شرطية ،وأشار إلى الثاين ،فقال « :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ غير تام؛ ألن ﮋ ﮈ ﮊ

المفسـرون :اللهـو:
متع ِّلقة باألول؛ كأنه قال" :إن ُكنا فاعلين ولكنا ال نفعلـه" .وقـال
ِّ
الوقف علـى
يتم
ُ
الولد .و ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ معناه :ما ُكنا فاعلين ،فعلى هذا المذهب ُّ
ﮋ ﮍ ﮊ" .
ـاس « :ﮋ ﮆ
يرجحا أحدهما ،قال النح ُ
اس وال ُعماينُّ بين المذهبين فلم ِّ
وخير النح ُ

ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ ،فإنـه كـاف عنــد يعقـو  ،قـال أبــو جعفـرْ :
إن جعلــت
ُ
فالقول كما قال يعقو  ،وهذا القول ُيروى
ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮊ بمعنى :ما ُكنا فاعلين؛
ـن جعــل ﮋ ﮎ ﮊ للشــرط
عــن الحســن وقتــادة وإبــراهيم أن ﮋ ﮎ ﮊ بمعنــى «مــا» ،ومـ ْ
والمجازاة قال المعنىْ :
إن ُكنا فاعلين ،وال يفعل ذلـك؛ فوقفـه الكـايف ﮋ ﮐ ﮊ" ،
وقــــال ال ُعمــــاينُّ « ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ :قــــال أبــــو حــــاتم" :مــــن جعــــل ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ

تما اما؛ جعل ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ يف معنى :ما ُكنا فاعلين" .وهذا الذي ذكره أبـو حـاتم
هو ُ
المفسرين ،ويجوز أن يكـون ﮋﮎ ﮊ للشـرط؛ أي :إن كنـا ممـن يفعـل ذلـك،
قول
ِّ
اوي
ولســنا ممــن يفعلــه"  ،وممــن خيــر بــين القــولين أبــو الفضــل الســراج والنكــز ُّ
( )1تفسير إسحاق بـن إبـراهيم البسـتي القاضـي ( )297/1رسـالة علميـة يف قسـم التفسـير ،مـن أول سـورة
الكهف حتى هنايـة سـورة الشـعراء ،بدراسـة وتحقيـق :عـوض بـن محمـد بـن ظـافر العمـري ،الجامعـة
اإلسالمية ،عام 1413هــ.
( )2إيضاح الوقف واالبتداء (.)773/2
( )3القطع واالئتناف (.)423-422/2
المرشد (.)238-237/4
(ُ )4
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والجعربي
ُّ

.

والظاهر لـي -والعلـم عنـد اهلل -القـول بالتمـام ،وأن «إِ ْن» بمعنـى «مـا» ،وليسـت
للشــرط؛ التفــاق عامــة الســلف عليــه ،واســتغناء القائــل بــذلك عــن دعــوى الحــذف
وتقدير المضمرات.
 )6قال تعالى :ﮋﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ [الفرقان.]59 :
قوال الووداينُّ " :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮊ توا  ،إذا ارتفووع ﮋ ﮃ ﮊ باالبتوداء وجعوول
الخبر فيما بعده .فإن رفع بتقدير :هو الرحمن؛ كان الوقف على ﮋ ﮁﮂ ﮊ كاف ايا .وإن
بدال من المضمر الذَ يف ﮋ ﭿ ﮊ؛ لم يكوف الوقوف علوى ﮋﮁﮂ ﮊ وكفوى
جعل ا
على ﮋ ﮃ ﮊ .ﮋ ﮆ ﮇ ﮊ تا " .
األخفش وأحمد ِ
ِ
بـن
والقول بأن الوقف تام عند ﮋ ﮁﮊ هو مذهب أبي حاتم و
جعفر ،قال ال ُعمـاينُّ " :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮊ :نـص عليـه بـالوقف أبـو حـاتم وغيـره،
قالُ " :ثم يبتدئ فيقول :ﮋ ﮃ ﮊ ،بمعنى :هو الـرحمن"  ،وقـال الغـز ُال " :ﮋ ﮀ
النكـزاوي " :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮊ
ﮁﮂ ﮊ وقف عند األخفش وجماعـة"  ،وقـال
ُّ

أيضا عند أحمد بن جعفر"  ،ولم يتفق األئم ُة على موضع للوقف من هذه اآلية
تام ا
( )1هو :إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس ،برهان الدين ،أبو إسحاق الجعربي ،المقرئ،
ولد سـنة أربعـين وسـت مئـة ،مـن مؤلفاتـه" :نزهـة الـربرة يف القـراءات العشـرة" ،و"شـرح الشـاطبية"،
و"اإلجزاء يف معرفة األجزاء" ،توىف يف شهر رمضان سنة اثنتين وثالثين وسبع مئة ببلـد الخليـل .ينظـر:
معرفة القراء الكبار ( ،)397غاية النهاية ( ،)21/1الدرر الكامنة (.)56/1
( )2انظر :منازل القرآن ( ،)604واالقتداء ( ،)120/3ووصف االهتداء (ص.)428
( )3المكتفى يف الوقف واالبتدا ألبي عمرو الداين (ص.)149 :
المرشد (.)335-334/4
(ُ )4

( )5الوقف واالبتداء (.)402/2
( )6االقتداء (.)262/3
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اس -بعد أن ذكر الخالف وأقوال أئمـة األداء:-
إال عند خاتمتها ،قال أبو جعفر النح ُ
"والتمام بإجماع :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ على االختالف يف معناه" .
والظــاهر -والعلــم عنــد اهلل -أن األوجــه الثالثــة التــي علــل هبـا الــداينُّ رفــع كلمــة
ﮋﮃﮊ متفاوتة مِ ْن حيث االستغناء يف األول منها عن اإلضمار وا ِّدعـاء الحـذف،
ُ
إعمـال وجـه ارتفـاع كلمـة ﮋ ﮃ ﮊ علـى
خال افا للوجه ْي ِن اآلخر ْي ِن ،واألولى فيها
ِ
ِ
لتقـدير مضـمر
والقـارئ
والمفس ُـر
الوقف قبلهـا ،لـئال ُيضـطر
االبتداء؛ ليتم
ُ
ُ
المعـر ُ
ِّ
محذوف ال حاجة لآلية به ،قال أبو حيان" :ال حاجـة إِلـى ادع ِ
ـاء ا ْلح ْـذ ِ
ف مـع ِصـح ِة
ِّ
ا ْلكال ِم وبراعتِ ِه دون ت ْق ِد ِير ذلِك ا ْلمح ُذ ِ
وف" .
ْ
ُ
 )7قال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [األحزاب.]44 :
قال الداينُّ " :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﮊ تا إذا جعلوت الهواء يف ﮋ ﭓ ﮊ لملوك المووت.
قووال البووراء بوون عووازب :ال تقووبض رول مووؤمن إال سوولم عليووه .وكووذلك إن جعلووت
للمؤمن ،يعن أن الملئكة تحييه وتبشره عند الموت .وكذلك إن جعلوت للموؤمنين
يف الجنووووة تحيوووويهم الملئكووووة كقولووووه :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ

[الرعد ،]24-23:حدثنا محمد بون عبود اهلل قوال :حودثنا أبو قوال :حودثنا علو ُّ بون
الحسن قال :حدثنا أحمد بن موسى -يكنى أبا داود -قال :حدثنا يحيى بن سل عن
حيوة بن شريش قال :إن الملئكة تنت ول اهلل عند المووت فتقوول :السول عليوك يوا
ول اهلل ،اهلل يقرأ عليك السل  .وتبشره بالجنة.
فإن جعلت الهاء يف ﮋ ﭓ ﮊ هلل ؛ كفى الوقف على ﮋ ﭔﭕ ﮊ ولم يت آم ،والتما
ﮋﭘﭙ ﮊ " .
اس بأنـه
هذا األثر الذي ساقه الداينُّ موقو افا على الرباء  وصفه أبو جعفـر النحـ ُ
( )1القطع واالئتناف (.)486-485/2
( )2البحر المحيط (.)367/10
( )3المكتفى يف الوقف واالبتدا ألبي عمرو الداين (ص.)167 :
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ِ
الموت  ،ويؤ ِّيده ما
أج ُّل ما ُروي يف اعتبار الهاء من قوله ﮋ ﭓ ﮊ عائد اة على ملك
الطربي بإسناده عن عبداهلل بن مسعود ،قال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﮊ إذا جـاء
أخرجه
ُّ
ـم بتمــام
ملــك المــوت ليقــبض روح المــؤمن قــال :ر ُّبــك ُي ْق ِر ُئــك الســالم ُ ،
والح ْكـ ُ
الوقف عند قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﮊ هو مـذهب أحمـد بـن موسـى وأبـي
ُ
زاعي وابن مجاهد  ،وهذا هو الراجح يف نظري -والعلـم
حاتم وابن
ِّ
األنباري والخ ِّ

عنـد اهلل -وال ُيشــكل عليـه القــول بــأن المـوت لــم يســبق ذكـره قبــل الضــمير ،وال أن
األ ْولى ع ْو ُد الضمير على أقر

مذكور -وهو اهلل تعالى -يف قوله :ﮋ ﰑ ﰒ

ﰓ ﮊ [الرعــد]43:؛ وذلــك لــورود األثــر القاضــي بصــرف الضــمير عــن المــذكور
األقر  ،أو أنـه ُص ِـرف ثقـ اة بفهـم السـامع كآيـة :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [الـرحمن]26 :
فالضمير لألرض ولم يتقدم لها ذكر.

***

( )1إعرا القرآن للنحاس (.)218 /3
( )2تفسير الطربي (.)52/8
( )3انظر :إيضاح الوقف واالبتـداء ( ،)843/2القطـع واالئتنـاف ( ،)553/2اإلبانـة (ص ،)869االقتـداء
(.)444/3
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اخلامتة
لقد توصل البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات على النحو اآليت:

أوال :نتائج البحث:
ا
 كتا "المكتفى" موسوعة علمية مبنية على كثير من خالفيـات علـم القـراءات
والعدد والتفسير واإلعـرا واللغـة ،وهـذا يع ِّظـم -علـى المشـتغلين بعلـم الوقـف-
ِ
ُ
تأهيل الباحث والمؤ ِّلف يف هذا الفـن،
العناية هبذه األركان التي ينبني عليها
مسؤولية
و ُمؤ ِّل ُفـ ُه اإلمــا ُم الــداينُّ ي ْظهـ ُـر فيــه بشخصــية جامعــة ،ال ي ْخفـى يف أحكامــه واختياراتــه
مفسر أثري.
وسرده للخالف أنه عالم مقرئ نحوي ِّ
الوقوف على جانب عظيم من جوانب األئمة :اتسـاع
أهم نتائج هذا البحث
ُ
 من ِّ
صــدور األئمــة للخــالف يف مســائل الوقــف ،وحكــايتهم لهــا واختي ـارهم منهــا ،دون
تخطئة أو تشنيع؛ مما ُي ْفه ُم من ُه س ْو ُغ ِّ
كل هذه األوجه وأهنا غير مقطوع هبا ،ألن م ْبنـى
هذا العلم على االجتهاد.
 األد مع األولين وعدم الخروج عن ُم ْجم ِل ما قـرروه ،وهـذا ظـاهر يف حكايـة
ِ
ِ
الوقـف بـين ُح ْكمـ ْي ِن ،فلـيس يف ِّ
كتابـه موضـع حكـم فيــه
كـل
الـداينِّ للخـالف وتـر ُّدد
يأت يف ذلك بشيء من ِ
بالوردد إال وهو مسبوق إليه ،فلم ِ
عند نفسه ،ولو فعل لما المه
ُّ
ِ
ِ
إمامته .
لكمال
أحد؛

ثان ايا :التوصيات:

)1

توجيه الباحثين يف (علم الوقف واالبتداء) للبحث فيه من جهة أثر اخـتالف

المفسرين والمعربين على أحكـامهم يف الوقـف ،وتت ُّبـع ذلـك يف ِّ
كـل السـور
مذاهب
ِّ
تفصيال.
ا

)2

واإلعرابي المـؤدي
التفسيري
أهمية العناية بالربط بين (علم الوقف) واألثر
ِّ
ِّ

الختالف العلماء يف وقوف القرآن لما يف ذلك مـن إيضـاح تعـدد المحامـل القرآنيـة،
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ِ
ا
الوقوف على وجه التسليم هبا ،؛ وهـذا سيقضـي علـى ظـاهر الجسـارة
بدال من تل ِّقي
على اخوراع الوقوف وتت ُّبع شوا ِّذها وغرائبها التي ال تقوم على أصل ُم ْعتبر يف التفسير
أو العربية.

)3

االهتمام بكتب إعرا القرآن الكريم؛ واستخراج مـا يف بطوهنـا مـن مسـائل

الوقف؛ فإهنا مشتملة على كم كبير من هذا العلم الجليل.

***
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د.محمود بن كابر عيسى

املصادر واملراجع
 .1اإلبانة عن معاين القراءات ،المؤلف :أبو محمد مكي بن أبي طالب ح ّموش بـن
محمــد بــن مختــار القيســي القيــرواين ثــم األندلســي القرطبــي المــالكي (ت:
437هـ) ،المحقق :الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ،الناشر :دار هنضة مصر
للطبع والنشر ،بدون تاريخ.
 .2إعراب القرآن ،المؤلف :أبو جعفر النحاس أحمد بـن محمـد بـن إسـماعيل بـن
يونس المرادي النحوي (ت338 :هـ) ،وضع حواشيه وعلق عليه :عبد المـنعم
خليــل إبــراهيم ،الناشــر :منشــورات محمــد علــي بيضــون ،دار الكتــب العلميــة،
بيروت ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ .
 .3االقتداءيف معرفة الوقف واالبتداء ،المؤلف :معين الدين أبو محمد عبد اهلل بـن
محمد بن عبد اهلل بن عمر بن أبي زيد األنصاري المدين أصالا ثـم اإلسـكندراين
المصـــري  ،المعـــروف بالـنــكــــزاوي (ت683 :هــــ) ،تحقيـــق :محمـــد ســـالم
محيسن ،الناشر ،الجامعة اإلسالمية ،سنة النشر1992 :م1413 -هـ.
 .4إنباه الرواة على أنباه النحاة ،المؤلف :جمال الدين أبو الحسن علي بـن يوسـف
القفطــي (ت646 :هـــ) ،تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،ط :دار الفكــر
العربي  -القاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية – بيروت ،الطبعة األولى 1406 ،هـ
 1982م. .5إيضال الوقف واالبتداء ،المؤلف :محمد بن القاسـم بـن محمـد بـن بشـار ،أبـو
بكــر األنبــاري (ت328 :هـــ) ،المحقــق :محيــي الــدين عبــد الــرحمن رمضــان،
الناشر :مجمع اللغة العربية بدمشق ،عام النشر1390 :هـ 1971 -م .
 .6اإليضووال يف علوول النحووو ،المؤلــف :أبــو القاســم الزجــاجي (ت 337 :هـــ)،
المحقــق :الــدكتور مــازن المبــارك ،الناشــر :دار النفــائس – بيــروت ،الطبعــة:
الخامسة 1406 ،هـ  1986-م.
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 .7البحر المحيط يف التفسير ،المؤلف :أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن
يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي (ت745 :هــ) ،المحقـق :صـدقي محمـد
جميل ،الناشر :دار الفكر – بيروت ،الطبعة 1420 :هـ.
 .8البرهان يف علو القرآن ،المؤلف :علي بن إبراهيم بن سعيد ،أبو الحسن الحويف
(ت 430 :هــ)  -ســورة يوســف دارسـة وتحقيقــا ،-رســالة مقدمـة لنيــل درجــة
الــدكتوراه يف التفســير وعلــوم القــرآن ،للباحــث :إبــراهيم عنــاين عطيــة عنــاين،
إشراف :السيد سيد أحمد نجم ،الجامعة :جامعة المدينة العالمية  -كلية العلوم
اإلسالمية قسم القرآن الكـريم وعلومـه ،ماليزيـا ،العـام الجـامعي 1436 :هــ -
 2015م .
 .9تاريخ اإلسل ووفيات المشاهير واألعل  ،المؤلف :شمس الدين أبـو عبـد اهلل
محمد بن أحمد بن عثمان بن قا ْيماز الـذهبي (ت748 :هــ) ،تحقيـق :الـدكتور
بشار ع ّواد معروف ،ط :دار الغر اإلسالمي ،الطبعة :األولى2003 ،م.
 .10تاريخ بغداد ،المؤلف :أبو بكر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي
الخطيب البغدادي (ت463 :هـ) ،تحقيق الدكتور :بشار عواد معروف ،ط :دار
الغر اإلسالمي – بيروت ،الطبعة :األولى1422 ،هـ 2002 -م.
 .11تاريخ دمشق ،المؤلف :أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة اهلل المعـروف بـابن
عســاكر (ت571 :هـــ) ،تحقيــق :عمــرو بــن غرامــة العمــروي ،ط :دار الفكــر
للطباعة والنشر والتوزيع ،عام النشر 1415 :هـ 1995 -م.
 .12تفسير إسحال بون إبوراهيم البسوت القاضو  ،المؤلـف :أبـو محمـد إسـحاق بـن
إبــراهيم البســتي (ت307 :هـــ) ،دراســة وتحقيــق :عــوض بــن محمــد بــن ظــافر
العمري ،رسالة علمية يف قسم التفسير ،من أول سورة الكهف حتى هناية سـورة
الشعراء ،الجامعة اإلسالمية ،عام 1413هــ.
 .13تفسير القرآن العظيم ،المؤلف :أبو الفداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي
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البصري ثم الدمشقي (ت774 :هـ) ،المحقق :سامي بن محمد سالمة ،الناشر:
دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م .
 .14تفسير القرآن العظيم ،المؤلف :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن
المنــذر التميمــي ،الحنظلــي ،الــرازي ابــن أبــي حــاتم (ت327 :هـــ) ،المحقــق:
أســعد محمــد الطيــب ،الناشــر :مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز  -المملكــة العربيــة
السعودية ،الطبعة :الثالثة  1419 -هـ.
 .15تفسير عبد الرزال ،المؤلف :أبو بكر عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نـافع الحميـري
اليماين الصنعاين (ت211 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،دراسة وتحقيق :د.
محمود محمد عبـده ،الناشـر :دار الكتـب العلميـة – بيـروت ،الطبعـة :األولـى،
سنة 1419هـ .
 .16تفسير مقاتول بون سوليمان ،المؤلـف :أبـو الحسـن مقاتـل بـن سـليمان بـن بشـير
األزدي البلخي (ت150 :هـ) ،المحقق :عبـد اهلل محمـود شـحاته ،الناشـر :دار
إحياء الوراث – بيروت ،الطبعة :األولى  1423 -هـ.
 .17تفسير يحيى بن سل  ،المؤلف :يحيى بن سالم بن أبي ثعلبة ،التيمـي البصـري
ثم اإلفريقـي القيـرواين (ت200 :هــ) ،تقـديم وتحقيـق :الـدكتورة هنـد شـلبي،
الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة :األولــى 1425 ،هـــ -
 2004م.
 .18جامع البيان يف تنويل القرآن ،المؤلـف :محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن
غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (ت310 :هـ) ،المحقق :أحمد محمد شـاكر،
ومحمود محمد شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولـى 1420 ،هــ -
 2000م.
 .19الدرر الكامنة يف أعيان المًاوة الثامنوة ،المؤلـف :أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن
محمد بن أحمد بن حجر العسقالين (ت852 :هـ) ،تحقيق :محمد عبد المعيد
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ضان ،ط :مجلس دائرة المعارف العثمانية  -حيدر أباد ،الهند ،الطبعـة :الثانيـة،
1392هـ1972 /م.
 .20شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،المؤلف :عبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد
ابــن العمــاد العكــري الحنبلــي ،أبــو الفــالح (ت1089 :هـــ) ،حققــه :محمــود
األرناؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،الناشر :دار ابن كثير ،دمشـق
– بيروت ،الطبعة :األولى 1406 ،هـ  1986 -م.
 .21طبقووات المفسوورين ،المؤلــف :أحمــد بــن محمــد األدنــه وي مــن علمــاء القــرن
الحادي عشـر (ت :ق 11هــ) ،المحقـق :سـليمان بـن صـالح الخـزي ،الناشـر:
مكتبة العلوم والحكم – السعودية ،الطبعة :األولى1417 ،هـ1997 -م
 .22طبقات النحويين واللغويين ،المؤلف :محمد بن الحسن بن عبيد اهلل بن مذحج
الزبيدي األندلسي اإلشبيلي ،أبو بكر (ت379 :هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،الطبعة :الثانية ،ط :دار المعارف.
 .23اية النهاية يف طبقات القراء ،المؤلف :شـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري،
محمد بن محمد بن يوسف (ت833 :هـ) ،ط :مكتبة ابن تيمية ،بدون تاريخ.
 .24القطع واالئتنا  ،المؤلف :أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن إسـماعيل النحـاس،
(ا338 :هـــ) ،المحقــق :د .عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم المطــرودي ،الناشــر :دار
عــالم الكتــب  -المملكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة :األولــى 1413 ،هـــ -
1992م .
 .25الكشووف والبيووان عوون تفسووير القوورآن ،المؤلــف :أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم
الثعلبـي ،أبــو إســحاق (ت427 :هـــ) ،تحقيــق :اإلمـام أبــي محمــد بــن عاشــور،
مراجعة وتـدقيق :األسـتاذ نظيـر السـاعدي ،الناشـر :دار إحيـاء الـوراث العربـي،
بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى  ،1422هـ  2002 -م .
 .26المرشد الوجيز إلى علو تتعلق بالكتاب العزيز ،المؤلف  :أبـو القاسـم شـها
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الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بـأبي
شامة (ت665 :هـ) ،المحقق  :طيار آلتي قوالج ،الناشر  :دار صادر – بيروت،
سنة النشر  1395 :هـ  1975 -م.
 .27مشكل إعراب القرآن ،المؤلـف :أبـو محمـد مكـي بـن أبـي طالـب ح ّمـوش بـن
محمــد بــن مختــار القيســي القيــرواين ثــم األندلســي القرطبــي المــالكي (ت:
437هـ) ،المحقق :د .حاتم صالح الضامن ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت،
الطبعة :الثانية 1405 ،هـ.
 .28معوواين القوورآن وإعرابووه ،المؤلــف :إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل ،أبــو إســحاق
الزجاج (ت311 :هـ) ،المحقق :عبد الجليل عبده شلبي ،الناشر :عالم الكتـب
– بيروت ،الطبعة :األولى  1408هـ  1988 -م.
 .29معجم األدباء "إرشاد األريب إلى معرفة األديب" ،المؤلف :شها الدين أبـو
عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومـي الحمـوي (ت626 :هــ) ،المحقـق :إحسـان
عباس ،ط :دار الغر اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة :األولى1414 ،هـ.
 .30معجم المؤلفين ،المؤلف :عمر رضا كحالة (ت1408:هـ) ،ط :مكتبـة المثنـى
 بيروت ،دار إحياء الوراث العربي بيروت. .31معجووم مؤلفووات الحووافظ أبو عموورو الووداين (444هووو) -إمــام القــراء باألنــدلس
والمغر  -وبيان الموجود منها والمفقـود ،المؤلـف :د .عبـد الهـادي حميتـو،
نشرة :الجمعية المغربية ألساتذة الوربيـة اإلسـالمية بآسـفي  -المغـر  ،مطبعـة
الرفاء  -آسفي  -المغر  ،الطبعة األولى ،صفر 1421هـ /مايو 2000م.
 .32معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،المؤلـف :شـمس الـدين أبـو عبـد
اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قا ْيماز الذهبي (ت748 :هـ) ،ط :دار الكتـب
العلمية ،الطبعة :األولى  1417هـ1997 -م.
 .33المكتفى يف الوقف واالبتدا ،المؤلف :عثمان بن سعيد بـن عثمـان بـن عمـر أبـو
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عمــرو الــداين (ت444 :هـــ) ،المحقــق :محيــي الــدين عبــد الــرحمن رمضــان،
الناشر :دار عمار ،الطبعة :األولى  1422هـ  2001 -م.
 .34منازل القرآن يف الوقو  ،المؤلف :أبو الفضل إسـماعيل بـن الفضـل بـن أحمـد
السراج األصبهاين المعروف باألخشيذ (ت524 :هـ) ،تحقيق ودراسـة :هويـدا
أبو بكر سعيد الخطيب ،رسالة دكتوراه جامعـة أم القـرى ،مكـة المكرمـة ،كليـة
الدعوة وأصول الدين 1439هـ1440 /هـ.
 .35وصف االهتوداء يف الوقوف واالبتوداء ،المؤلـف :برهـان الـدين أبـو إسـحاق بـن
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليـل الجعـربي (ت 732هــ) تحقيـق ودراسـة:
د.ن ـواف بــن معــيض الحــارثي ،األســتاذ المشــارك بقســم القــراءات بجامعــة أم
القــرى ،تقــديم :أ.د .مســاعد بــن ســليمان بــن ناصــر الطيــار ،الناشــر :دار طيبــة
الخضراء.
 .36وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،المؤلف :أبو العباس شمس الدين أحمد بـن
محمد بـن إبـراهيم بـن أبـي بكـر ابـن خلكـان الربمكـي اإلربلـي (ت681 :هــ)،
تحقيق :إحسان عباس ،ط :دار صادر – بيروت.
 .37الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل  ،المؤلف :أ ُبو ج ْعفر ُمحمد بن س ْعدان الكـويف
ـوي المقــرئ الضـ ِـرير (ت 231 :هـــ) ،المحقــق :أبــو بشــر محمــد خليــل
النّحـ ّ
الزروق ،الناشر :مركز جمعة الماجد للثقافة والوراث – دبـي ،الطبعـة :األولـى،
 1423هـ  2002 -م.

***
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1. alʼbāntʻn maʻānī al-qirāʼāt, al-muʼallif : abwmḥmdmky ibn Abī Ṭālib
ḥammwshbn mḥmdbn mkhtārālqysy al-Qayrawānī thumma alAndalusī al-Qurṭubī al-Mālikī (t : 437h), al-muḥaqqiq :
aldktwrʻbdālftāḥ Ismāʻīl Shalabī, al-Nāshir : dārnhḍtmṣrllṭbʻ wa alNashr, bi-dūn Tārīkh.
2. iʻrāb al-Qurʼān, al-muʼallif : abwjʻfr alnnaḥḥās Aḥmad ibn mḥmdbn
Ismāʻīl ibn Yūnus al-Murādī al-Naḥwī (t : 338h), waḍʻ ḥawāshīhi wa
ʻallaqa ʻalayhi : ʻbdālmnʻm Khalīl Ibrāhīm, al-Nāshir : Manshūrāt
Muḥammad ʻAlī Bayḍūn, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, al-Ṭabʻah
: al-ūlá, 1421 H.
3. al-iqtidāʼ fī maʻrifat al-Waqf wa al-ibtidāʻ, al-muʼallif : Muʻīn al-Dīn
Abū Muḥammad ʻAbd Allāh ibn Muḥammad ibn ʻAbd Allāh ibn
ʻUmar ibn Abī Zayd al-Anṣārī al-madanī aṣlan thumma alIskandarānī al-Miṣrī, al-maʻrūf bālnkzāwy (t : 683h), taḥqīq :
Muḥammad Sālim Muḥaysin, al-Nāshir, al-Jāmiʻah al-Islāmīyah,
sanat al-Nashr : 1992m-1413h.
4. Inbāh al-ruwāh ʻalá anbāh al-nuḥāh, al-muʼallif : Jamāl al-Dīn Abū
al-Ḥasan ʻAlī ibn Yūsuf al-Qifṭī (t : 646h), taḥqīq : Muḥammad Abū
al-Faḍl Ibrāhīm, Ṭ : Dār al-Fikr al-ʻArabī-al-Qāhirah, wa Muʼassasat
al-Kutub al-Thaqāfīyah – Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1406 H-1982m.
5. Īḍāḥ al-Waqf wa al-ibtidāʻ, al-muʼallif : Muḥammad ibn al-Qāsim ibn
Muḥammad ibn Bashshār, abwbkr al-Anbārī (t : 328h), al-muḥaqqiq
: Muḥyī al-Dīn ʻAbd-al-Raḥmān Ramaḍān, al-Nāshir : Majmaʻ allughah al-ʻArabīyah bi-Dimashq, ʻām al-Nashr : 1390h-1971m.
6. al-Īḍāḥ fī ʻIlal al-naḥw, al-muʼallif : Abū al-Qāsim alzzajjājy (t : 337
H), al-muḥaqqiq : al-Duktūr Māzin al-Mubārak, al-Nāshir : Dār alNafāʼis – Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-khāmisah, 1406 H-1986 M.
7. al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-tafsīr, al-muʼallif : Abū Ḥayyān Muḥammad ibn
Yūsuf ibn ʻAlī ibn Yūsuf ibn Ḥayyān Athīr al-Dīn al-Andalusī (t :
745h), al-muḥaqqiq : Ṣidqī Muḥammad Jamīl, al-Nāshir : Dār al-Fikr
– Bayrūt, al-Ṭabʻah : 1420 H.
8. al-burhān fī ʻulūm al-Qurʼān, al-muʼallif : ʻAlī ibn Ibrāhīm ibn Saʻīd,
Abū al-Ḥasan al-Ḥūfī (t : 430 H) - Sūrat Yūsuf dirāsah wa taḥqīq alRisālah muqaddimah li-nayl darajat al-duktūrāh fī al-tafsīr wa ʻulūm
al-Qurʼān, lil-bāḥith : Ibrāhīm ʻInānī ʻAṭīyah ʻInānī, ishrāf : al-Sayyid
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sayyid Aḥmad Najm, al-Jāmiʻah : Jāmiʻat al-Madīnah al-ʻĀlamīyahKullīyat al-ʻUlūm al-Islāmīyah Qism al-Qurʼān al-Karīm wa ʻulūmuhu,
Mālīziyā, al-ʻāmm al-Jāmiʻī : 1436 H-2015 M.
Tārīkh al-Islām wa wafyāt al-mashāhīr wālʼʻlām, al-muʼallif : Shams
al-Dīn Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʻUthmān ibn
qāymāz al-Dhahabī (t : 748h), taḥqīq : al-Duktūr Bashshār ʻAwwād
Maʻrūf, Ṭ : Dār al-Gharb al-Islāmī, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 2003m.
Tārīkh Baghdād, al-muʼallif : Abū Bakr Aḥmad ibn ʻAlī ibn Thābit ibn
Aḥmad ibn Mahdī al-Khaṭīb al-Baghdādī (t : 463h), taḥqīq al-Duktūr
: Bashshār ʻAwwād Maʻrūf, Ṭ : Dār al-Gharb al-Islāmī – Bayrūt, alṬabʻah : al-ūlá, 1422h-2002M.
Tārīkh Dimashq, al-muʼallif : Abū al-Qāsim ʻAlī ibn al-Ḥasan ibn
Hibat Allāh al-maʻrūf bi-Ibn ʻAsākir (t : 571h), taḥqīq : ʻAmr ibn
Gharāmah al-ʻAmrawī, Ṭ : Dār al-Fikr lil-Ṭibāʻah wa al-Nashr wa alTawzīʻ, ʻām al-Nashr : 1415 H-1995m.
tafsīr Isḥāq ibn Ibrāhīm al-Bustī al-Qāḍī, al-muʼallif : Abū
Muḥammad Isḥāq ibn Ibrāhīm al-Bustī (t : 307h), dirāsah wa taḥqīq
: ʻAwaḍ ibn Muḥammad ibn Ẓāfir al-ʻUmarī, Risālat ʻilmīyah fī Qism
al-tafsīr, min awwal Sūrat al-Kahf ḥattá nihāyat Sūrat al-shuʻarāʼ, alJāmiʻah al-Islāmīyah, ʻām 1413h.
tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm, al-muʼallif : Abū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn ʻUmar
ibn Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī thumma al-Dimashqī (t : 774h), almuḥaqqiq : Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, al-Nāshir : Dār Ṭaybah
lil-Nashr wa al-Tawzīʻ, al-Ṭabʻah : al-thāniyah 1420h-1999 M.
tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm, al-muʼallif : Abū Muḥammad ʻAbd-alRaḥmān ibn Muḥammad ibn Idrīs ibn al-Mundhir al-Tamīmī, alḤanẓalī, al-Rāzī Ibn Abī Ḥātim (t : 327h), al-muḥaqqiq : Asʻad
Muḥammad al-Ṭayyib, al-Nāshir : Maktabat Nizār Muṣṭafá al-Bāz-alMamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, al-Ṭabʻah : al-thālithah-1419 H
tafsīr ʻAbd-al-Razzāq, al-muʼallif : Abū Bakr ʻAbd-al-Razzāq ibn
Hammām ibn Nāfiʻ al-Ḥimyarī al-Yamānī al-Ṣanʻānī (t : 211h), alNāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, dirāsah wa taḥqīq : D. Maḥmūd
Muḥammad ʻAbduh, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah – Bayrūt,
al-Ṭabʻah : al-ūlá, sanat 1419H.
tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, al-muʼallif : Abū al-Ḥasan Muqātil ibn
Sulaymān ibn Bashīr al-Azdī al-Balkhī (t : 150h), al-muḥaqqiq : Allāh
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Maḥmūd Shiḥātah, al-Nāshir : Dār Iḥyāʼ al-Turāth – Bayrūt, alṬabʻah : al-ūlá-1423 H.
tafsīr Yaḥyá ibn Sallām, al-muʼallif : Yaḥyá ibn Sallām ibn Abī
Thaʻlabat, al-Taymī al-Baṣrī thumma al-Ifrīqī al-Qayrawānī (t : 200h),
taqdīm wa taḥqīq : al-Duktūrah Hind Shalabī, al-Nāshir : Dār alKutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt – Lubnān, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1425 H-2004
M.
Jāmiʻ al-Bayān fī Taʼwīl al-Qurʼān, al-muʼallif : Muḥammad ibn Jarīr
ibn Yazīd ibn Kathīr ibn Ghālib al-Āmulī, Abū Jaʻfar al-Ṭabarī (t :
310h), al-muḥaqqiq : Aḥmad Muḥammad Shākir, wa Maḥmūd
Muḥammad Shākir, al-Nāshir : Muʼassasat al-Risālah, al-Ṭabʻah : alūlá, 1420 H-2000 M.
al-Durar alkāmnh fī aʻyān al-miʼah al-thāminah, al-muʼallif : Abū alFaḍl Aḥmad ibn ʻAlī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥajar alʻAsqalānī (t : 852h), taḥqīq : Muḥammad ʻAbd al-muʻīd ḍān, Ṭ :
Majlis Dāʼirat al-Maʻārif al-ʻUthmānīyah-Ḥaydar Abād, al-Hind, alṬabʻah : al-thāniyah, 1392h / 1972m.
Shadharāt al-dhahab fī Akhbār min dhahab, al-muʼallif : ʻbdālḥy ibn
Aḥmad ibn Muḥammad Ibn al-ʻImād alʻakry al-Ḥanbalī, Abū al-Falāḥ
(t : 1089h), ḥaqqaqahu : Maḥmūd al-Arnāʼūṭ, kharraja aḥādīthahu :
ʻAbd-al-Qādir al-Arnāʼūṭ, al-Nāshir : Dār Ibn Kathīr, Dimashq –
Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1406 H-1986 M.
Ṭabaqāt al-mufassirīn, al-muʼallif : Aḥmad ibn Muḥammad alʼdnhwy
min ʻulamāʼ al-qarn al-ḥādī ʻashar (t : Q 11h), al-muḥaqqiq :
Sulaymān ibn Ṣāliḥ alkhzy, al-Nāshir : Maktabat al-ʻUlūm wa alḥukm – al-Saʻūdīyah, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1417h-1997m
Ṭabaqāt al-naḥwīyīn wa al-lughawīyīn, al-muʼallif : Muḥammad ibn
al-Ḥasan ibn ʻUbayd Allāh ibn Madhḥij al-Zubaydī al-Andalusī alIshbīlī, Abū Bakr (t : 379h), taḥqīq : Muḥammad Abū al-Faḍl
Ibrāhīm, al-Ṭabʻah : al-thāniyah, Ṭ : Dār al-Maʻārif.
Ghāyat al-nihāyah fī Ṭabaqāt al-qurrāʼ, al-muʼallif : Shams al-Dīn
Abū al-Khayr Ibn al-Jazarī, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Yūsuf (t
: 833h), Ṭ : Maktabat Ibn Taymīyah, bi-dūn Tārīkh.
al-qaṭʻ wa alāʼtnāf, al-muʼallif : Abū Jaʻfar Aḥmad ibn Muḥammad
ibn Ismāʻīl alnnaḥḥās, (A : 338h), al-muḥaqqiq : D. ʻAbd-al-Raḥmān
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

ibn Ibrāhīm al-Maṭrūdī, al-Nāshir : Dār ʻĀlam al-Kutub-al-Mamlakah
al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1413 H-1992 M.
al-kashf wa al-Bayān ʻan tafsīr al-Qurʼān, al-muʼallif : Aḥmad ibn
Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Thaʻlabī, Abū Isḥāq (t : 427h), taḥqīq : alImām Abī Muḥammad ibn ʻĀshūr, murājaʻat wa tadqīq : al-Ustādh
Naẓīr al-Sāʻidī, al-Nāshir : Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Bayrūt –
Lubnān, al-Ṭabʻah : al-ūlá 1422, H-2002 M
al-Murshid al-Wajīz ilá ʻulūm tataʻallaq bi-al-Kitāb al-ʻAzīz, almuʼallif : Abū al-Qāsim Shihāb al-Dīn ʻAbd-al-Raḥmān ibn Ismāʻīl ibn
Ibrāhīm al-Maqdisī al-Dimashqī al-maʻrūf bi-Abī Shāmah (t : 665h),
al-muḥaqqiq : Ṭayyār ltyqwlāj, al-Nāshir : dārṣādr – Bayrūt, sanat alNashr : 1395 H-1975 M
mushkil iʻrāb al-Qurʼān, al-muʼallif : Abū Muḥammad Makkī ibn Abī
Ṭālib ḥammwsh ibn mḥmdbn Mukhtār al-Qaysī al-Qayrawānī
thumma al-Andalusī al-Qurṭubī al-Mālikī (t : 437h), al-muḥaqqiq : D.
Ḥātim Ṣāliḥ al-Ḍāmin, al-Nāshir : Muʼassasat al-Risālah – Bayrūt, alṬabʻah : al-thāniyah, 1405 H.
maʻānī al-Qurʼān wa iʻrābihi, al-muʼallif : Ibrāhīm ibn al-sirrī ibn
Sahl, Abū Isḥāq al-Zajjāj (t : 311h), al-muḥaqqiq : ʻAbd-al-Jalīl
ʻAbduh Shalabī, al-Nāshir : ʻĀlam al-Kutub – Bayrūt, al-Ṭabʻah : alūlá 1408 H-1988 M.
Muʻjam al-Udabāʼ "Irshād al-arīb ilá maʻrifat al-adīb", al-muʼallif :
Shihāb al-Dīn Abū ʻAbd Allāh Yāqūt ibn ʻAbd Allāh al-Rūmī alḤamawī (t : 626h), al-muḥaqqiq : Iḥsān ʻAbbās, Ṭ : Dār al-Gharb alIslāmī, Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1414h.
Muʻjam al-muʼallifīn, al-muʼallif : ʻUmar Riḍā Kaḥḥālah (t : 1408h), Ṭ
: Maktabat al-Muthanná-Bayrūt, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī
Bayrūt.
Muʻjam Muʼallafāt al-Ḥāfiẓ Abī ʻAmr al-Dānī (444h) - ʼmām al-qurrāʼ
bi-al-Andalus wālmghrb-wa-bayān al-Mawjūd minhā wa-al-mafqūd,
al-muʼallif : D. ʻAbd al-Hādī Ḥamītū, nashrah : al-Jamʻīyah alMaghribīyah li-Asātidhat al-Tarbiyah al-Islāmīyah bi-Āsfī-al-Maghrib,
Maṭbaʻat al-Raffāʼ-Āsfī-al-Maghrib, al-Ṭabʻah al-ūlá, Ṣafar 1421h /
Māyū 2000M.
maʻrifat al-qurrāʼ al-kibār ʻalá al-Ṭabaqāt wa alʼʻṣār, al-muʼallif :
Shams al-Dīn Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʻUthmān
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ibn qāymāz al-Dhahabī (t : 748h), Ṭ : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, alṬabʻah : al-ūlá 1417 h-1997m.
almktfá fī al-Waqf wa al-ibtidā, al-muʼallif : ʻUthmān ibn Saʻīd
Binʻuthmān ibn ʻUmar Abū ʻAmr al-Dānī (t : 444h), al-muḥaqqiq :
Muḥyī al-Dīn ʻAbd-al-Raḥmān Ramaḍān, al-Nāshir : Dār ʻAmmār, alṬabʻah : al-ūlá 1422 H-2001 M.
Manāzil al-Qurʼān fī al-wuqūf, al-muʼallif : Abū al-Faḍl Ismāʻīl ibn alFaḍl ibn Aḥmad al-Sarrāj al-Aṣbahānī al-maʻrūf bālʼkhshydh (t :
524h), taḥqīq wa dirāsah : Huwaydā Abū Bakr Saʻīd al-Khaṭīb,
Risālat duktūrāh Jāmiʻat Umm al-Qurá, Makkah al-Mukarramah,
Kullīyat al-Daʻwah wa uṣūl al-Dīn 1439h / 1440h.
waṣf al-ihtidāʼ fī al-Waqf wa-al-ibtidāʼ, al-muʼallif : Burhān al-Dīn
Abū Isḥāq ibn Ibrāhīm ibn ʻUmar ibn Ibrāhīm ibn Khalīl al-Jaʻbarī (t
732h) taḥqīq wa dirāsah : D. Nawwāf ibn Maʻīḍ al-Ḥārithī, al-Ustādh
al-mushārik bi-Qism al-qirāʼāt bi-Jāmiʻat Umm al-Qurá, taqdīm : U.
D. Musāʻid ibn Sulaymān ibn Nāṣir al-Ṭayyār, al-Nāshir : Dār Ṭaybah
al-Khaḍrāʼ.
wafayāt al-aʻyān wʼnbāʼ abnāʼ al-Zamān, al-muʼallif : Abū al-ʻAbbās
Shams al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Abī Bakr Ibn
Khallikān al-Barmakī al-Arbalī (t : 681h), taḥqīq : Iḥsān ʻAbbās, Ṭ :
Dār Ṣādir – Bayrūt.
al-Waqf wa al-ibtidāʻ fī Kitāb allh , al-muʼallif : abū jaʻfar
muḥammad ibn saʻdān al-Kūfī alnnḥwī al-Muqriʼ alḍḍarīr (t : 231 H),
al-muḥaqqiq : Abū Bishr Muḥammad Khalīl al-Zarrūq, al-Nāshir :
Markaz Jumʻah al-Mājid lil-Thaqāfah wa al-Turāth – Dubayy, alṬabʻah : al-ūlá, 1423 H-2002 M.

***

467

علمات ضبط المصحف الشريف وتوجيهها عند المشارقة والمغاربة (جمع ودراسة مقارنة) د .محمد عبداهلل الحسانين

إعداد

مقرئ القراءات العشر بجامعة القصيم

469

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هو

ملخص البحث
علمات ضبط المصوحف الشوريف وتوجيههوا عنود المشوارقة والمغاربوة (جموع
ودراسة مقارنة)
تم يف هذا البحث دراسة مجموعة من عالمـات الضـبط والشـكل التـي اسـتعملها
المشارقة والمغاربة لضبط كلمات القرآن الكريم؛ صيانة له من التحريف ،وإمعانا يف
اجتهدت يف إبراز طرائق إلحـاق هـذه العالمـات عنـد كـل
حفظه من التصحيف ،وقد
ُ
فريــق ،وأشــرت لمــواطن االتفــاق واالخــتالف بــين المدرســتين يف أحكــام الضــبط،
وذكرت الحجج والعلل والوجوه لتلك العالمات عند الفريقين.
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وخمسـة مباحـث هـي عمـاد البحـث ،وخاتمـة
ذكرت فيها أبرز النتائج .أمـا المقدمـة ففيهـا خطـة البحـث ومنهجـه وأهدافـه وأهميـة
الموضوع والدراسات السابقة .وأمـا التمهيـد فقـد اقتضـاه النظـر بـين يـدي الغـرض،
وتناول عرضا ألبرز مظاهر العناية بالقرآن من جهة حفظه وكتابته ونقطه وشكله.
وأمــا المباحــث الخمســة فهــي :األول :تعريــف علــم الضــبط وأهميتــه وأشــهر
مدارسه .الثاين :تأريخ نشأة علم الضبط ومراحل تطوره .الثالث :الحركات األصـلية
التي ُتضبط هبـا الحـروف وتوجيـه ذلـك .الرابـع :ضـبط السـكون والتشـديد وتوجيـه
ذلك .الخامس :ضبط التنوين وتوجيهه.

أبرز أهداف البحث :أن يقف القارئ على الحجج والعلل التي من أجلها ُأ ِ
لحقت
ْ

عالمات الضبط الموجودة بالمصاحف شرقا وغربا علـى هـذه الصـورة .وأن يعـرف
مواضع اشتقاق تلك العالمات ،ومن أين ُأخذت؟ كما يهدف البحـث إلـى التعريـف
بالجهود الكبيرة لعلماء األمة يف العناية بالقرآن الكريم ،ومراحل الضبط التـي مـر هبـا
المصحف على مر العصور ،وزمان كل مرحلة ورجاالهتا.
أبرز النتائج التي توصل إليهـا البحـث :أن العالمـات التـي وضـعها علمـاء الـنقط
لضبط المصـاحف إنمـا وضـعوها عـن علـم ومعرفـة وقصـد وتحقـق ،وأن المشـارقة
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الصحة والصوا  ،وقصـدوا
والمغاربة على السواء قد حاولوا باختياراهتم وجها من ِّ
ط ِريقا من ال ُّلغة وا ْل ِقياس .وأن اختالف عالمات الضـبط يف بعـض األحكـام بيـنهم ال
يعني أن واحـدا مـنهم أصـا وأخطـأ الثـاين ،بـل كلهـم مصـيب ،وهـذا مـن اخـتالف
التنوع .وأن اشتقاق أكثر عالمات الضبط يعود إلى الحروف الهجائية كحروف المـد
وغيرها .وأنه ال تخلو عالمة من عالمات الضبط من إشارة تدل القارئ وتعينـه علـى
معرفة الحكم الذي وضعت العالمة بيانا له وداللة عليه.

***
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املقدمة
ا ْلحمــد هلل بــارئ النســم ،ومســبغ الــنعم ،وصــلى اهلل علــى نبينــا ُمحمــد خــاتم
ْاأل ْنبِياء وسيد األصفياء ،وعلى آله الطيبين وأ ْصحابه أ ْجم ِعين ،أما بعد:
فإن كتا اهلل تعـالى هـو أجـل مـا بأيـدي هـذه األمـة ،إذ فيـه صـالحها ورشـادها،
وعزها وذكرها؛ ولذا فقد تتابعت جهود علماء المسلمين يف كل األعصار واألمصـار
للعناية بالقرآن الكريم بشتى صور العناية ،ومن أبرز مظاهر االهتمام بالقرآن العظيم:
العناية بنقط كلماته وشكلها؛ ليقـرأ القـارئ كـالم ربـه  مـن غيـر لحـن أو خطـأ ،أو
تحريف يحيل اللفظ والمعنى عن مسارهما وغرضهما.
وقد مر نقط المصاحف وشـكلها بعـدة مراحـل للتطـوير والتحسـين ،كـل مرحلـة
كمل وتزيد على ما انتهت إليه التي قبلها ،حتـى عـال بنيانـه ،وثبتـت أركانـه ،إلـى أن
ُت ِّ
استقر يف أهبـى حلـة وأحسـنها حسـب مـا هـو مثبـت اآلن يف المصـاحف التـي بأيـدي
المسلمين شرقًا وغربًا.
وال زالت جهود علماء المسـلمين تتـوالى شـرقًا وغربـًا ولـم تتوقـف؛ إمعانـًا يف
وتحمال لألمانة ،وقيامًا بالواجب ،فأسأل اهلل أن ال يحرم هذه الثلة المباركة
ا
الصيانة،
األجر ،وأن يجزل لهم المثوبة متقدمين ومتأخرين.
وهــذه الدراســة تســلط الضــوء علــى عالمــات الضــبط المســتعملة يف مصــاحف
المشارقة والمغاربة وتقارن بينها ،وتربز الحجج والعلل واألسبا التي حملت كـل
فريق على ما اختاره من طرائق الضبط؛ ليستيقن القارئ والمطالع لهذه العالمات أن
هذه الطرائق المختلفة يف الضبط لم توضع يف المصـاحف اعتباطـا ،وال كيفمـا اتفـق،
بل وضعت عن معرفة وعلـم وقصـد وتحقـق ،وأن لهـا ارتباطـا وثيقـا بـالحكم الـذي
تشير إليه وتدل عليه.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تربز أهمية الموضوع وكونه حر ّيا بالدراسة يف النقاط التالية:
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 )1أنه يربز وبجالء صور عناية األمة بالقرآن العظيم وصيانته من التحريف.
 )2أنه يلقي الضوء على اختالف التنوع والثـراء بـين أهـم مدرسـتين مـن مـدارس
الضبط يف العالم اإلسالمي.
 )3ارتباط موضوع البحث بالعالمات التي يستعملها الناس شرقا وغربـا لتجنـب
اللحن والتصحيف يف تالوة القرآن.
 )4البحث معـين علـى التعمـق يف فهـم وجـوه وعلـل عالمـات الضـبط ومواضـع
اشتقاقها وأسرارها.
 )5نــدرة الدراســات التــي تعــرج علــى مســائل الضــبط وتوجيهاتــه مقارنــة بعلــم
القراءات وعلم الرسم.
وأما أبرز األسبا الختيار هـذا البحـث فهـي تلـك المقولـة الصـادقة ألحـد كبـار
أئمة القراءات والرسم والضبط ،يقول اإلمام الداين  ":ول ْيس ش ْيء من الر ْسـم
ِ
السلف رضوان اهلل عل ْي ِهم إال وقـد حـاولوا بِ ِـه وجهـا مـن
وال من النقط ْ
اصطلح عل ْيه ّ
الصحة والصوا  ،وقصدوا فِ ِ
يـه ط ِريقـا مـن ال ُّلغـة وا ْل ِقيـاس ،لموضـعهم مـن ا ْلعلـم،
ِّ
ومكاهنم من الفصاحة ،علم ذلِك من علمه وجهله من جهله ،وا ْلفضـل بيـد اهلل يؤتيـه
من يشاء واهلل ُذو ا ْلفضل ا ْلعظِيم" .وألجل هذا فقد استخرت ربي سبحانه وتعـالى
أن أعرج على موضوع :عالمات الضبط وتوجيهها وأسـرارها واشـتقاقها عنـد أشـهر
مدرستين يف الضبط ،أال وهما :مدرسة المشارقة ومدرسة المغاربة.

الدراسات السابقة:
من الدراسات المتعلقة بموضوع البحث ما كتبه الـدكتور :أحمـد شرشـال تحـت
عنوان :التوجيه السديد يف رسم وضبط القـرآن المجيـد  ،تحـدث يف جـزء منـه عـن
أسبا اختالف المصاحف المعاصرة عند المشارقة والمغاربـة يف الرسـم والضـبط،
()1المحكم يف نقط المصاحف (ص.)196 :
( )2منشور بحولية كلية الشريعة والقانون بجامعة قطر لعام1423:ه2002-م ،العدد العشرون.
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وعرض ذلك بأمثلة تطبيقية ،وجعـل مـن أهـداف هـذه الدراسـة تقليـل الخـالف بـين
المدارس ما أمكن ،كما تعرض البحث لمسائل وصـفها كاتبـه بإهنـا غفلـة مـن نسـاق
المصاحف ولجان المراجعة والتصحيح ،منها ما هو من قبيل الرسم ومنها ما هو من
قبيــل الضــبط .ويختلــف هــذا البحــث عــن الدراســة المــذكورة يف اختصاصــه بــذكر
عالمات الضبط دون الرسم ،وذكر العلل والوجوه المتعلقة بتلك العالمات.
وكتب الدكتور :سالم بـن عبـد اهلل الزهـراين تحـت عنـوان :ضـبط القـرآن الكـريم
نشأته وتطوره وعنايـة العلمـاء بـه .بحثـا تنـاول فيـه تعريـف الضـبط ومصـطلحاته،
وتحدث عن الفروق بين الرسم وبين الضبط ،ثم عرج على مراحل الضـبط وحكمـه
وأشهر المؤلفات فيه على مر العصور .ويختلف هذا البحث عن الدراسـة المـذكورة
يف ذكــره لعالمــات الضــبط وكيفيــة رســمها عنــد المشــارقة والمغاربــة وذكــر العلــل
المتعلقة بتلك العالمات.
كمــا كتــب الــدكتور :أحمــد خالــد شــكري بحثــا بعنــوان :عالمــات الضــبط يف
المصاحف بين الواقع والمأمول .ذكر يف تمهيده تعريـف الضـبط وأهميتـه ونشـأته
وتطوره وأهم المصنفات فيه ،ثم سرد الباحث بإجمال عالمات الضبط المسـتخدمة
يف مصـــاحف المشـــارقة والمغاربـــة ،كمـــا تحـــدث عـــن واقـــع عالمـــات الضـــبط يف
المصاحف ،وعـن المـأمول الـذي يتطلـع الباحـث أن تكـون عليـه .ويختلـف هـذا
البحــث عــن الدراســة المــذكورة يف تفصــيله لعالمــات الضــبط وكيفيــة رســمها عنــد
المشارقة والمغاربة وذكر العلل المتعلقة بتلك العالمات عند كل فريق.
( )1نشر البحث يف المؤتمر العالمي األول للباحثين يف القرآن وعلومه بمدينة فاس بالمغر عام 2011م.
()2بحث منشور يف :ندوة طباعة القرآن الكريم بمجمـع المللـك فهـد لطباعـة المصـحف ،المجلـد الثالـث،
عام1436:هـ.
()3كما كتب الدكتور :بحثا آخر هو أسـبق مـن البحـث المـذكور بعنـوان :الورجـيح والتعليـل لرسـم وضـبط
بعض كلمات التنزيل ،نشرته مجلة اإلمام الشاطبي بجدة ،العـدد1428 ،3:ه .أغلـب مباحثـه موجـودة
يف البحث الذي نشرته الندوة.
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وكتــب الــدكتور :غــانم قــدوري الحمــد بحثــا بعنــوان :مــذاهب العلمــاء يف تقــدير
المحــذوف وتحديــد الزائــد وأثرهــا يف ضــبط المصــحف .مــزج فيــه بــين الرســم
والضبط ،فتحدث عن تقـديرات العلمـاء للمحـذوف مـن الرسـم وكـذا تقـدير الزائـد
على رسوم المصاحف ،وأثر ذلك علـى طريقـة الضـبط .ويختلـف هـذا البحـث عـن
الدراسة المذكورة يف أنه اختصاصه بمناقشة ضـبط العديـد مـن أبـوا الضـبط وذكـر
الوجوه والحجج لهذه األبوا .
كمــا كتــب األســتاذ :محمــد أســد اهلل بحثــا بعنــوان :مــذهب الضــبط وأسســه يف
المصاحف المطبوعة .تناول فيه تعريف الضبط ومراحل تطوره ،وتحدث عن آراء
العلمــاء يف الــنقط ،ثــم تحــدث عــن المــذاهب المتبعــة يف نقــط وضــبط المصــاحف
الباكستانية ،ثم قارن الباحث بـين مصـحف المدينـة النبويـة والمصـاحف الباكسـتانية
من جهة الضبط .ويختلف هذا البحث عن الدراسة المذكورة يف أنـه يعنـى بعالمـات
الضبط عند المشارقة والمغاربة فقط مع توجيه تلك العالمات.

منهج البحث:
اقتضت طبيعة البحث أن يكون المنهج المتبع يف دراسته كاآليت:
( )1المنهج االستقرائي ،وذلك بتتبع واستقراء طرائق النقط التـي ذكرهـا األئمـة
يف كتب الضبط المختلفة قديما وحديثا عند المشارقة والمغاربة ،وكذا مطالعة أشـهر
المصــاحف المطبوعــة شــرقا وغربــا بالروايــات المختلفــة ،وكــذا تتبــع علــل ووجــوه
عالمــات الضــبط واســتنباطها مــن بــين أقــوال األئمــة ،واستخالصــها مــن صــفحات
الشروح والمصنفات.
( )1بحث منشور يف :ندوة طباعة القرآن الكريم بمجمع المللك فهـد لطباعـة المصـحف  ،المجلـد الثالـث،
عام1436 :ه.
()2بحث منشور يف :ندوة طباعة القرآن الكريم بمجمع المللـك فهـد لطباعـة المصـحف  ،المجلـد الثالـث،
عام1436:ه.
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( )2المــنهج الوصــفي ،وذلــك بتوصــيف وتحديــد معــالم طرائــق الضــبط عنــد
المشارقة والمغاربة من خالل مصاحفهم المطبوعة ،وكتبهم المشتملة على نصوص
أئمة النقط.
( )3المــنهج التحليلــي ،وذلــك بتحليــل أقــوال األئمــة الــواردة يف المســائل التــي
تناولها البحث وبيان ما اشتملت عليه من طرائق للضبط ،وما اختارته كل مدرسة من
المدرستين من تلك األقوال وتوجيه ذلك.
( ) 4المنهج التاريخي ،وذلك عند الحديث عن المراحل التاريخيـة التـي مـر هبـا
علم الضبط منذ نشأته وحتى استقراره ،ومراحل تطور عالماته.
وقد أضربت صحفا عن الورجمة لألعـالم المـذكورة يف البحـث ،واكتفيـت بـذكر
سنة الوفاة يف أول موضع؛ لشهرة هؤالء األعالم عند المختصين ،ورغبة يف استيعا
أكرب قدر ممكن من المسائل التي وضع من أجلها البحث.

حدود البحث:
يقتصر هذا البحث على دراسة خمسـة مباحـث فقـط مـن مباحـث علـم الضـبط-
ذكرهتا يف الخطة -وقد كان أمـل الباحـث ورجـاؤه أن تسـتوعب دراسـته هـذه جميـع
مباحث علم الضبط بالدراسة والتحليل والتوصيف والمقارنـة والتوجيـه ،وقـد حـال
دون ذلك تشعب بعض المسائل وتعلقها بمـا البـد مـن ذكـره ،وكثـرة وجـوه الضـبط
المذكورة يف المباحث محل الدراسة ،وتعدد العلـل والتوجيهـات ،فضـال عـن الحـد
المسموح به يف المجالت العلمية المحكمة ،وأسأل اهلل تعالى اإلعانة على أن ُأردف
هذا البحث بصنوه الذي تكتمل به مباحث الضبط وعللها كاملة غير منقوصة.

أهدا اليحث:
 )1أن يقف القارئ على جهود علماء األمـة يف العنايـة بـالقرآن الكـريم مـن وقـت
نزوله إلى يومنا هذا.
 )2أن يعرف القارئ مراحـل الضـبط التـي مـر هبـا المصـحف علـى مـر العصـور،
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وزمان كل مرحلة ورجاالهتا.
 )3أن يقف القارئ على أسرار عالمات الضبط الموجـودة بالمصـحف وعللهـا،
وأجلها.
وهذا لع ْمري أبرز أهداف هذا البحث
ُ
 )4التعريــف بطرائــق الضــبط لــدى المدرســة المغربيــة وجهــود روادهــا يف علــوم
المصحف لخفاء ذلك على الكثيرين من المشارقة.

خطة البحث:
قسمت هذه الدراسة إلى مقدمـة وتمهيـد وخمسـة مباحـث وخاتمـة ذكـرت فيهـا
أهم النتائج التي توصل إليها البحث.
اشتملت المقدمة على بيان أهمية البحث وأسبا اختياره وحـدوده والدراسـات
السابقة وأهداف البحث وخطته ،وعرض التمهيد نبذة تاريخية مختصرة عـن مظـاهر
العنايــة الفائقــة بــالقرآن الكــريم منــذ نزولــه ،مــرورا بجمعــه يف خالفــة الصــديق وذي
النورين  وصوال إلى مراحل نقطه وشكله.
وأما المباحث الخمسة فه :
المبحث :األول :تعريف علم الضبط وأهميته وأشهر مدارسه.
المبحث الثاين :تأريخ نشأة علم الضبط ومراحل تطوره.
المبحث الثالث :الحركات األصلية التي تضبط هبا الحروف ومواضعها وتوجيه ذلك.
المبحث الرابع :السكون والتشديد وطريقة ضبطهما وتوجيه ذلك.
المبحث الخامس :ضبط التنوين وعالمته وتوجيه ذلك.

***
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تــمـهــــيد
لم يعرف التاريخ اإلنساين كتا ابا من الكتب قط – سماويًا كـان أو غيـر سـماوي-
القى عناي اة وحف اظا مثل القـرآن الكـريمُ ،
وأول مظـاهر العنايـة والحفـظ لهـذا الكتـا
وأعظمها :أن اهلل تعالى وعـد بحفظـه وصـيانته فقـال سـبحانه :ﮗ ﮘ ﮙ
المقدس
ُ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [الحجــر ،]9 :وقــال مخــربا عــن حمايتــه ومنعتــه مــن وصــول
الشياطين إليه :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [الواقعة.]79 :
وقد قامت أمة القرآن من خـالل رجاالهتـا المخلصـين علـى مـر العصـور بالعنايـة
الفائقة بالقرآن الكريم ،منذ بدء نزوله على النبي ﷺ وكتابته على ال ُع ُسـب والجريـد،
إلى زمننا هذا زمن الطباعة الفاخرة والتلوين والتجليد ،وقد كان القرآن الكريم ينـزل
على النبي ﷺ منج اما ومفر اقا،؛ ليكون أيسـر يف الحفـظ ،وأسـهل وأخـف يف الكتابـة،
التنجيم القـارئ علـى الحفـظ  ،والفهـم ،
وأدعى إلى الفهم والتدبر ،وقد ساعد ذلك
ُ
سـهل الضـبط ،و ُيم ِّكـن مـن التثبـت ،وقـد
والعمل بالمضمون  ،ويف نفـس الوقـت ُي ِّ
استمر نزول القرآن على النبي ﷺ ثال اثا وعشرين سنة قال تعـالى :ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ﴾ [الفرقان.]32 :
حرصا شديدا ،حتى أنه
نفسه على حفظ القرآن واستظهاره
ا
وقد حرص النبي ﷺ ُ
حرصـا علـى اإلتقـان،
من شدة حرصه كان يتعجل جربيل بتالوته؛ مخافة النسـيان ،و ا
فخاطبـــه ربـــه :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ علـــى لســـان
جربيــل :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾ [القيامــة ،]19-16 :ثــم مــأل اهلل قلــب النبــي
محمد ﷺ طمأنينة من جهة الحفظ وعدم النسيان فوعده وعدا ا جاز اما بقوله سبحانه:
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝ ﴾ [األعلى.]7-6 :
( )1ينظر :مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف ،د :حازم حيدر (ص )27:وما بعدها.
( )2ينظر :إعجاز القرآن للباقالين (ص )68 :واإلتقان يف علوم القرآن (.)146 /1
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ومن مظاهر عناية هـذه األمـة بـالقرآن العظـيم :أن النبـي ﷺ كـان ُيشـافه أصـحابه
بالقرآن ويعلمهم ،حتى حفظه الكثير منهم ،يحفظون عنه لفظه ونطقه وطريقة قراءته،
ـول اهللِ
ِ
ـن فِـي رس ِ
من غير تبديل وال تغيير  ،ففي حديث ابن مسعود ":لقدْ أخ ْذ ُت م ْ
ُ
ﷺ بِ ْض اعا وس ْب ِعين ُسور اة" .فـالقراء ُة وصـف ُتها وطرائ ُقهـا تعلمهـا الصـحابة منـه ﷺ
مشـافهة ،ثــم نقلهـا الصــحابة لمــن بعــدهم مــن التــابعين ،ثــم نقلهـا التــابعون إلــى مــن
بعدهم ،وهكذا إلى أن وصل إلينا يف سلسلة متشابكة متماسكة لم تنفصـم عـروة مـن
عراها ،وليس فيها سقط أو انقطاع.
ومن مظاهر العناية بـالقرآن الكـريم حفظـه عـن طريـق الكتابـة يف السـطور ،وهـي
وسيلة معاضدة ومساندة للحفظ يف الصـدور ،وقـد اتخـذ النبـي ﷺ منـذ بدايـة نـزول
الــوحي عليــه ُكتا ابــا يكتبــون لــه الــوحي وكانــت الكتابــة حينئــذ مجــردة مــن الــنقط
والشكل ،ولم تكن هناك صعوبة على القـارئ حينئـذ لسـالمة السـليقة وقـر العهـد
بالفصاحة ،فلما تطاول الزمن ودخل الناس بحمد اهلل يف دين اهلل أفواجا ،وسطع نـور
اإلســالم يف أرجــاء الــدنيا احتــيج للــنقط؛ لضــعف المعرفــة بالعربيــة وقواعــدها عنــد
المسلمين الجدد ،وعند من خالطهم ،فلم تعد الرموز المكتوبة كافية يف الداللة علـى
( )1يف صحيح البخاري برقم ":)7540( :ع ْن ُمع ِ
اوية ْب ِن ُقرة ،عـ ْن ع ْب ِـد اهللِ ْب ِ
ـت
المزن ِ ِّـي ،قـال :رأ ْي ُ
ـن ُمغفـل ُ
ر ُسول اهللِ ﷺ ي ْوم الفتْحِ على ناقة ل ُه ي ْقر ُأ ُسورة الفتْحِ  -أ ْو مِ ْن ُسور ِة الفتْحِ  -قال :فرجع فِيها ،قالُ :ثم
ِ
ِ ِ
قرأ ُمع ِ
اس عل ْي ُك ْم لرج ْع ُت كما رجع ا ْبـ ُن ُمغفـل،
اوي ُة :ي ْحكي قراءة ا ْب ِن ُمغفل ،وقال :ل ْوال أ ْن ي ْجتمع الن ُ
ـت ل ِ ُمع ِ
اويــة :ك ْيــف كــان ت ْر ِجي ُع ـ ُه؟ قــال :آآآ ثــالث مــرات" .صــحيح البخــاري
ي ْحكِــي النبِــي ﷺ  ،ف ُق ْلـ ُ
(.)157/9
( )2مسند أحمد مخرجا ( )23 /7برقم.)3906( :
( )3قال القاضي الباقالين ":وقد كان له عليه السال ُم جماعة أماثل ُعقال ُء أفاضلُ ،كلهم كتبـة لـه ومعروفـون
باالنتصا ِ لذلك من المهاجرين واألنصار ،فمن كتب له من قريش من المهاجرين :أبو بكر الصـديق،
وعمر بن الخطا  ،وعثمان .وعلي ،وزيدُ بن أرقـم ،خالـد بـن سـعيد ."...االنتصـار للقـرآن للبـاقالين
ُ
(.)413 /1
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األصوات المنطوقة ،فوضع علماء األمة نقط اإلعرا ثم نقـط اإلعجـام ثـم الشـكل
علــى مراحــل ،بعضــها يف إثــر بعــض؛ رأبــا للصــدع ورتقــا للفتــق ،فاإلعجــام يمنــع
االستعجام ،والشكل يزيل االستشكال.

***

( )1ينظــر :صــبح األعشــى يف صــناعة اإلنشــاء ( ،)156 /3وبحــث :أثــر القــرآن الكــريم يف الخــط العربــي
للباحث :د :كمال الجميلي (ص ،)299 :بحث منشور يف مجلة البحوث والدراسات القرآنية بمجمـع
الملك فهد ،العدد 9:شهر المحرم عام1432:ه.
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املبحث األول
تعريف علم الضبط وأهميته وأشهر مدارسه
يطلق الضبط يف اللغـة ويـراد بـه :بلـوغ الغايـة يف إحكـام حفـظ الشـئ  ،قـال ابـن
ِ
الشيء وح ْب ُسه" .ويف تاج العروس ":ضـ ْب ُط الش ْـي ِءُ :ل ُزو ُمـه
سيده ":الض ْب ُطُ :لزو ُم
ال ُي ِ
فار ُقهُ ،يق ُال ذلِك فِي ِّ
كل شيء .وض ْب ُط الش ْي ِءِ :ح ْف ُظه بالح ْزم" .فمـادة الكلمـة
إذن تدور حول التمكن والقدرة علـى الشـئ وعـدم تفلتـه ،وشـدة اإلحكـام يف حفظـه

والسيطرة عليه.
وأما يف اصـطالح أئمـة الـنقط فيطلـق الضـبط ويـراد بـه" :عالمـات مخصوصـة
تلحق الحرف للداللة على حركة مخصوصة أو سكون أو مد أو تنوين أو شد أو نحو
ذلك" .وعرفه اإلمام التنسي بأنه ":ما ي ِ
رجع إلى عالمة الحركـة والسـكون والشـد
( )1ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ()1139 /3
( )2المحكم والمحيط األعظم ( )175 /8مادة :ضبط.
( )3تاج العروس ( ،)439 /19مادة :ضبط.
( )4من مرادفات مصطلح الضـبط يف االسـتعمال عنـد أهـل الصـنعة :الـنقط والشـكل واإلعجـام ،وقـد شـاع
استعمال مصطلح الضبط يف اآلونة األخيرة على أغلب المصنفات ،وكلها تفيد :تقييد الكلمة وقصرها
على المعنى المراد بحيث ال تلتبس ،ال من جهة النطق وال من جهة الشكل .ينظر بحث :ضـبط القـرآن
الكــريم نشــأته وتطــوره وعنايــة العلمــاء بــه (ص ،)56-53:وال حاجــة لــي هنــا يف التعــريج علــى كــل
مصطلح منها بالتعريف وبيان الفروق بينه وبين صنوه.
( )5قيدت التعريف االصطالحي بأئمة الـنقط؛ ألين وجـدت يف كتـا التعريفـات للجرجـاين ":الضـبط... :
ويف االصطالح :إسماع الكالم كما يحق سماعه ،ثم فهم معناه الذي أريد به ،ثم حفظه ببذل مجهـوده،
والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلـى غيـره" .التعريفـات (ص ،)137 :فمـراده مـن هـذا التعريـف
قلت :وال يـتم مـا أراده الجرجـاين إال
ضبط المحفو  ،ومراد أئمة النقط من تعريفهم ضبط المكتو ُ .
بضبط المكتو أوال ،حتى يتسنى للحافظ إسماع الكالم كما يحق سماعه؛ ألنه إذا أعراه عن الضبط،
وأخاله من الشكل والنقط ،كثر فيه التصحيف ،وغلب عليه التحريف .ينظر صـبح األعشـى يف صـناعة
اإلنشاء (.)147 /3
( )6كذا عرفه الشيخ الضباع يف سمير الطالبين (ص ،)79:وانظر إرشاد الطالبين إلـى ضـبط الكتـا المبـين
(ص ،)5:والسبيل إلى ضبط كلمات التنزيل (ص.)11:
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والمد والساقط والزائـد" .ويف إيقـا الهمـم" :هـو مـا يسـتدل بـه علـى مـا يعـرض
للحروف من حركة وسكون وشد ومد وغير ذلك" .ويف اإلتحـاف بـالعلم النـافع:
"وضع عالمات على النص القرآين المرسـوم بالرسـم العثمـاين لتسـهل قراءتـه بأحـد
أوجه القراءات ورواياهتا".
فمن خالل هـذه التعـاريف السـابقة نفهـم أن الضـبط هـو :العلـم الـذي يبحـث يف
القضايا التي تتعلق بحركـات اإلعـرا المصـاحبة للحـروف مـن فـتح وكسـر وضـم
وشد وسكون وتنوين ونحوها ،وكذا ما يتعلق بنقاط اإلعجام التي تمايز بين حـروف
الهجاء المتشاهبة يف الصورة ،وأيضا البحث يف المسـائل األدائيـة التـي ال تـدل عليهـا
خطوط المصاحف كالروم واإلشـمام والمـد والمحـذوف مـن الرسـم والزائـد عليـه
ونحوها .والضبط قسيم علم الرسم يف األهمية ،ورديفه يف الوضع ،فـإذا كـان علـم
الرسم ُيعنى بكتابة كلمات القرآن الكريم على غرار ومنهاج كتابـة الصـحابة  ،فـإن
علــم الضــبط ُيعنــى بالعالمــات الكتابيــة الدالــة علــى الحركــات ،وتمييــز الحــروف
المتشـــاهبة؛ ل ُيقـــرأ المرســـوم بصـــورة صـــحيحة بعيـــدة عـــن اللحـــن والتحريـــف
والتصحيف.

فائدته والحاجة إليه:

لعلم الضبط فوائد كثيرة ُأ ِ
جمل أهمها يف النقاط التالية:

( )1الطراز يف شرح ضبط الخراز (ص.)9:
( )2إيقا الهمم بشرح ضبط ورش وقالون األصم (ص.)217 :
( )3اإلتحاف بالعلم النافع يف شرح ضبط قراءة اإلمام نافع ،جمعة عبد اهلل الكعبي (ص:أ).
( )4ينظــر :دليــل الحيــران علــى مــورد الظمــآن (ص ،)345:وانظــر :المقاصــد يف المشــهور مــن علــم ضــبط
المصاحف (ص.)1:
( )5ينظر بحث :مذاهب العلمـاء يف تقـدير المحـذوف وتحديـد الزائـد ،د :غـانم قـدوري – المجلـد الثالـث
(ص )1313:نــدوة طباعــة القــرآن الكــريم ونشــره بمجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف ،صــفر
عام1436:ه.
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 )1تسهيل قراءة القرآن على القارئ المبتدئ ،وإرشاد المتعلم إلى معرفة أحكـام
التالوة.
 )2المساعدة على صون اللسـان عـن اللحـن يف قـراءة كتـا اهلل تعـالى ،إذ تقييـد
المكتو بالنُقط والحركات يعين على ذلك ويساعد عليه.
 )3تقييد الكلمة وقصرها على قراءة معينة دون غيرها.
 )4صيانة اللغة العربية التي هي الوعاء المصون للقرآن الكريم من رطانة العجمة
والتحريف وضعف السليقة.
 )5الداللة العملية على عناية األمة بالقرآن العظيم واهتمامها به وتحرزها له على
مر العصور.
وأما وجه الحاجة إليه فب ِّين ،إذ ال يمكن للعامـة -بـل وال لكثيـر مـن المتعلمـين-
قراءة القرآن الكريم قراءة سليمة من غير نقـط وال شـكل ،خاصـة بعـد فسـاد األلسـن
وقلــة الدرايــة والبعــد عــن زمــن الفصــاحة وضــعف المعرفــة بالعربيــة وقواعــدها ،
فالضبط يعين الذهن ويرشد العين إلى النطق الصحيح وادراكه بسرعة ،قال يف صـبح
األعشى ":ينبغي للكاتب أن يعجم كتابه ،ويب ّين إعرابه ،فإنه متى أعـراه عـن الضـبط،
وأخاله عن الشكل والنقط ،كثـر فيـه التصـحيف ،وغلـب عليـه التحريـف" .قلـت:
وكتا اهلل أولى وأحق بالصيانة عن التصحيف والتحريف من أي كتا على ظهر األرض.

أشهر مدارس الضبط:
اشــتهر مــن مــدارس ضــبط المصــحف مدرســتان عريقتــان ،وعلــى قواعــد هــاتين
المدرستين جرى ضبط أغلب المصاحف شرقا وغربا ،أال وهما:
( )1ينظر بحث :عالمات الضبط يف المصاحف بين الواقع والمأمول (ص.)1490:
( )2ينظر :المقاصد يف المشهور من علم ضبط المصاحف (ص.)2:
( )3ينظر بحث :ضبط القرآن الكريم نشأته وتطوره وعناية العلماء به (ص )67:وما بعدها.
( )4ينظر :إيقا الهمم بشرح ضبط ورش وقالون األصم (ص.)222-221:
()5صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء (.)147 /3
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 )1مدرسة المشارقة :
وهي مدرسة عريقة متقدمة النشأة ،نشأت بالبصـرة ،أول روادهـا وغـارس بـذرهتا
وواضع اللبنة األولى يف صرحها الممرد :اإلمام أبو األسـود الـدؤلي [ت69:هــ]،
وذلك يف خالفة معاوية بن أبي سفيان 60-41[ هــ]  ،ثـم جـاء مـن بعـده تلميـذاه
نصر ابن عاصم [ت :قبل100:هـ] ويحيى بن يعمر [ت :قبل90:هـ] يف خالفـة عبـد
الملك بـن مـروان [86-65هــ] ،وقـد وضـع األئمـة الثالثـة نقـط اإلعـرا – الـنقط
المدور -ونقط اإلعجام الذي يميز بين الحروف متشاهبة الصورة ،ثـم جـاء المجـدد
المبتكر الخليل بن أحمد [ت170:هـ] يف خالفة الدولـة العباسـية والتـي بـدأت عـام
[656-132هـ] فأكمل جهود السابقين وحسن العالمات وطورها وتممها  ،ولقد
عده اإلمام الداين [ت444:هـ] المصنف األول لعلم النقط فقال ":وأول مـن صـنف
النقط ورسمه فِي كتا وذكر علله ا ْلخلِيل بن أ ْحمد ،ثم صنف ذلِك بعده جماعة من
النح ِويين والمقرئين وسلكوا فِ ِ
يه ط ِريقه واتب ُعوا سنته وا ْقتـدوا بمذاهبـه "...،وال
ْ
زال علمـاء الضـبط و ُكتـا المصـاحف يف المشـرق يأخـذون بعالمـات الخليـل إلــى
اليوم مـع تطـوير وتحسـين بسـيط يف بعضـها ،ويظهـر هـذا الضـبط المشـرقي جليـا يف
( )1يقصد بالمشارقة :علماء الضبط الذين ينتسبون إلى بالد المشرق اإلسالمي بدءا من أقصى الشـرق إلـى
آخر بالد مصر وحـدودها الغربيـة مـع الجماهيريـة الليبيـة .ينظـر :عالمـات الضـبط يف المصـاحف بـين
الواقع والمأمول (ص.)1496:
( )2قال اإلشبيلي ":وكان ألبي األسود يف ذلك فضل السبق وشرف التقدم .ثـم وصـل مـا أصـلوه مـن ذلـك
التالون لهم ،واآلخذون عنهم؛ فكان لكل واحد منهم من الفضل بحسب ما بسط من القـول ،ومـد مـن
القيــاس ،وفتــق مــن المعــاين ،وأوضــح مــن الــدالئل ،وبــين مــن العلــل" .طبقــات النحــويين واللغــويين
(ص.)12:
( )3ينظر:صبح األعشى ( ،)155 /3وإيقا الهمم (ص.)220:
( )4أورد الدكتور :سالم الزهراين أسماء أكثر من مائة وخمسين مصنفا يف الضبط ما بين منثور ومنظوم علـى
مر العصور  ،منها ما هو مخطوط ومنها ما هو مطبوع .ينظر :ضبط القرآن الكريم نشأته وتطـوره وعنايـة
العلماء به (ص.)71:
()5المحكم (ص.)9 :
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المصاحف المطبوعة بروايـة حفـص وشـعبة والـدوري عـن أبـي عمـرو وغيرهـا مـن
الروايات المتواترة ما خال روايتي ورش وقالون عن نافع.
 )2مدرسة المغاربة :
وهذه المدرسة ال تقل أصالتها وعراقتها عن مدرسة المشـارقة ،غيـر أهنـا متـأخرة
النشأة عنها ،حيث تعود أصـول هـذه المدرسـة يف الـنقط إلـى الغـازي بـن قـيس [ت:
199هـ] ،والذي يعترب الرائد األول يف إدخال قراءة اإلمام نافع المدين [ت169:هـ]،
الـمر ِّسم األول للـنمط
وموطأ اإلمام مالك [ت179:هـ] إلى األندلس  ،وهو أيضا ُ
المدين يف القراءة والرسم والضبط باألندلس والمغر

 ،فهو أول من نقل عن أهل

المدينة طريقتهم يف الرسم والنقط  ،وصنف فيهما كتابا أسماه هجاء السنة  ،ولـه
مصحف شـهير عرضـه علـى مصـحف اإلمـام نـافع مـرات  ،ويعـد هـذا المصـحف
مرجعا هامـا عنـد أئمـة الـنقط المتقـدمين ،بـل يعتـربه الـبعض النـواة األولـى لتكـوين
مدرسة النقط المغربية ،ومن ثم انتشرت القراءة والمذهب وطريقة الرسم والنقط يف
األندلس وأقصى المغر  ، .وهذه المدرسة يف أغلب أحوالها مرجعها ومردها إلى
( )1ينظر :مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص ،)158:وتقارير اللجنة العلمية لمصاحف حفص
وشعبة والدوري التي طبعها مجمع الملك فهد.
( )2يقصد با لمغاربة :علماء الضبط الذين ينتسبون إلى بالد الغر اإلسالمي ،بدءا من حدود مصـر الغربيـة
إلى أقصى المغر  .ينظر بحث :عالمات الضبط يف المصاحف بين الواقع والمأمول (ص.)1496:
( )3قال القاضي عياض ":وهو أول من أدخل موطأ مالك وقراءة نافع األندلس" .ترتيب المدارك وتقريـب
المسالك ( ،)114 /3وانظر :سير أعالم النبالء ( ،)323 /9وتاريخ القـراءات يف المشـرق والمغـر
لمحمد ولد أباه (ص.)251:
( )4ينظـــر :بحـــث :الورميـــز اللـــوين يف المصـــاحف الشـــريفة بـــين اصـــطالح الســـلف ودعـــوى التجديـــد
(ص.)1393:
( )5ينظر :غاية النهاية يف طبقات القراء ()296 /2
( )6ذكره أبو عمرو يف أكثر من موضع ،ينظر :المقنع (ص ،)57 :ومختصر التبيين (.)165 /1
ـت مصـح ِفي هـذا بِمصـح ِ
ف نـافِع ثـالث ع ْشـرة مـر اة" .سـير أعـالم
ُ ْ
( )7يف سير األعالم ":وعنْ ُه ،قـال :عر ْض ُ ُ ْ
النبالء ط الرسالة (.)323 /9
( )8ينظر :ترتيب المدارك وتقريب المسالك (.)114 /3
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مدرسة المدينة النبوية ،يؤكد ذلك اإلمام الداين حيث يقـول وهـو يتحـدث عـن نقـط
أهل المدينة ":ثم أخـذ ذلِـك عـن أهـل ا ْلم ِدينـة عامـ ُة أهـل ا ْلمغـر مـن األندلسـيين

وغيرهم ،ونقطوا بِ ِه مصاحفهم ،...ولم يخالفوهم فِي ش ْـيء جـرى اسـتعمالهم عل ْي ِـه
من ذلِك ومن غيره ،وقد تأملت مص ِ
احفنا ا ْلق ِديمة التِـي كتبـت فِـي زمـان ا ْلغ ِ
ـازي بـن

قيس صاحب نافِع بن أبي نعيم ،وراوية مالك بـن أنـس ،فوجـدت ج ِميـع ذلِـك مثبتـا
فِيهاُ ،مق ّيدا على حسب ما ُأثبت ،وهيئة ما ُيقيد فِي مصاحف أهل ا ْلم ِدينـة" .وقـال
وهو يتحدث عن األلوان التي تدخل المصحف ":وال ِذي ي ْست ْع ِمل ُه نقاط أهل ا ْلم ِدينة
فِــي قــديم الــد ْهر وح ِديثــه مــن األلــوان فِــي نقــط مصــاحفهم ا ْلحمــرة والصــفرة ال
غيــر  ،...وعلــى مــا اســتعمله أهــل ا ْلم ِدينــة مــن هــذين اللــونين فِــي ا ْلمو ِ
اضــع التِــي
ْ
ْ ْ ُ
ذكرناها عامة نقاط أهل بلدنا ق ِديما وحديثا من زمان ا ْلغازي بـن قـيس صـاحب نـافِع
ابن أبي نعيم  إِلى وقتنا هذا ا ْقتِداء بمذاهبهم واتباعا لسننهم".
ومن رواد هذه المدرسة الذين ذكرهم الداين :حكـيم بـن عمـران النـاقط صـاحب
ْ ِ
ْ
لي بن ُمحمد بن بشر [ت377:هـ] .
الغازي بن قيس  ،وأبو الحسن ع ّ
( )1المحكم (ص.)8 :
( )2تفصــيل مــنهج الســلف يف الورميــز اللــوين كالتــالي :الســواد ،وهــو خــاص بمرســوم المصــحف ونقــاط
اإلعجام .والصفرة ،وهي للهمز المحقق .والخضرة ،وهي عالمة االبتداء هبمزة الوصل عند المغاربة.
والحمــرة ،وهــي لعالمــات الضــبط المختلفــة ،وجملــة العالمــات ثمــان عشــرة عالمــة .ينظــر الطــراز
(ص ،)444:وبحـــث الورميـــز اللـــوين يف المصـــاحف بـــين اصـــطالحات الســـلف ودعـــوى التجديـــد
(ص )1389:وما بعدها ،وبحث عالمات الضبط بين الواقع والمأمول (ص.)1503:
( )3المحكم (ص.)20 -19:
( )4هو :حكم ْبن ِع ْمران ا ْل ُم ْق ِرئ النقاط ،من أ ْهل قرطبة ،يعـرف بِـا ْبن الطليطلـي ،صـحبه ا ْلغ ِ
ـازي ْبـن قـيس
وأخذ عنْه ،وتصدر لإلقراء بقرطبة ،واشتهر بنقط ا ْلمص ِ
احف والتقدم فِي ذلِكُ ،ت ُويفّ سنة ست وثالثِين
ُ
ومِائت ْي ِن  ،وقد ورد اسمه عند أبي عمرو يف المحكـم مـرتين ،وقـد ذكـر الـداين أنـه عـاين مصـحفا بخطـه
كتب عام227:ه ،وذكره عبد الغني اللبيـب يف الـدرة الصـقيلة وكـذا أبـو دود يف مختصـر التبيـين .ينظـر:
التكملــة لكتــا الصــلة ( ،)226 /1وكــذا :المحكــم (ص ،)9،87:والــدرة الصــقيلة (ص،)136:
ومختصر التبيين (.)165 /1
( )5ينظر :المحكم (ص.)9 :
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وقــد درج الن ـاس يف األنــدلس والمغــر األقصــى يف ضــبط مصــاحفهم علــى مــا
أدخله الغازي بن قيس واستمروا عليه حتى القرن الخـامس الهجـري ،والـذي يظهـر
– والعاصــم مــن الزلــل هــو اهلل تعــالى -أن معــالم هــذه المدرســة لــم تكتمــل وتصــل
لمرحلــة النضــج والشــهرة واإلثــراء والتــأثير إال بظهــور اإلمــام الحــافظ أبــي عمــرو
الــداين الــذي صــنف يف الضــبط كتــا  :المحكــم يف نقــط المصــاحف ،ويف الرســم
كتا  :المقنع يف رسم مصاحف األمصار ،وظهور تلميذه وخليفته أبي داود سـليمان
ابن نجاح [ت496:هـ] الذي صـنف يف الضـبط :أصـول الضـبط وكيفيتـه علـى جهـة
االختصــار ،ويف الرســم :مختصــر التبيــين لهجــاء التنزيــل ،وكــذا اإلمــام أبــي إســحاق
التجيبي الذي صنف :التبيان يف رسم المصاحف والذي تأثر فيه بأبي داود كثير اا .
وقد كانت بـالد األنـدلس هـي مـوطن وقاعـدة ومسـتقر مدرسـة الضـبط المغربيـة
حتى زمن قيام الدولة المرينية [1465-1244م] والذي شهد حركة علمية مزدهـرة
يف مجــاالت شــتى أثم ـرت ظهــور أئمــة كبــار يف علــم الضــبط كــأبي عبــد اهلل الخــراز
[ت718:هـ] والذي استفاد مـن مصـنفات مـن سـبقه كالـداين وابـن نجـاح والتجيبـي
والبلنسي صاحب المنصف[ت564:هـ]  ،فصـنف نظـم مـورد الظمـآن يف الرسـم،
وذيله برجز يف أحكام الضبط أطلق عليه اسم عمدة البيان ،وقد أصبح مـتن الـذيل يف
الضبط المرجع األساسي لطرائق الضبط وعالماته عند المتأخرين  ،خاصة بعد مـا
( )1يقول د :عبد الهادي حميتو فيما نقلـه عنـه الـدكتور :ولـد ابـاه ":إن الـداين كـان إمـام القـراءة الرسـمية يف
الغر اإلسالمي ،فجـرى العمـل باختياراتـه يف مسـائل الخـالف يف األداء والرسـم والضـبط والوصـل
والوقف ،وهو أول من ذكر مميزات المدرسة المغربية وبيان طرقها الفنية يف الكتابة وترتيـب الحـروف
الـذي بينــه يف كتــا المحكــم ،مــع أنــه المن ِّظــر األول للمدرســة االتباعيــة األثريــة ذات االتجــاه المــدين
األصيل ."...ينظر :تاريخ القراءات يف المشرق والمغر (ص ،)295:وانظر كذلك ما كتبه الـدكتور:
حسن حميتو يف مقدمة الدراسة عند تحقيقه لكتا  :كشف الغمام للشباين ،المبحث األول.
( )2ينظر :مختصر التبيين (.)326 /1
( )3ينظر :مقدمة الطراز (ص )99:وما بعدها.
( )4وهبذا النظم أعاد الخراز استعمال الشكل الذي استنبطه الخليل والمعروف بشكل الشعر أو نقط النحـاة

=
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شرحه أبو الحسن المنبهي [عاش يف أواخر القرن الثـامن وأول التاسـع] يف كشـف
الغمــام ،واإلمــام التنســي [ت899:ه ــ] يف الطــراز ،وقــد تحولــت رئاســة المدرســة
المغربية يف الضبط من األندلس إلى المغر األقصى من وقت ظهور اإلمام الخـراز
وتالمذته ،وباألحرى إلى مدينة فاس ،والتي كانت عاصمة الدولة المرينية ،ثم بقيت
يف حواضر ومدن بالد المغر حتى اآلن ،ومن أبرز روادها المتـأخرين أبـو زيـد بـن
القاضي المكناسي صاحب الجامع المفيد [ت1082:هــ] والشـيخ أبـو محمـد عبـد
الواحد بن عاشر صاحب فتح المنـان [ت ]1090:وأبـو إسـحاق إبـراهيم المـارغني
صاحب دليل الحيران [ت1341:هـ].
والذي يجري به العمل يف هذه المدرسة حاليا هو ما قـرره اإلمـام الخـراز يف مـتن
الذيل ،وشرحه اإلمام أبو عبد اهلل التنسي يف كتابه :الطراز يف شرح ضبط الخراز ،مـع
األخذ بعالمات المغاربة  ،ومراعاة ما جرى عليه العمل عندهم .
=

إلى دائرة العمل والشيوع يف المصاحف ،وقد كان من قبله من أئمة الضبط يستحسنون استعمال الـنقط
المدور الذي اخورعه أبو األسود وتممه تالمذته ،والمخطوطات تشير إلى وجود مصاحف منتسخة يف
القرنين الثالث والرابع مضبوطة بضبط أبي األسود .ينظر :مـدخل إلـى التعريـف بالمصـحف الشـريف
(ص ،)154:والميسر يف رسم المصحف وضـبطه (ص .)295:وقـد صـرح الخـراز باسـتعمال شـكل
الخليل حين قال يف أول متن الذيل"-3:مستنبطا من زمن الخليل :مشتهرا يف أهـل هـذا الجيـل .ينظـر:
تاريخ القراءات يف المشرق والمغر لمحمد ولد أباه (ص.)496-292،495:
( )1كذا قـال محقـق كشـف الغمـام د :حسـن بـن عبـد الهـادي حميتـو يف رسـالته للـدكتوراة يف دار الحـديث
الحسنية بالرباط عام2007-2006:م يف مبحث عقده تحت عنوان :اسم المؤلف ونسبه ،وآخر تحت
عنوان :حياته وشيوخه وثقافته.
( )2تجدر اإلشارة إلى أن كثيرا من الطبعات المتداولة حاليا يف أرجاء المغر العربي ال تراعي هـذا األمـر،
وقد وقفت على عدة مصاحف برواية قالون ورواية ورش ال تراعي ما عليـه العمـل عنـد المغاربـة ،بـل
تخلط خلطا غير مقبول وال مستساغ ،وهذه الطبعات يف أغلبها تجارية غير معتمدة ،ولقد وصـل األمـر
بــبعض دور النشــر أن تطبــع روايــة ورش ثــم تعتمــد يف عــد اآلي العــد الكــويف.ينظر مــثال :المصــحف
المطبوع برواية ورش والذي طبعته :شركة حنبعل للنشر والتوزيع بتونس.
( )3ينظر :مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص ،)156:وتقرير اللجنة العلمية بمجمع الملك فهد
لطباعة المصحف يف ذيل مصحفي ورش وقالون.
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وأبرز سمات الضبط المخالفة عند المغاربة لما عليه العمل عند المشارقة:
 -1ضبط الفاء بنقطة واحدة من األسفل والقاف بنقطة واحدة من األعلى.
 -2ترك النقط يف الحروف األربعة المجموعة يف كلمة[:ينفق] إذا وقعت يف آخـر
الكلمة .
 -3إلحاق كثير من الحروف المحذوفة مـن الرسـم بقلـم رفيـع متصـلة بمـا قبلهـا
وما بعدها.
 -4وضع عالمة همزة الوصل جرة -مـدة بـالقلم يف رأس األلـف أو يف وسـطه أو
تحته -وليس رأس صاد ،إضافة إلى أهنم يجعلون لهمزة الوصل عالمة أخرى عبارة
عن نقطة خضراء تبين كيفية االبتداء هبمـزة الوصـل ،وهبـذا تكـون همـزة الوصـل قـد
ضبطت بعالمتين عندهم.
 -5وضع الهمزة يف حرف[الالم ألف] المضفرة على الطرف األيمن.
 -6ضبط الحروف المقطعة يف فواتح السور بالحركات .
( )1يذهب الـدكتور أحمـد شـكري موافقـا للـدكتور أحمـد شرشـال إلـى نقـط اليـاء المتطرفـة كأخواهتـا مـن
الحروف وذلك لرفع اللبس وإتمـام الضـبط ودفـع اإلشـكال ،حتـى ال تلتـبس بـاأللف المقصـورة عنـد
البعض .ينظر :عالمات الضبط يف المصاحف (ص ،)1524-1523:وكـذا بحثـه :الورجـيح والتعليـل
لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل(ص .)266-265:والذي يراه الباحث أن الياء المتطرفـة ال تشـتبه
باأللف المقصورة وال تحتاج إلى النقط ،ويفرق بينهما بحركة ما قبلهما ،إذ يستحيل يف النطق أن يفـتح
القارئ ما قبل األلف المقصورة ثم ينطقها القارئ ياء ،كما يسـتحيل أن يكسـر مـا قبـل اليـاء ثـم ينطقهـا
ألفا ،فضال عـن أن إلحـاق األلـف الخنجريـة يف بطـن األلـف المقصـورة إذا وقعـت قبـل متحـرك يزيـل
االشتباه ويفرق بين الحرفين.
()2ينظــر :دليــل الحيــران (ص ،)435 :ومــدخل إلــى التعريــف بالمصــحف الشــريف (ص ،)156:وإيقــا
الهمم (ص ،)244:ومصحف مجمع الملك فهـد بروايـة ورش عـن نـافع ،وكـذا المصـحف الحسـني
والمحمدي بالمغر .
( )3قال المارغني ": ":والعمل عنـدنا علـى عـدم إيصـال األلـف الملحقـة ،وعلـى إيصـال غيرهـا مـن سـائر
الملحقات" .دليل الحيران (ص.)393 :
()4ينظر :مدخل إلى التعريف بالمصـحف الشـريف (ص )156:ومـا بعـدها ،وبحـث :عالمـات الضـبط يف
المصاحف ،د :أحمد شكري (ص.)1501:
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 -7عقص الياء وردها للخلف جهة اليمين إذا تطرفت يف بعض أحوالها.
 ...إلى غير ذلك مما سيرد يف ثنايا البحث.
ومما هو جدير بالذكر والتنبيه والتعليق عليه هنا :ما توصـل إليـه الـدكتور :أحمـد
شرشال يف نتائج بحثه :التوجيه السديد يف رسم وضـبط القـرآن المجيـد ،حيـث قـال:
"ومن ثمرات هذا البحث ونتائجه :إن عمل المشارقة والمغاربة يف اختيار كل منهمـا
مــذهبا معينــا يف الرســم والضــبط مبنــي علــى غيــر قواعــد علميــة كمــا بينــا يف األمثلــة
( )1العقص :أن ترسـم اليـاء مـردودة إلـى الخلـف أسـفل الحـرف الـذي قبلهـا وتكـون علـى يمـين الكاتـب.
والوقص :رسم الياء معرقـة إلـى األمـام وتكـون علـى شـمال الكاتـب .ينظـر :الطـراز (ص )424:ومـا
بعدها ،ومختصر التبيين هامش ( ،)1019 /4والجامع المفيـد البـن القاضـي (ص )144:وهامشـها.
وأصل العقص :الِتواء يف قر ِن الش ِ
ِ
اة والتـ ْي ِ
س ،و ُي ْسـتْع ُ
الشـعر :ضـ ْف ُر ُه ول ُّيـ ُه
ـص
مل يف ُك ِّـل ذي قـرن ،وع ْق ُ
ْ

على الرأس .ينظر :العين ( )127 /1مادة :عقص ،والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ()1046 /3
ـاف والصـا ُد :كلِمـة
مادة :عقص .وأصل الوقص :قِصر يف العنق ،كأنه رد يف جوف الصدر ،وا ْلو ُاو وا ْلق ُ
تدُ ُّل على ك ْس ِر ش ْيء .ينظر :العين ( )187 /5مادة :وقص ،ومقاييس اللغة ( ،)133 /6مادة :وقص.
( )2جرى العمل يف مصاحف أهل المغر على وقص الياء المنقلبة والمتحركة ،وعلى العقص يف السـاكنة
والمصورة والزائدة ،قـال المـارغني ":والعمـل عنـدنا علـى الـوقص يف المنقلبـة ،ويف المتحركـة كيفمـا
حركتهــا ،وعلــى العقــص يف الســاكنة بقســميها ،ويف صــورة الهمــزة ويف الزائــدة" .دليــل الحيــران (ص:
 ،)435وانظر :الجامع المفيد (ص )145:وما بعدها ،وقد اتفقـت مصـاحف ورش قـالون يف الـوقص
والعقــص إال يف ســبعة مواضــع تعقــص لقــالون ألنــه قــرأ بإســكاهنا ،وتــوقص وتعــرق لــورش ألنــه قــرأ
بفتحها ،...انظرهـا يف :إيقـا الهمـم (ص ،)242-241:وانظـر كـذلك مصـحف مجمـع الملـك فهـد
لطباعة المصحف برواية ورش ورواية قالون عن نافع ،والمصحف الحسني والمحمدي برواية ورش
المطبوعين بالمغر  .والذي جرى به العمل يف مصـاحف أهـل المشـرق هـو الـوقص يف الجميـع ،وال
تكون معقوصة إال إذا ألحقت للداللة على الصلة ،أو كانت محذوفة وأريد إلحاقها؛ فرقا بـين المثبـت
رســما والملحــق ضــبطا .ينظــر :دليــل الحيــران (ص ،)435 :والجــامع المفيــد هــامش (ص،)144:
ومختصر التبيين هامش ( ،)225 /2ومصاحف حفص وشـعبة والـدوري التـي طبعهـا مجمـع الملـك
فهــد ،ومصــحف الشــمرلي بروايــة حفــص بمصــر .ويقــورح الــدكتور :أحمــد شــكري أن تكتــب اليــاء
موقوصــة يف جميــع المواضــع ليكــون رســم اليــاء متفقــا يف جميــع المواضــع؛ ولــئال تتــداخل الحــروف
والحركــات فيمــا بينهــا ،ويســتثنى مــن ذلــك صــلة هــاء الكنايــة فتكتــب معقوصــة .عالمــات الضــبط يف
المصــــاحف (ص ،)1524:وفــــات الــــدكتور التنبيــــه علــــى اليــــاء المحذوفــــة مــــن نحــــو ﮏ ﴾
و ﭽ﴾ ،والعمل فيها على عقص الياء عند المدرستين جميعا.
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التطبيقيـة ،وهــذا العمــل يجــب أن يمحــى ويــزول العمـل بــه ،إنــه حــادث لــم يكــن يف
القرون التي خلت ،فالعمل به مخالف ألئمة الشـأن ،ويوسـع مـن هـوة الخـالف بـين
المسلمين يف مصاحفهم"...
والذي يراه الباحث – والعاصم من الزلـل هـو اهلل  -أن قـول الـدكتور ":إن عمـل
المشارقة والمغاربة يف اختيار كل منهما مذهبا معينا يف الرسم والضبط مبن على ير
قواعد علمية" .هو من طغيان القلم وشروده ،فإذا كان ضبط المصـاحف عنـد أعـرق
مدرستين يف الضبط يف العالم اإلسالمي لم ُيبن على أسس علمية ،فليت شعري على
أي جهة تلتزم باألسس العلمية نعول يف ضبط المصاحف! وبأي لجنة كاملة األهليـة
نثق؟ وإذا كانت المصاحف قد ُضبِطت عند كال المدرستين كيفما اتفق ،فمـاذا بقـي!
أكــان أمــر المصــاحف كتابــة وضــبطا قــد هــان علــى علمــاء األمــة شــرقا وغربــا لهــذه
الدرجــة! وهــل مــن المقبــول إذا خالفــت مدرســة مــا نصــوص المتقــدمين يف بعــض
المسائل القليلة أن هندم المدرسة بأكملها على رأس من فيهـا؟ والعجـب مـن فضـيلة
الدكتور أن يقول هذا وهو مـن أصـحا الجهـود المشـكورة يف تحقيـق بعـض كتـب
الوراث المتعلقة بالرسم والضبط ! وأقول :إن جهود المدرستين يف ضبط كـالم اهلل
تعالى قديما وحديثا جهود مشـكورةُ ،تـذكر وال ُتنكـر ،و ُتشـكر وال ُتكفـر ،بـذل فيهـا
أربــا المدرســتين مــا بوســعهم مــن طاقــة ،مجتهــدين يف فهــم كــالم أئمــة الشــأن
المتقدمين والقياس عليـه والنسـج علـى منوالـه؛ خدمـة لكتـا اهلل وصـيانة لـه ،وقـد
وضعوا عالمات الضبط التي تخيروها عن معرفة وقصد وتحقق ،وال ينفـي كـل هـذا
أن يقع يف بعض مسائل الضبط القليلة ما هـو خـالف األولـى ممـا ينبغـي التنبيـه عليـه
( )1التوجيه السديد (ص.)72:
( )2من أبرز ما حققه فضيلة الـدكتور كتـا  :مختصـر التبيـين ألبـي داود سـليمان بـن نجـاح ،وكـذا :أصـول
الضبط له ،وكذا كتا  :الطراز يف شـرح ضـبط الخـراز للتنسـي ،وقـد نشـر مجمـع الملـك فهـد لطباعـة
المصحف هذه الكتب الثالثة.
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والمناقشة فيه والمطالبة بتعديله ،من غير إنكار للجهود المبذولة التي يقوم هبا علماء
اللجان العلمية المتخصصة يف المشرق والمغر .
وقــول الــدكتور :إن اخــتالف المدرســتين يف الرســم والضــبط يوســع مــن هــوة
الخالف بين المسلمين يف مصاحفهم .قول من وجهة نظـر الباحـث غيـر صـحيح ،إذ
المشارقة والمغاربة مختلفون فيما هو أكرب مـن ذلـك وأعظـم ،مختلفـون يف القـراءة،
فكما هو معلوم أن الرواية الشائعة يف بالد المشـرق هـي روايـة حفـص ،بينمـا تشـتهر
روايــة ورش وقــالون يف الغــر اإلســالمي ،ولــم يقــل أحــد :إن اخــتالف الروايــات
المتلوة يوسع من هوة الخالف بين المسلمين يف مصاحفهم أو يف قراءهتم! بل كلهـم
حسن م ِ
م ِ
جمل يف القراءة التي أخذ هبا .إن هذا االختالف مما يثري وينـوع المعـارف
ُ
ُ
المتعلقة بالمصاحف وضبطها وقراءهتا ،كما أنه يربز وبجـالء جهـود علمـاء األمـة يف
مشارق األرض ومغارهبا يف صيانة كتا اهلل تعالى والتحرز له ،وهذا يف نظر الباحث
محمود غير مذموم ،طالما أنه يأوي إلى ركن شديد من الروايـات الصـحيحة المبنيـة
على معاينة المصاحف العتق والرجوع إلى أقوال أئمة الشأن.
وتشبيه الدكتور اخـتالف مدرسـتي المشـارقة والمغاربـة يف بعـض مسـائل الرسـم
والضبط بالفتنة التي حصـلت يف زمـان عثمـان  مبالغـة كبيـرة ،إذ ال مجـال لهـذا
التشـــبيه ،فـــاالختالف يف زمـــان عثمـــان كـــان يف صـــحة المتلـــو وثبوتـــه ،واخـــتالف
المدرستين يف الرسم والضبط اختالف تنوع وإثراء ال اختالف تضاد وتكفير ،ولكـل
وجهة هو موليها.
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى مجازفــة بعــض البــاحثين وزعمهــم أن أئمــة المدرســة
المغربيـة المتقــدمين يجتهــدون يف مخالفــة صــور عالمـات الضــبط عــن أهــل الشــرق
حسدا منهم ألهل المشرق ،وفرارا من أن يكونوا تابعين لهم يف ذلك ،ويرون أن هذه
( )1التوجيه السديد (ص.)73-72:
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هـي عـادهتم ،يقـول أحــدهم وهـو يتحـدث عـن ضــبط عالمـة المـد ":وهـذه العالمــة
طورها علماء األندلس بدال من الرمز األول [مد] إلى الرمز الثاين [~] ،واسـتخدموا
الثــاين ولــم يســتخدموا األول حتــى ال يكونــوا تــابعين ألهــل المشــرق كمــا هــي
عــادهتم .ويجــازف أخــرى فيــزعم :أن اإلمــام الــداين حينمــا اختــار يف نقــط المنــون
المنصو أن تكون عالمة التنوين -النقطتان -علـى األلـف مقصـورا كـان ممـدودا،
وحكم على ما عـداه مـن األوجـه مثـل :أن تكـون النقطتـان علـى الحـرف الـذي قبـل
األلف بعـدم الصـحةّ ،
أن الـذي حملـه علـى هـذا هـو التحامـل علـى علمـاء المشـرق
العربــي مخافــة أن يســبقوهم يف مجــال الض ـبط .وينقــل نفــس الباحــث عــن بعــض
المجازفين ثالثـة فيقـول ":ويـرى بعـض البـاحثين أن قـول أبـي عمـرو الـداين يف تـرك
استعمال شكل الشعر الذي وضعه الخليل فيه تشدد وتعصب من قبل بعض العلماء،
وخاصة أهل األندلس ،ومن بينهم أبو عمرو ،يقول عبد الحفيظ أبو السعود ":ولكن
بعض أصحا القديم من الذين ينقمون كل جديد ،وينفـرون مـن كـل حـديث مهمـا
كان فيه من خير وصالح ،ويرفضونه رفضا باتا ،بعض هؤالء رأوا أن هذا خروج عما
ألفه الناس وارتضوه ،وخاصة أهل األندلس؛ تعصبا وحسدا للمشـارقة أن يسـبقوهم
يف هذا المضمار".
والذي يعتقده الباحث وتطمئن نفسه إليه أن المسـألة علـى خـالف مـا ذهـب إليـه
الدكتور ومن سار مساره وحذا حذوه ،وأن المخالفة التي ذكرها عن أئمة الـنقط مـن
المغاربة مردها المتابعة للمأثور عن األئمة المتقدمين ،ثم االجتهاد والقياس والنظر،
( )1لو تأمل الدكتور لعلم أن عالمة المد المعمول هبا لدى المدرستين هي كلمة [مد] بعد تحسينها بطمـس
ميمها وحذف رأس الدال منها .ينظر :الطراز (ص ،)94:وأصول الضبط  ،هـامش (ص )109:ودليـل
الحيران (ص.)368:
()2ينظر :الضبط المصحفي نشأته وتطوره (ص.)123:
()3ينظر :المرجع السابق (ص.)116:
()4ينظر :المرجع السابق (ص.)147-146:
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وليس ال ُبعد عن التبعية ،وكيف يكون ذلك وكثيـر مـن عالمـات الضـبط محـل اتفـاق
بين المدرستين ،فال تبعية من أحد ألحـد! وكيـف يكـون ذلـك وإمـام هـذه المدرسـة
وسـدى فيمـا ورد فيـه نـص عـن األئمـة
ورائدها أبو عمرو الداين أث ِر ُّي المنهج ُلحمـة ُ
المتقدمين ،وهـذا هـو الـذي حملـه علـى كراهيـة مخالفـة نقـط أبـي األسـود والعمـل
اســتِ ْعمال شــكل ّ
الشـ ْعر ...
بشـكل الخليــل يف المصــاحف األمهــات ،يقـول ":وتــرك ْ
ال ِذي اخورعه ا ْلخلِيل فِي ا ْلمص ِ
احف الجامعة من ْاألُمهات وغيرها أولى وأحـق".
مع تمام علم اإلمام وكمال معرفته أن هذه عالمات اصطالحية يمكن أن ُيؤخـذ منهـا
و ُيرد ،وأن يقدم فيها ويؤخر .استمع إليه وهو يعلل اختياره لنقط أبي األسود يف ضبط
الحركات الثالث[الفتحة والضمة والكسرة] وجعلها ُنقطا مدورة ،قـال ":ا ْقتِـداء منـا
السلف بِح ْضرة الصـحابة  ،واتباعـا لـ ُه واستمسـاكا
بِفعل من ا ْبتدأ النقط من ُعلماء ّ
بسنته ،إِ ْذ ُمخالفته مع سابقته وتقدمه ال تسوغ ،وترك اقتفاء أثـره فِـي ذلِـك مـع محلـه
ُ
وتلميـذ
من الدّ ين وموضعه من ا ْلعلم ال يسع أحدا أتى بعده" .وكيف يكـون ذلـك
ُ
وناقـل علمـه أبـو داود بـن نجـاح يسـير علـى منهـاج شـيخه يف
اإلمام األكـرب وخليفتـه
االقتداء بفعـل المتقـدمين مـن أئمـة الـنقط فيقـول وهـو يتحـدث عـن ضـبط التشـديد
وصــور عالمتــه ":وقــد اخــورع قــوم متــأخرون مــن العــراقيين وجهــا ثالثــا يف صــورة
التشــديد ،وهــو خــارج عمــا اصــطلح النــاس عليــه قــديما ،غيــر جــائز عنــد العلمــاء
المحققين ،وهـذا الوجـه غيـر معمـول بـه وال مرضـي عنـدنا ،وال معـروف عنـد أهـل
األندلس فاعلمه ،وإنما ذكرته لئال يراه من ال علم عنده ،فيولع به ،ويستعمله ظنا منـه
أنه حسن لقلته وغرابته ،ولولوع الناس قديما بما لم يعرفوه قبل."...
()1المحكم (ص.)22 :
()2المرجع السابق (ص.)43 :
( )3ينظر :مختصر التبيين لهجـاء التنزيـل ( ،)109-108 /1وأصـول الضـبط (ص ،)56:والطـراز هـامش
(ص.)108:
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أ ُيعقل بعد هذا أن ُيرمى أئمة هذه المدرسة وتالمذهتم ونقلة علـومهم بالمخالفـة
للمشارقة فرارا من التقليد! ال لعمري ،لقد كانت ديانتهم وهمتهم وتجـردهم لضـبط
كتا اهلل بما يناسبه أسمى وأكرب من حظ الدنيا الذي يتكلم عنه الباحث بكثير.
وأما القول بـأن أئمـة الـنقط مـن المغاربـةكأبي عمـرو وأبـي داود ومـن تـبعهم قـد
حملهم التعصب والحسـد للمشـارقة أن يسـبقوهم يف هـذا المضـمار فخـالفوهم مـن
أجل ذلك ،فهذا يف نظـر الباحـث ممـا ال يقولـه أحـد ينتسـب إلـى هـذا العلـم ،وليـت
علمـت مـن يكـون إمامـا
شعري من أين أتـى الباحـث هبـذا الكـالم العجيـب! وليتنـي
ُ
للناس ومرجعا يف هذا العلم وذلك الفن بعد أبي عمرو وأبي داود؟!
إن كراهية اإلمـام الـداين السـتعمال شـكل الشـعر يف ضـبط المصـاحف إنمـا هـي
كراهة تنزيه؛ من أجل إبعاد كالم اهلل تعالى عن مشاهبة كالم الشعراء وغيرهم مـن أي
وجه كان ،فضال عن أسبقية نقط أبي األسود الـذي ُوضـع وكثيـر مـن الصـحابة حـي،
فهذا أمر له اعتباره ومكانته عند أصـحا المدرسـة األثريـة التـي ينتمـي إليهـا الـداين
وابن نجاح  .ولقد أثنى أبو عمرو على عمل الخليل وذكر أسبقيته فقال ":وأول من
صنف النقط ،ورسمه فِي كتا وذكر علله ا ْلخلِيل بن أ ْحمـد ،ثـم صـنف ذلِـك بعـده
ــويين والمقـــرئين وســـلكوا فِيـ ِ
جماعـــة مـــن الن ْحـ ِ
ــه ط ِريقـــه واتب ُعـــوا ســـنته وا ْقتـــدوا
ِ
يسرع
بمذاهبه "...،وقال أيضا ":والشكل والنقط ش ْيء واحد ،غير أن فهم ا ْلقارئ ْ
ِ
يسرع إلى النقط؛ ْ
الختِالف ُصورة الشكل واتفاق ُصورة النقط
إلى الشكل أقر مما ْ
إِ ْذ كان النقط ُكله مدورا" .كما أثنى أبو داود على عمل الخليل أحسـن ثنـاء فقـال:
( )1استمع إلى اإلمام الذهبي وهو يقول ":وقدْ كان ب ْين أبِي ع ْمرو ،وب ْين أبِي ُمحمد ِ
بن حزْ م و ْحشة و ُمنافرة
ِ
ِ
ِ
الوج ْـود .ن ْسـأل اهلل الصـ ْفح .وأ ُبـو
ـور ُ
شد ْيدة ،أ ْفض ْت بِ ِهما إِلى التهاجي ،وهذا م ْذ ُموم من األقران ،م ْو ُف ُ
ِ
عمرو أقوم قِيالا ،وأ ِ
وسع دائِر اة فِي ال ُع ُل ْوم" .سير أعالم النبالء (،)81 /18
لسنة ،ولكن أبا ُمحمد أ ُ
ُ
تبع ل ُّ
ْ
فهذه شهادة شمس الدين الذهبي لإلمام الداين بمتابعة السنة حتى ساعة الخصومة.
( )2ينظر كالم أبي داود يف أصول الضبط (ص.)5-4:
( )3المحكم (ص.)9 :
( )4المرجع السابق (ص.)23 :
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"والشكل يف المصحف أسرع إلى فهم المبتدئ؛ ألنه هو الذي ُعرف قبل ،وبـه ُيعلـم
أوال يف المكتب ،والشكل المدور الذي يسمى نقطا هو الذي أسـتحب يف األمهـات،
وال أمنــع مــن الشــكل المــأخوذ مــن الحــروف التــي يضــبط هبــا الصــبيان ألــواحهم،
ويعلمونه يف المكتب ،ويضبط به الشعر وغيره" .وقـال يف بـا التشـديد وكيفيتـه:
"فإن ُضبط المصحف بالشكل الذي اخورعه الخليل بـن أحمـد  ،فأسـتحب أن
يجعل التشديد علـى صـورة شـين ،واتبـاع الخليـل وسـيبويه يف الشـكل المـأخوذ مـن
الحروف التي يضبط هبا الناس اليوم يف الظروف واألخبار والشعر وجعل الشدة على
صورة شين حسن أيضا غير ممنوع منه يف المصـحف؛ لفشـو ذلـك أيضـا واسـتعماله
قـديما ،وإقـرار النـاس ذلـك ،ورضـاهم بـه ،وتـركهم إنكـاره" .فـأين الحسـد وأيـن
التعصب بعد هذا الثناء العاطر على عمل الخليل واإلقرار بإمامته واتباع الناس لـه يف
ذلك! أيعقل أن يصدر هذا الكالم ممن امتأل قلبه حسدا وتعصبا!
وبعد ،فالذي ينبغي اعتقاده بأئمة النقط من المدرسـتين جميعـا :أهنـم قـد حـاولوا
الصــحة والصــوا  ،وقصــدوا
فيمــا ذهبــوا إليــه مــن عالمــات الضــبط وجهــا مــن ِّ
باختياراهتم ط ِريقا من ال ُّلغة وا ْل ِقياس والنظـر؛ خدمـة لكتـا اهلل تعـالى ،وصـيانة لـه،
وحفظا له من التحريـف والتصـحيف ،وتسـيهال علـى المـتعلم قـراءة القـرآن تحقيقـا
لقــول اهلل تعــالى :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾  ،ولــم يحملهــم علــى ذلــك
رغبتهم يف مخالفة الغير أو الحسد له ،أو حـبهم للرياسـة والصـدارة ،رحمـة اهلل علـى
المتقدمين منهم والمتأخرين.

***
()1أصول الضبط (ص.)7-6:
()2المرجع السابق (ص.)55:
( )3ينظر كالم الداين يف :المحكم (ص.)196 :
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املبحث الثاني
تأريخ نشأة علم الضبط ومراحل تطوره
من الحقائق المسـ ِّلم هبـا عنـد عمـوم المسـلمين أن القـرآن كلـه كتـب علـى عهـد
رسول اهلل  ، وكان كـل مـا يكتـب منـه يوضـع يف بيـت رسـول اهلل  ، وكانـت هـذه
الصحف التي يف بيت النبي  مع حفظه عليه الصالة والسـالم للقـرآن ،وكـذا حفـظ
الكثيــر مــن أصــحابه  لــه أكــرب معــين علــى حفــظ القــرآن وصــيانته يف الصــدور ويف
السطور معا ،ولم يقبض النبي  وينتقل إلى الرفيق األعلى إال والقرآن كله مكتـو
يف الرقاع والجلود والعسب وما توفر من وسائل الكتابة آنذاك.
ثم جاءت خالفة أبي بكر الصديق ( من 13-11هـ) ،ووقعت فيها غزاة اليمامة
بين المسلمين وجيش مسيلمة بن حبيب الكذا  ،والتي استشهد فيها عدد كبيـر مـن
قراء القرآن الكريم وحفاظه.
 24وبعد بأس شديد حـان مصــرعه ** وكان بأسا على القراء مستعرا
فخيــف علــى القــرآن مــن الضــياع بمقتــل حفاظــه يف الغــزوات ،فــأمر أبــو بكــر 

بمشورة من عمر  زيد بن ثابت  أن يجمع القرآن من العسب واللخاف وصـدور
الرجال.
( )1ذكر الدكتور :محمد سالم العويف أن الخط المسـتخدم يف كتابـة القـرآن يف زمـن النبـي  ويف جمـع أبـي
بكــر وكــذا يف جمــع عثمــان  هــو الخــط الســائد يف الحجــاز آنــذاك ويعــرف بخــط (الجــزم) -
بمعجمتين -وهو مأخوذ من الخط األنباري أو الحيري .ينظر :كتابة المصحف الشـريف وطباعتـه ،د:
محمد سـالم بـن شـديد العـويف (ص ،)1:وقـال طـاهر الكـردي ":والمصـاحف يف العهـد األول كانـت
تكتب بأنواع متعددة ،بالخط الكوىف إلى القرن الخامس ، ...ولما ظهر خط النسخ الذي هو من أجمـل
الخطوط صاروا يكتبوهنا به إلى عصرنا الحاضر" .تاريخ القرآن الكريم (ص.)184 :
( )2قال السخاوي ":كان ِعدة من قتل من القراء يومئذ سبعمائة" .الوسيلة إلى كشف العقيلة (ص. )54:
( )3البيت رقم ( ،)24من الشاطبية الصغرى -عقيلة أترا القصائد لإلمام أبـي القاسـم الشـاطبي ،بتحقيـق
د :أيمن سويد .
( )4ينظر الدرة الصقيلة يف شرح العقيلة – لعبد الغني اللبيب (ص.)201:
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 27فقــام فيــه بعــون اهلل يجمعــه ** بالنصــح والجــد والحــزم الــذي هبــرا
 28من كل أوجهه حتى استتم لـه ** باألحرف السبعة العليا كما اشتهرا
وقد تم ألبي بكر ما أراد خالل سنة واحدة تقريبا؛ ألن أمره زيـدا  بـالجمع كـان
بعد وقعة اليمامة (آخر عام11هـ وأول 12هـ)  ،وقد حصل الجمع بين هذه الوقعة
وقبيل وفاة أبي بكر .
وجـاءت خالفــة عمــر ( مــن ســنة  23 - 13هـــ) والمرجــع الموثــق المكتــو
للقرآن هو صحف أبي بكر .
ثم جاءت خالفة عثمان ( من 35-23هـ) وقـد اتسـعت الفتوحـات اإلسـالمية
اتساعا مذهال ،ودخل الناس يف دين اهلل أفواجا مـن كـل مِصـر وجـنس ولـون ،وأخـذ
ـن وفـد إلـيهم  -فاتحـا ومعلمـا  -وجـوه القـراءة التـي يـؤدون هبـا
مصـر عم ْ
أهـل كـل ْ
القرآن ،ولكثرة األوجه الجائزة يف القراءة كان أهل البالد المفتوحة إذا ضمهم موطن
من مواطن الغزو ،وسمع كل منهم قراءة اآلخر ،عجب منها عجبا شديدا لعدم علمـه
هبا ،ووقع يف نفسه شك يف صحتها إذ ليس له سابق معرفة هبا.
وقد كان أمر االختالف يف القراءة هيناا قبل اتساع رقعة الدولـة اإلسـالمية ،لكثـرة
الحفــا مــن أصــحا النبــي  ،وانتشــارهم يف مكــة والمدينــة ،والكوفــة والبصــرة
والشــام وغيرهــا ،فلمــا اتســعت الفتوحــات ،ودخــل النــاس يف ديــن اهلل أفواجــا اتســع
الخرق على الراقع ،ودعت الحاجة إلى ضرورة رتق الفتق ومعالجة األمر ،فوفـق اهلل
( )1عقيلة أترا القصائد -البيت رقم (.)28-27
( )2انظر تاريخ الطربي.)343 /3( :
( )3ينظــر :مباحــث يف علــوم القــرآن لصــبحي الصــالح (ص ،)77 :والضــبط المصــحفي نشــأته وتطــوره
(ص )39:وما بعدها.
( )4ينظر :الدرة الصقيلة (ص ،)205:وجمع القـرآن -دراسـة تحليليـة لمروياتـه (ص ،)177 :والميسـر يف
علـــم رســـم المصـــحف وضـــبطه (ص ،)37-36 :والضـــبط المصـــحفي نشـــأته وتطـــوره (ص)44:
وما بعدها.
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أمير المؤمنين عثمان بـن عفـان  لصـيانة كتابـه مـن التحريـف والتبـديل والتخلـيط،
فجمع القرآن ونسخه يف مصاحف ،وأرسلها إلى األمصار مع معلميها ،فوأد الفتنة يف
مهدها ،وأعاد األمة إلى سابق عهدها ،ونسخ الناس على غرار مصاحفه ما ال يحصيه
إال اهلل.
وقد كانت مصاحف عثمان  خالية من النقط والشـكل حتـى تحتمـل خطوطهـا
األحرف السبعة التي نزل عليهـا القـرآن الكـريم وظلـت هكـذا بـال نقـط وال شـكل
أكثر من أربعين سنة.
 35فجــردوه كمــا يهــوى كتابتــه ** ما فيه شكل وال نقط فيحتجرا
ومعنى هذا أن النقط بنوعيه – اإلعرا واإلعجام -لم يدخل إلى المصاحف إال
يف النصف الثاين من القرن األول .أسند اإلمام الداين عن يحيى بن أبي كثير قوله":
احف ،فأول ما أحد ُثوا فِ ِ
كان ا ْل ُقرآن مجردا فِي ا ْلمص ِ
يه النقط على ا ْلياء والتـاء وقـا ُلوا
ْ
ْ ُ
ال ب ْأس بِ ِـه ُهـو نـور لـ ُه ،ثـم أ ْحـد ُثوا فِيهـا نقطـا ِعنْـد ُمنْتهـى ْاآلي ثـم أ ْحـد ُثوا الفـواتح
والخواتم".
وخــالل هــذه الفــورة -النصــف الثــاين مــن القــرن األول -اتســعت الفتوحــات
( )1قال اإلمام الداين يف المحكم ":وإِنما أخلى الصدْ ر مِنْهم ا ْلمص ِ
احف مـن ذلِـك ومـن الشـكل مـن ح ْي ُ
ـث
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أرادوا الدّ اللة على بقاء السعة فِي ال ُّلغات والفسحة فِي ا ْلقراءات التي أذن اهلل تعـالى لعبـاده فـي ْاأل ْخـذ
هبا وا ْل ِقراءة بِما شاءت مِنْها فكان ْاألمر على ذلِك إِلى أن حدث فِي الناس ما أوجب نقطهـا وشـكلها".
ف ج ِميعها مِن النُّق ِ
ت ه ِذ ِه ا ْلمص ِ
ط والش ْك ِل لِي ْحت ِملها ما
اح ُ
المحكم (ص ،)3 :وقال يف النشر ":و ُج ِّرد ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صح ن ْق ُل ُه وثبت تِالو ُت ُه ع ِن النبِـي  ، إِ ْذ كـان االعْتمـا ُد علـى ا ْلح ْفـظ ال علـى ُمجـرد ا ْلخ ِّ
ـط " ...النشـر
ِّ
( ،)8-7 /1وانظر :الدرة الصقيلة (ص.)211:
( )2ينظر :تاريخ القرآن الكريم (ص ،)181 :وكتابـة المصـحف الشـريف وطباعتـه د :محمـد سـالم العـويف
(ص ،)17:والمتحف يف أحكام المصحف ،د :صالح الرشيد (ص )368:وما بعدها.
()3عقيلة أترا القصائد -البيت رقم (.)35
( )4ينظر مقدمة شرح الطراز (ص.)71:
()5المحكم (ص.)2 :
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اإلســالمية أكثــر وأكثــر ،ودخلــت أمــم كثيــرة وكبيــرة ال تــتكلم العربيــة يف اإلســالم؛
فتفشت العجمة والرطانة بين الناس ،وكثر اللحن حتى بـين العـر أنفسـهم؛ بسـبب
مخــالطتهم ومصــاهرهتم لألمــم األخــرى  ،وأصــبحت قــراءة القــرآن وتعلمــه مــن
مصاحف ال نقـط فيهـا وال شـكل أمـرا عسـيرا ال يسـتطيعه كـل أحـد ،وال ُيـؤمن معـه
اللحن والتحريف يف المقروء ،فخشي والة المسلمين أن تطـال العجمـة والرطانـة
اعلم أيدك
كتا المسلمين المقدس ودستورهم المبجل  ،يقول اإلمام الداينْ " :
اهلل بتوفيقه أن ال ِذي دعا السلف  إِلى نقط ا ْلمص ِ
احف بعد أن كانت خالِية من ذلِـك
ّ
وعاريــة مِنْـ ُه وقــت رســمها  ،...مــا شــاهدوه مــن أهــل عصــرهم مــع قــرهبم مــن زمــن
( )1يقول أبو بكر اإلشبيلي يف صدر كتابه طبقات النحويين":ولم تزل العـر تنطـق علـى سـجيتها يف صـدر
أفواجـا،
إسالمها وماضـي جاهليتهـا؛ حتـى أظهـر اهلل اإلسـالم علـى سـائر األديـان ،فـدخل النـاس فيـه
ا
وأقبلــوا إليــه أرسـ ا
ـاال ،واجتمعــت فيــه األلســنة المتفرقــة ،واللغــات المختلفــة ،ففشــا الفســاد يف اللغــة
والموضح لمعانيها؛ فتفطن لذلك مـن نـافر بطباعـه
والعربية ،واستبان منه يف اإلعرا الذي هو ح ْليها،
ِّ
سوء أفهام الناطقين من دخالء األمم بغير المتعارف من كالم العـر  ،فعظـم اإلشـفاق مـن ُف ُشـ ِّو ذلـك
الحذر من ذها لغتهم وفساد كالمهم ،إلـى أن سـببوا األسـبا يف تقييـدها لمـن
وغلبته؛ حتى دعاهم
ُ

ضاعت عليه ،وتثقيفها لمن زاغت عنه" .طبقات النحويين واللغويين (ص.)11 :

يحضـون علـى تع ُّلـم
( )2قال اإلشبيلي ":ولم تزل األئمة من الصحابة الراشدين ومـن تالهـم مـن التـابعينُّ ،
العربية وحفظها ،والرعاية لمعانيها؛ إذ هي من الـدين بالمكـان المعلـوم ،فبهـا أنـزل اهلل كتابـه المهـيمن
على سائر كتبه ،وهبا بلغ رسو ُله عليه السالم وظائف طاعتـه ،وشـرائع أمـره وهنيـه" .طبقـات النحـويين
واللغويين (ص.)12 :
( )3أول مــن وضــع الشـكل هــم الســريان ،وكــان غرضــهم األســمى صــيانة كتــاهبم المقــدس حينمــا اعتنقــوا
النصرانية ،حيث إهنم رأوا أن بعض الناس يلحن يف قراءة آيات الكتا المقدس ،ولقـد اقتـدى العـر
والعربيــون بالســريان يف ضــبط قواعــد لغــتهم ،وبخاصــة الكتــب المقدســة .ينظــر :الضــبط المصــحفي
(ص )67:وتجدر اإلشارة إلى أن النقط الـذي اسـتعمله أبـو األسـود لـم تكـن تعرفـه العـر مـن قبـل،
وإنما ابتكره ابتكارا ،وتعمد مخالفة لون المداد تمييزا ،ولم تعرف الكتابة العربية قبل أبي األسود نظـام
الضبط بالحركات ،وال يتناىف هـذا مـع أخـذ فكـرة الضـبط عـن السـريانيين .ينظـر :تـاريخ آدا العـر
( ،)76/1ورســــم المصــــحف ونقطــــه ،د :الفرمــــاوي (ص .)297-296:والضــــبط المصــــحفي
(ص.)74-73:
( )4ينظر :مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص )152:وما بعدها.
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الفصــاحة ومشــاهدة أهلهــا مــن فســاد ألســنتهم و ْ
اخــتِالف ألفــاظهم وتغيــر طبــاعهم
و ُ
دخول ال ّلحن على كثير من خواص الناس وعـوامهم ،ومـا خـافوه مـع ُم ُـرور ْاأليـام
وتطاول ْاأل ْزمان من تزيد ذلِك وتضاعفه فِيمن ي ْأتِي بعد مِمن ُهـو ال ّ
شـك فِـي ا ْلعلـم

والفصاحة والفهم والدرايـة دون مـن شـاهدوه مِمـن عـرض لـ ُه ا ْلفسـاد ودخـل عل ْي ِـه
ال ّلحن."...
وكان أول من التفت إلى نقط المصحف ووضع حد اا لفساد األلسن زيـاد بـن أبـي
سفيان [ت53:هـ] المعروف تاريخيا بزياد بن أبيه ،وذلك يف خالفة أخيه معاويـة بـن
أبي سفيان 60-41[ هـ) – واهلل إذا أراد أمرا هيأ أسبابه -أسند الـداين مبينـا كيـف
بدأ إصالح الخلل ومعالجة اللحن ،قال ":كتب ُمع ِ
اوية  إِلى ِزيـاد ي ْطلـب عبيـد اهلل
ابنه ،فلما قدم علي ِه كلمه فوجـده يلحـن ،فـرده إِلـى ِزيـاد وكتـب إِلي ِـه كتابـا يلومـه فِ ِ
يـه
ْ
ُ
ْ
ْ
وي ُقول :أمثل عبيد اهلل يضيع! فبعث ِزياد إِلى أبي ْاألسود فقال :يا أبا ْاألسـود إِن ه ِـذه
ا ْلح ْمراء قد كثرت وأفسدت من ألسـن ا ْلعـر  ،فلـو وضـعت شـ ْيئا يصـلح بِ ِـه النـاس
كالمهم ويعربون بِ ِه كتا اهلل تعالى .فأبى ذلِك أ ُبو ْاألسود وكـره إِجابـة ِزيـاد إِلـى مـا
سأل ،فوجه ِزياد رجال فقال ل ُه :اقعد فِي ط ِريق أبي ْاألسود فإِذا مر بك فاقرأ ش ْيئا مـن

ا ْل ُقرآن وتعمد ال ّلحن فِ ِ
يه ففعل ذلِـك ،فلمـا مـر بِ ِـه أ ُبـو االسـود رفـع الرجـل صـوته
ْ
فقال[ :أن اهلل ب ِريء من ا ْل ُم ْشركين ور ُسـول ِه] فاسـتعظم ذلِـك أ ُبـو ْاألسـود وقـال :عـز
وجه اهلل أن يربأ من ر ُسوله ،ثم رجع من فوره إِلى ِزياد فقال :يا هذا قد أج ْب ُتك إِلى ما
سألت ،ورأ ْي ُت أن أبدأ بإعرا ا ْل ُق ْرآن ،فأحضر إِل ّي ثالثِين رجـال ،فأحضـرهم ِزيـاد،
يختـار مِـن ُْهم حتـى ْ
اختار مِن ُْهم أ ُبو ْاألسود عشرة ،ثم لـم يـزل ْ
ف ْ
اختـار رجـال مـن عبـد

( )1المحكم (ص.)18 :
( )2يرى كثير من الباحثين أن مسألة تعمد اللحن تحتاج إلى تحريـر ،وأن الظـاهر – واهلل أعلـم– وقـوع هـذه
الحادثة خطأ وجهال وليس عمدا.ينظر على سبيل المثال :ضبط القـرآن الكـريم نشـأته وتطـوره وعنايـة
العلماء به،هامش (ص.)59:
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ا ْلق ْيس فقالُ :خذ ا ْل ُمصحف وصبغا ُيخـالف لـون المـداد ،فـإِذا فتحـت شـفتي فـانقط
ِ
اجع ْــل النقطــة إِلــى جانــب ا ْلح ْــرف ،وإِذا
واحــدة فــوق ا ْلح ْــرف ،وإِذا ضــممتهما ف ْ
اجع ْل النقطة فِي أ ْسـفله ،فـإِن اتبعـت شـ ْيئا مـن ه ِـذه الحركـات غنـة فـانقط
كسرهتما ف ْ
نقطتين ،فابتدأ بالمصحف حتى أتى على ِ
آخره".
وكان أبو األسود يقرأ المصحف بالتأين وكاتب عبد القيس يضع النقط ،وزيادة يف
التحري كان أبو األسود كلما أتم الكاتب صحيفة أخذها فأعاد النظر فيها؛ ليطمئن
قلبه وترتاح نفسه ،خشية أن يقع من الكاتب سهو أو سـبق قلـم أو زيـغ بصـر أو نحـو
ذلك .وهذا النقط والذي عرف بـ(نقط اإلعرا ) هو أول نقط أدخـل المصـحف،
وفائدته صون اللسان عن الخطأ يف حركات إعرا الكلمات ،وكان هذا النقط مقتصرا على
أواخر الكلم ومحال اإلعرا منها  ،ولم يشمل كل حروف الكلمة.
وجاء تالمذة أبي األسود ،وعلى رأسهم :نصر بن عاصم ،ويحيى بن يعمر فهذبوا
نقط شيخهم وتصرفوا يف شكل النقطة فجعلوها مربعة ومدورة ،مطموسة ومفرغة
( )1المحكم (ص ،)4 :وانظر :تاريخ القـرآن الكـريم (ص ،)180 :ورسـم المصـحف ونقطـه (ص)288:
وما بعدها ،واإلتحاف بالعلم النافع (ص:د) وما بعدها.
( )2و ِهم محقق كتا  :السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل فوصـف أبـا األسـود بأنـه كـان أعمـى ،حيـث كتـب
معلقا بالهامش على قول أبي األسود للكاتب :فإذا فتحت شفتي ": ...علما بأن أبا األسود كان كفيـف
البصر"! ينظر :هامش (ص ،)13:وقد تصحفت يف ترجمـة أبـي األسـود كثيـرا مـن كتـب الـوراجم فلـم
أجد أحدا ذكر ذلك وال أشار إليه ،وطبيعة المهمة التي أسندت ألبي األسود و ُك ِّلف هبا تتناىف تماما مـع
وصفه بالعمى.
( )3ينظر :كتابة المصحف الشريف وطباعته( ،ص ،)18:ورسم المصحف ونقطه ،د :عبد الحي الفرماوي
(ص.)292:
ِ
ِ
ْ
( )4ألن اللحــن الــذي ســمعه أبــو األســود كــان يف اإلعــرا ؛ وألن ْاإل ْشــكال أكثــر مــا يــدْ خل علــى ال ُم ْبتــدئ
اإلعْرا وال يعرف ا ْل ِقراءة ،فِي إِعْـرا أو ِ
المتعلم ،والوهم أكثر ما يعرض لمن ال يبصر ْ ِ
اخـر ْاأل ْسـماء
و ْاأل ْفعال .المحكم (ص.)19 :
( )5ينظر :الضبط المصحفي نشأته وتطوره (ص.)67:
( )6ينظر :كتابة المصحف الشريف وطباعته (ص ،)19:ورسم المصحف ونقطه (ص.)293:

502

علمات ضبط المصحف الشريف وتوجيهها عند المشارقة والمغاربة (جمع ودراسة مقارنة) د .محمد عبداهلل الحسانين

كما قام الشيخان الجليالن بتعميم العالمات على باقي أحرف الكلمات تجنبا لوقوع
اللحن فيها وتتميما لجهود شيخهم أبي األسود.
ثم دعت الحاجة بعد ذلك إلى نقط آخر يميـز بـين الحـروف المتشـاهبة يف صـورة
كتابتهــا كالبــاء الموحــدة والتــاء المثنــاة والثــاء المثلثــة ،والتــي تشــتبه علــى الكثيــرين
لضعف السليقة العربية "،واختلفت اآلراء يف أول من أخذ هبذا الـنقط ،وأرجحهـا يف
ذلك ما ذهب إلى أن أول من قام به هما :نصر بن عاصم ،ويحيى بن يعمر  ،وذلـك
حينما أمر الخليفة األموي عبدُ الملك بن مروان ( 86-65هـ) الحجـاج بـن يوسـف
الثقفـي والــي العــراق (95-75هــ) أن يضــع عالجـا لمشــكلة تفشــي العجمــة وكثــرة
التصحيف ،فاختار كال من  :نصر بن عاصم ،ويحيى بن يعمـر لهـذه المهمـة؛ ألهنمـا
أعرف أهل عصرهما بعلوم العربية وأسرارها وفنون القراءات وتوجيهها".
وظل الناس على نقـط أبـي األسـود وتالمذتـه رحمهـم اهلل جميعـا قريبـا مـن مائـة
( )1ينظر :رسم المصحف ونقطه (ص.)298:
( )2ينظر :المحكم (ص )6 :و(ص ،)8:وال يتعارض هذا مع القول بأن نقط اإلعجام كان معروفا قبل نقـط
المصاحف كما ذهب إليه بعض الباحثين ،إذ أنه يمكن الجوا عـن هـذا بأنـه كـان موجـودا لكنـه كـان
قليل االستعما ل؛ لعدم الحاجة إليه ،اعتمادا على فطنة القارئ وذكائه وسليقته ،وأول من أشاعه ونشره
وعممه يف المصاحف هذان الرجالن العظيمان ،يؤكد هذا ما قاله الشـيخ الضـباع يف سـمير الطـالبين":
وقد شاهدت كتبا كثيرة كتبت يف العصور الوسطى ولم ينقط من كلماهتا شيء أو إال قليال؛ اتكاال علـى
ذكاء القارئ ،والظاهر أن ذلك كان فاشيا يف تلك األزمنة ،وكان النقط لم يلتزم إال يف األزمنة المتأخرة،
وشاهدت أيضا قطعا قديمة من صحائف القرآن الكريم بعضها لم يكن هبا نقط ألبتة ،وبعضها فيه نقـط
اإلعجام على الحروف التي لم يختلف فيها القراء دون ما اختلفوا فيه ،وبعضها فيه شـيء مـن النقطـين
معـًا" .سـمير الطـالبين يف رسـم وضـبط الكتــا المبـين (ص )80:وانظـر :كتابـة المصـحف الشــريف
وطباعته هامش (ص ،)21:وانظر ما قاله د :غانم قدوري يف :الميسر يف علم رسم المصحف وضبطه،
(ص.)297:
()3ينظــر :تــاريخ القــرآن الكــريم (ص )181 :وكتابــة المصــحف الشــريف وطباعتــه (ص ،)21:ورســم
المصــحف وضــبطه بــين التوقيــف واالصــطالحات الحديثــة (ص ،)90:ومقدمــة الطــراز (ص،)51:
وانظر القصة يف المحكم (ص .)4 :وطرفا منها يف :وفيات األعيان ( )32 /2وغيرها.
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سنة  ،غير أن المتأمل والمتصور لشكل الورقة أو الصحيفة من القرآن بعد اجتمـاع
نقــط اإلعــرا بشــكله المــدور الملــون  -خاصــة بعــد تعميمــه علــى كــل حــروف
الكلمات -ونقط اإلعجام فيهـا ،سـوف يلحـظ الثقـل الشـديد علـى الكاتـب المـتالء
الورقــة بالعالمــات ،فضــال عــن اخــتالف لــون المــداد المســتعمل وضــعف وســائل
الكتابة  ،كما سيلحظ أن الورقة صارت مشوشة على القارئ والمطالع ،وعبئا على
األعين؛ المتالئها بالعالمات المختلفة والتي قد تتداخل يف الشكل والصورة فتلتبس
على المتعلم واستمر الوضع علـى ذلـك حتـى هنايـة الدولـة األمويـة وقيـام الدولـة
اهلل تعـالى لكتابـه الكـريم العـالم الجليـل :الخليـل بـن
العباسية سنة [132هـ] فقيض ُ
الـمطول -الـذي أخـذ علـى عاتقـه القيـام
أحمد الفراهيدي البصري – صاحب النقط ُ
هبذا العمل اإلبداعي والذي تنوء ببعضه العصبة أولوا القوة ،فأخذ نقـط أبـي األسـود
وتالمذتــه وأدخــل عليــه التحســينات والتعــديالت ،واخــورع بثاقــب فكــره وبصــره
بالعربية بعض العالمات الالزمة والمكملة لجهود من سبقه بحيث تختص كل حركة
( )1لم يتوقف عمل الناس بنقط أبي األسود بمجرد ظهور عالمات الخليل ،بـل بقـي مسـتعمال ولـو بشـكل
قليل ،والمخطوطات تشير إلى وجود مصاحف منتسخة يف القرنين الثالث والرابع مضبوطة بضبط أبي
األسود .ينظر :مدخل إلـى التعريـف بالمصـحف الشـريف (ص ،)154:والميسـر يف رسـم المصـحف
وضبطه (ص.)295:
( )2ينظر :رسم المصحف ونقطه ،د :عبد الحي الفرماوي (ص ، )317:والضبط المصحفي نشأته وتطوره
(ص.)106:
( )3ينظر:الميســر يف علــم رســم المصــحف وضــبطه (ص ،)293:وكتابــة المصــحف الشــريف وطباعتــه
(ص.)23:
شاعرا ،استنبط من
( )4كان الخليل  من أذكياء العالم ،ولقد أبدع بدائع لم ُيسبق إليها ،وكان ذك ًّيا فطناا
ا
ُ
ُ
الع ُروض ومن ِعلل النحو ما لم يستنبط أحد ،وما لم يسبقه إلى مثلـه سـابق ،وكـان النـاس يقولـون :لـم
يكن فِي ا ْلعربية بعد الصحابة أذكى مِنْ ُه ،ولقد بلغ من فرط ذكائه أنه فكـر يف ابتكـار طريقـة يف الحسـا
تسهله على العامة ،فدخل المسجد وهو ُيعمل فكره ،فصدمته سارية وهو غافـل ،فكانـت سـبب موتـه.

ينظــر :طبقــات النحــويين واللغــويين (ص )47 :وبغيــة الوعــاة ( ،)559-558 /1واألعــالم للزركلــي

(.)314 /2
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بعالمة مخصوصة ،ال ينصرف الذهن إلى غيرها النعدام التشابه  ،فجعل الحركات
األصلية أبعاضا لحروف المد واللين ،حيث جعل عالمة الفتحة ألفا صغيرة مبطوحة
أعلى الحرف ،وجعل عالمة الضمة واوا صغيرة أعلى الحرف ،وعالمـة الكسـرة يـاء
صغيرة بال رأس وال تعريقة تحت الحرف ،واخورع عالم اة للتشديد هي رأس الشين،
وعالمــة للســكون هــي رأس الخــاء ،وأخــرى للهمــز هــي العــين البــوراء أو رأس
العين  ،وعالمة لالختالس واإلشمام والمد وهمزة الوصل وهكذا .وجعل ذلك
كلــه بــنفس مــداد المصــحف ،فســهل الخليــل – س ـهل اهلل طريقــه إلــى الجنــة – علــى
الكاتب والناسخ والقارئ جميعا ،وبـارك اهلل تعـالى يف عملـه فـال زالـت المصـاحف
إلى يوم الناس هذا تضبط بضبطه ،و ُيجرى فيها على سـننه ،سـوى بعـض التعـديالت
البسيطة كحذف رأس الميم من عالمة المـد ،ووضـع كسـرة الحـرف المشـدد تحـت
الحرف أو تحت الشدة.

***
( )1ينظر :السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل (ص )13:ومقدمة الطراز د :أحمد شرشال (ص.)19-18:
( )2كذا سماها الرضي يف شرح شافية ابن الحاجب  -الرضي األسوراباذي (.)320 /3
( )3ســيالحظ القــارئ أن اشــتقاق الغالــب األعــم مــن عالمــات الضــبط مــأخوذ مــن صــور بعــض الحــروف
الهجائية وأصواهتا ،فالحركات الثالث هي أبعاض حروف المد الثالثة ومشـتقة منهـا ،وعالمـة الهمـزة
هي رأس حـرف العـين أو هـي العـين البـوراء ،وعالمـة الشـدة هـي أول كلمـة شـديد أو آخرهـا علـى مـا
سيأيت  ،والسكون رأس خاء أو حاء أو جيم مع التهـذيب ،وعالمـة همـزة الوصـل رأس صـاد أخـذا مـن
كلمة وصل ،وعالمة المد هي كلمة مد بكاملها لكـن مـع التهـذيب ،والحـروف الملحقـة ضـبطا والتـي
سقطت من الرسم العثماين هـي أعيـان حـروف المـد لكـن مـع تصـغيرها وهتـذيبها .ينظـر :المقاصـد يف
المشهور من علم ضبط المصاحف (ص ،)2:والضبط المصحفي (ص.)111-109:
( )4ينظر :المحكم (ص ،)7 :ورسم المصحف وضبطه بين التوقيف واالصطالحات الحديثة (ص،)89 :
والميسر يف علم رسم المصحف وضبطه (ص ،)293:وإرشاد الطالبين (ص.)6:
( )5ينظر :مدخل إلى التعريـف بالمصـحف الشـريف (ص ،)154:وتقريـب النيـل يف شـرح مـتن الـذيل ،د:
عبد العزيز المزيني (ص )7:ومقدمة الطراز د :أحمد شرشال (ص ،)53:والسبيل (ص.)14:
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املبحث الثالث
احلركات األصلية ال تضبط بها احلروف ومواضعها وتوجيه ذلك
استعمل علماء الضبط – الذين أخذوا بمذهب الخليل -للداللـة علـى الحركـات
التي تضبط هبا الحروف الهجائية ثالث عالمـات هـي :الفتحـة والضـمة والكسـرة
(ـــــــــــــــُـــــــــــــِــــــــ) ،كما استعلموا للداللة على خلو الحـرف مـن تلـك الحركـات
عالمة خاصة بذلك ،وابتدأ ُج ُّـل المصـنِّفين بالحـديث عـن هـذه الحركـات الـثالث؛
ألهنا أول ما اخ ُت ِرع واس ُتنبِط من عالمات الضبط ،فهي التي صرح بذكرها أبو األسود
لكاتب عبد القيس .وتوصيف صور الحركات الثالث كما يلي:
أوالا :الفتحة ،وصورهتا ألف صغرى مبطوحة – أي :مضطجعة غيـر قائمـة  -مـن
اليمين إلى اليسار بمقدار ثالث نقاط متصلة على ما قاله بعضهم  ،وتجعل فـوق
الحـرف أبـدا .وهـذه الصـورة للفتحـة مشـتقة مـن حـرف األلـف ،إذ الفتحـة بعــض
األلف ويسميها بعض أهل اللغة :األلـف الصـغيرة  ،ويـدل لـذلك أن الفتحـة إذا
( )1العالمات التي تضبط هبا الحروف خمس :الحركة بأنواعها – السكون – الشدة – الهمز – المـد .وهـذا
المبحث خصصته للحركات الثالث ،وسيأيت ذكر باقي العالمات تباعا.
( )2ينظر :الطراز (ص )17:وسبق أن أوردت قصة النشأة يف المطلب الثاين من التمهيد.
( )3ينظر :إيفاء الكيل (ص ،)26:والسبيل (ص ،)21:وإيقا الهمم (ص.)227:
( )4ينظر :الطراز هامش(ص.)19:
( )5ينظر :المحكم (ص ،)42 :وأصول الضبط (ص.)8:
( )6يقـول الـدكتور غـانم قـدوري ":والــراجح يف أصـل عالمـات الحركـات أهنــا مـأخوذة مـن حـروف المــد
مباشرة ،فكما أن الحركات أبعاض حروف المد ،فكذلك عالماهتا" .الميسر يف علـم رسـم المصـحف
وضبطه ( ،)301-300وانظر :كالم مكي يف الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفـظ الـتالوة (ص،)34:
والضبط المصحفي نشأته وتطوره (ص.)67:
( )7قال ابن جني ":اعلم أن الحركات أبعاض حروف المـد واللـين ،وهـي األلـف واليـاء والـواو ،فكمـا أن
هــذه الحــروف ثالثــة ،فكــذلك الحركــات ثــالث ،وهــي الفتحــة ،والكســرة ،والضــمة ،فالفتحــة بعــض
األلف ،والكسرة بعض الياء ،والضمة بعض الواو ،وقد كان متقـدمو النحـويين يسـمون الفتحـة األلـف
الصغيرة ،والكسرة الياء الصغيرة ،والضمة الواو الصغيرة ،وقـد كـانوا يف ذلـك علـى طريـق مسـتقيمة".
سر صناعة اإلعرا ( ،)33 /1وانظر :الرعاية لمكي (ص ،)34:وصبح األعشى (.)158 /3
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أشبعت يف الصوت تولد منها األلف مباشرة ،وموضـع الفتحـة وشـكلها محـل اتفـاق
بين المدرستين المشرقية والمغربية.
ثانيوًا :الضوومة ،وصــورهتا واو صــغيرة توضــع فــوق الحــرف المتحــرك هبــا ،وقيــل
أمامه ،وقيل وسطه والمختار الذي عليه العمل شرقا وغربا الفوقية.
وقد اختلف المشارقة والمغاربة يف هيئة الواو الصـغيرة التـي هـي عالمـة الضـمة،
فأما المشـارقة فلـم يحـذفوا منهـا شـيئا ،بـل أبقوهـا كاملـة مـع تصـغير صـورهتا ،وأمـا
المغاربــة فحــذفوا الــدراة التــي هــي رأس الــواو ،فــال بيــاض يف جوفهــا ،فصــارت يف
الصورة قريبة من الدال المعوجـة ،قـال الشـيخ الضـباع ":وعنـد المغاربـة يسـقط مـن
رأســها الــدارة فقــط ،ويكــون شــكلها معوجــا" .فيبقــى شــكلها علــى هيئــة دارة
مفتوحة.
ثالثووًا :الكسوورة ،وصــورهتا يــاء مــردودة إلــى الخلــف محذوفــة الــرأس والنقطتــين
اتفاقــا  ،فــال يبقــى منهــا إال جرهتــا – مــدهتا -فقــط ،فهــي كمــا وصــفها القلقشــندي:
"شظ ّية من أسفل الحرف" .وتجعل تحت الحرف  ،وشـكل الكسـرة وموضـعها
( )1ينظر :المحكم (ص ،)42 :وأصول الضبط (ص.)9:
()2ينظــر :الطــراز (ص ،)20:ودليــل الحيــران (ص ،)347:وســمير الطــالبين (ص .)89:وقــد اضــطر
الــدكتور أحمــد شــكري يف تــرجيح موضــع الضــمة ،فبعــد أن ذكــر أن األ ْولــى أن توضــع أمــام الحــرف
لتخالف الفتحة ،رجع بعد ذلك بأسطر قليلة فقال :فوضعها فوق الحرف أولى .ينظر :عالمات الضبط
يف المصاحف (ص.)1522:
( )3ينظــر :ســمير الطــالبين (ص ،)89:والســبيل (ص )21:وإرشــاد الطــالبين (ص ،)6:والطــراز هــامش
(ص.)22:
( )4ينظــر :إيقــا الهمــم (ص ،)227:وبحــث :عالمــات الضــبط يف المصــاحف بــين الواقــع والمــأمول
(ص.)1497:
( )5ينظــر :دليــل الحيــران (ص ، )348:والجــامع المفيــد (ص ،)74:وإيفــاء الكيــل (ص ، ،)27:وإرشــاد
الطالبين (ص.)6:
()6صبح األعشى (.)162 /3
( )7المحكم (ص ،)42 :وأصول الضبط (ص.)10-9:
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من الحرف محل اتفاق بين المدرستين.
ومما هو جدير بالذكر هنا اختالف المدرستين يف وضـع الحركـات الـثالث علـى
الحروف المقطعة التي يف فواتح بعـض السـور  ،فأمـا المشـارقة فلـم يضـعوا فوقهـا
شــيئا مــن الحركــات وأبقوهــا بــال شــكل ،وأمــا المغاربــة فحركوهــا بحركاهتــا التــي
تستحقها.
قال اإلمام الخراز يف متن الذيل جامعا صور ومواضع الحركات الثالث:
5

القــول يف أحكــام وضــع الحركــة ** يف الحرف كيفمـا أتـت محركـة

6

ففتحـــــة أعـــــاله وهـــــي ألـــــف ** مبطوحة صـغرى وضـم يعـرف

7

واوا كـــــــذا أمامـــــــه أو فوقـــــــا ** وتحتــــه الكســــرة يــــاء تلقــــى

التوجيه:
الوجه لغلبة استعمال شكل الخليل وشيوعه على نقط أبي األسود :أنه أسرع إلى
فهم القارئ والمبتدئ ،وأيسر يف التناول الختالف صور الحركات واختصـاص كـل
عالمة منها بحكم.
والوجه لتقديم الداين وأبـي داود نقـط أبـي األسـود علـى شـكل الخليـل يف ضـبط
ِ
السلف بِح ْضرة الصـحابة
الحركات الثالث :اال ْقتداء بِفعل من ا ْبتدأ النقط من ُعلماء ّ
 ،واالستمساك بسنته ،إِ ْذ ُمخالفته مع سابقته وتقدمه ال تسوغ ،وترك اقتفاء أثره فِي
ذلِك مع محله من الدّ ين وموضعه من ا ْلعلم ال يسع أحدا أتى بعده.

والوج ه لورتيب الحركات هبذا الورتيب [الفتحة ثم الضمة ثـم الكسـرة] :االقتـداء
( )1إجمالي السور التي افتتحت بالحروف المقطعة تسع وعشرون.
( )2ينظر :إرشاد الطالبين (ص.)6:
( )3ينظر :أصول الضبط (ص.)6:
( )4ينظر :المحكم (ص ،)43 :وقال أبو داود" :والشكل المدور الـذي يسـمى نقطـا هـو الـذي أسـتحب يف
األمهات ،وال أمنع من الشكل المأخوذ من الحروف ."...أصول الضبط (ص.)7-6:
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والمتابعة لورتيب الناقط األول  ،حيث أنه قال لكاتب عبد القيس ":فإِذا فتحت
ِ
اجع ْل النقطة إِلى جانب ا ْلح ْـرف،
شفتي فانقط واحدة فوق ا ْلح ْرف ،وإِذا ضممتهما ف ْ
اجع ْل النقطة فِي أ ْسفله ،فإِن اتبعت ش ْيئا من ه ِذه الحركات غنة فانقط
وإِذا كسرهتما ف ْ
نقطتين".
والوجه لتسمية الحركات الثالث بـــ[الفتحة والضمة والكسرة] :أخذ التسمية من
لفظ الناقط األول ،حيث أنه قال للكاتب ":فإِذا فتحت شـفتي فـانقط و ِ
احـدة."...
فضال عن هيئة الشفتين عند النطق والتـي تـدل داللـة واضـحة علـى مسـمى الحكـم،
فالفتحة ينفتح الفم عند النطق هبا،الرتفاعها إلى الحنك األعلى .والضـمة :تخـرج
بانضمام الشفتين عند النطق بحرفها .والكسرة يـنخفض هبـا الحنـك واللسـان إلـى
األسفل وينكسر عند التلفظ هبا.
قال الطيبي [ ت979:هـ]:

ِ
و ُكـ ُّ
ــــــم الشـــــــفت ْي ِن ضـــــــما
ــــــموم فلـ ْ
ــــــن يتمـــــــا ** إِال بِضـ ِّ
ــــــل م ْضـ ُ
ِ
ْخفـــــاض بِان ِ
و ُذو ان ِ
ـوح بِـا ْلفتْحِ ا ْفه ِ
ْخفـــــاض ل ِ ْلفـ ِ
ـم
ــــم ** يت ُّم ،وا ْلم ْف ُت ُ
والوجـه لتنـوع أشــكال العالمـات واخــتالف صـورها مـا قالــه القلقشـندي" :فقــد
أحدثوا لذلك صورا مختلفة األشكال لمناسبة تخص كل شكل منها".
والوجه لتسمية عالمات الضبط شكال :أهنا تحدد شكل الحرف وصورته كاملـة،
فال يلتبس بغيره.
()1المحكم (ص ،)4 :وانظر كالم التنسي يف الطراز (ص.)21:
( )2ينظر :المطالع النصرية للمطابع المصـرية يف األصـول الخطيـة (ص ،)404 :ورسـم المصـحف نقطـه،
هامش (ص.)291:
( )3ينظر :كشف الغمام (.)130/2
( )4ينظر :المرجع السابق (.)139/2
()5ينظر :المرجع السابق (.)145/2
( )6منظومة المفيد يف التجويد لإلمام أحمد بن بدر الطيبي ،تحقيق :د :أيمن سويد (ص.)7-6:
( )7ينظر :صبح األعشى (.)160 /3
( )8ينظر :الضبط المصحفي نشأته وتطوره (ص.)72:
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توجيه الفتحة:
الوجه لتصغير عالمة الفتحة :ظهور مزية األصل على الفرع.
والوجه لتقـديم ذكـر الفتحـة علـى بـاقي الحركـات :االقتـداء بفعـل أبـي األسـود،
ولخفتها.
والوجه للفوقية :أن الفتح مستعل يحتاج عند النطق به إلى فتح الفم بالقدر الـذي
يتناسب مع طبيعة الحرف تفخيما وترقيقا ،فناسب أن تكون الفتحة أعاله .ويكون
الفتح طوليا حتى ال تخرج الفتحة ممالة أو مشوبة باإلمالة.
والوجــه إلضــجاع الفتحــة وبطحهــا :عــدم التبــاس الفــرع باألصــل ،وكــذا عــدم
اشتباهها باأللفات الخنجرية الملحقة يف نحو :ﭞ ﭟ ﴾ و ﭕ ﴾.
والوجه للمشارقة يف ترك الحروف المقطعة بال شكل :أن األئمة المقتدى هبـم يف
النقط لم يعرجوا على ذلك بوجه ،فاتباع األثر يف هذا وأمثاله أولى.
والوجه للمغاربة يف شكل الحروف المقطعة :الداللـة علـى صـيغة لفظهـا ،ورفـع
اللبس عنها ببيان ما تستحقه من حركات ومساواهتا بسائر الكلم.

توجيه الضمة:
الوجه لجعل الضمة واوا :أهنا مشتقة من الواو األصلية وبعض منها ،وإذا أشبعت
الضمة تولدت منها الواو ،وقد كان أئمة اللغة يسمون الضـمة :الـواو الصـغيرة ،وقـد
كانوا يف ذلك على طريق مستقيمة.
( )1ينظر :كشف الغمام عن ضبط مرسوم اإلمام ( ،)130/2وإرشاد الطالبين (ص.)6:
( )2ينظر :كشف الغمام عن ضبط مرسوم اإلمام ( )130/2تحقيق د :حسن حميتو.
( )3ينظر :المحكم (ص ،)42 :وكشف الغمام عن ضبط مرسوم اإلمام (.)130/2
()4ينظــر :كشــف الغمــام عــن ضــبط مرســوم اإلمــام ( ،)131/2والطــراز (ص ،)19:والســبيل (ص،)21:
وإيفاء الكيل (ص ،)26:وإيقا الهمم (ص.)227:
()5ينظر :سمير الطالبين (ص.)106:
( )6ينظر :كشف الغمام (.)288/2
( )7ينظر :سر صناعة اإلعرا (.)33 /1
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والوجه لتصغير العالمة :ظهور مزيـة األصـل علـى الفـرع .وأخـرى :لـئال تلتـبس
بالواو التي يف التالوة.
والوجه للتثنية هبا يف الذكر بعد الفتحة :متابعة الناقط األول ،وكـذا شـرف الضـمة
على الكسرة؛ ألهنا من إعرا ال ُعمد  -وهو ما ال يستغنى عنه -كالفاعل والمبتدأ.
والوجــه الختيــار الفوقيــة يف وضــعها دون الوســط واألمــام :إبعادهــا عــن مشــاهبة
واوات اإللحاق يف نحو :ﭫ ﴾ و ﯜ ﴾ و ﯤ ﯥ ﴾ وكـذا واوات الصـلة يف
نحو:

ﮡ ﮢ ﴾ و ﮫ ﮬﮭ ﴾ والتي تكون يف السطر .وأخـرى ذكرهـا القلقشـندي

حين قال ":ورسموها بأعلى الحـرف ولـم يجعلوهـا يف وسـطه كـيال تشـين الحـرف،
قلت :وثالثة يراهـا الباحـث أال
بخالف المتقدّ مين لمخالفة اللون ولطافة النقطة".
ُ
وهي :عدم وجود المزاحم بأعلى الحـروف النفرادهـا عـن أختيهـا بصـورة تخصـها،
فإن قلت :لو وضعت تحت الحـرف مـا وجـد مـزاحم لهـا الخـتالف الصـورة أيضـا!
لقلـت :انفردت الكسرة بالموضع المخفـوض النخفـاض اللسـان والحنـك هبـا عنـد
ُ
النطق دون أختيها ،فتأمل.
والوجه لجعل عالمة الضمة وسط الحرف أو أمامه عند من يأخذ بالنقط المـدور
انشغال أعلى الحرف بالنقط الدال على الفـتح ،وأسـفله بـالنقط الـدال علـى الكسـر،
فلم يبق إال الوسط أو األمام ُ
فخير الناقط بينهما.
والوجه للمشارقة يف رسمهم الضمة واو اا كاملة غير منقوصـة :اكتفـاؤهم بتصـغير
()1ينظر :الطراز (ص ،)20:وكشف الغمام (.)139/2
( )2ينظر :كشف الغمام (.)138/2
( )3ينظر :الجامع المفيد (ص ،)101:وسمير الطالبين (ص.)89:
()4صبح األعشى ( ،)161 /3فالقلقشندي يرى أنه إذا جرى الضبط بشكل الخليـل جعلـت عالمـة الضـمة
واوا صغيرة وتكون فوق الحرف ،أما إذا جرى الضبط بالنقط المـدور فـيمكن أن تكـون الضـمة وسـط
الحرف أو أمامه ،وال تشين الحرف حينئذ لصغر النقطة واختالف اللون.
( )5ينظر :المحكم (ص.)42 :
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الفرع عن األصل ،وظهور مزية األصل علـى الفـرع بـذلك ،قـال الـداين يف المحكـم:
ِ
الصورة فِي أعلى ا ْلح ْرف لِئال ت ْلتبِس بِا ْلواو ا ْلم ْك ُتوبة".
"فالضمة واو صغيرة ُّ
والوجه للمغاربة يف حذف الدراة التي هي رأس الواو :أهنم يذهبون بذلك إلى أن
الحركات أبعاض الحروف ،فكمـا أن الفتحـة ُصـ ِّغرت حتـى صـارت بعـض األلـف،
والكسرة كذلك ُص ِّغرت وحذف رأسها ونقطتيها حتى صارت بعـض اليـاء ،فكـذلك
الضمة حذفوا رأسها لتكون بعض الواو ،واهلل أعلم.

توجيه الكسرة:
الوجه لحذف نقطتي الياء التي هي عالمة الكسرة :عدم االلتباس بنقاط اإلعجـام
التي فوق وتحت الحروف المعجمة.
والوجه لحذف رأس الياء :تبعيض الحرف إذ هـو األصـل يف الحركـات؛ وذلـك
لالبتعاد عن مشاهبة األصل.
والوجه لتصغير الجرة ظهور مزية األصل على الفرع.
والوجه إللقاء عالمة الكسرة تحت الحرف :أن ا ْلكسر مستفل ،يـنخفض اللسـان
والحنك عند النطق به .فناسب ذلك أن تكون أسفل الحرف ،وال يصلح أن تكـون
( )1المحكم (ص)7 :
( )2ربما يكون يف كالم التنسي والمارغني والضباع ما يوحي هبذا ،يقول الضباع ":وذكـر بعـض المتـأخرين
إسقاط رأسيهما -يعني الـواو واليـاء -كمـا أسـقط بعـض األلـف الدالـة علـى الفتحـة ،ويف كـالم الـداين
وغيره ما يشعر به" .سمير الطالبين (ص )89:وانظر :الطراز (ص ،)22:ودليل الحيـران (ص،)348:
والجــامع المفيــد (ص .)101:ويــرى الــدكتور :أحمــد شــكري أن األنســب يف الضــمة الــواو الصــغيرة
الكاملــة لــئال تشــتبه يف بعــض المواضــع بالســكون .ينظــر بحــث :عالمــات الضــبط يف المصــاحف
(ص ،)1522:والذي يراه الباحث أن هذا التشابه ال يحصل إال عند اختالط ضبط المشارقة بالمغاربة
يف مصــحف واحــد ،أمــا إذا اختصــت المصــاحف بضــبط واحــد ،مشــرقيا كــان أو مغربيــا والتزمــت بــه
فال تشابه.
()3ينظر :كشف الغمام (.)146/2
( )4ينظر :المحكم (ص.)42 :
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يف أعلى الحرف ألن الفم واللسان ال يستعليان هبا عند النطق.
والوجه التحاد صورة الفتحة والكسرة بالرغم من اختالف داللة كل منهما :أمـن
اللـبس الخـتالف محـل الوضـع ،قـال يف صـبح األعشـى ":ولـم يخـالفوا بينهـا وبــين
عالمة النصب الختالف محلهما".

***

()1صبح األعشى (.)162 /3

513

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هو

املبحث الرابع
السكون والتشديد و ريقة ضبطهما وتوجيه ذلك
أوالا -السكون:
الســكون ضــد الحركــة ،ومعن ـاه :قطــع اتصــال الحركــة بــالحرف ،وقــد اختلفــت
المدرستان يف هيئة العالمة الدالة عليه  ،فالمعمول به عند المشارقة وعلى رأسـهم
أئمــة العربيــة كالخليــل وســيبويه ج ْعـ ُـل عالمــة الســكون [رأس خــاء] غيــر منقوطــة،
وتوضع فوق الحـرف منفصـلة عنـه ،قـال اإلمـام الـداين ":وأهـل ا ْلعربيـة مـن ِسـيبو ْيه
يجع ُلون عالمته خاء" .وجـوز أبـو داود أن تكـون عالمـة السـكون
وعامة أ ْصحابه ْ
[رأس جيم] فقال وهو يتحدث عن كيفية السكون ،...":والثالث :خـاء ،ومـنهم مـن
يجعلها جيما بمعنى اجزم ،وكالهما حسن إذ صورهتما واحدة".
وأما المغاربة فيجعلون عالمة السكون [دارة فارغة الوسط] توضع فوق الحـرف
منفصلة عنه ،وقد أخذوا هذه العالمة عن ُنقـاط أهـل المدينـة ،يـدل علـى ذلـك قـول
ِ
يجع ُلون عالمته دارة ص ِغيرة فوق ا ْلح ْرف".
اإلمام الداين ":وأهل ا ْلمدينة ْ
ِ
الـمـظهر فقط ،وأما المغاربة فقـد
وقد ُقصرت عالمة السكون عند المشارقة على ُ
جعلوا عالمة السكون على المظهر وعلى المدغم إدغاما ناقصا أيضًا.
والـمخفى والمقلو والممدود أصليًا كان أو فرعيًا
وأما :المدغم إدغاما كامال ُ

فقد خال كل منها من عالمة السكون باتفاق المدرستين.

( )1خالف نقاط العراق مذهب المدرستين ،فلم يجعلوا للحرف الساكن عالمة تميزه ،قال اإلمـام الـداين":
وعامة نقاط أهل ا ْلعراق من السلف وا ْلخلف ال يجع ُلون فِي ا ْلمص ِ
احف عالمة للسـكون وال للتشـديد
ْ
ّ
وال للمد بل يعرون ا ْل ُح ُروف من ذلِك ُكله" .المحكم (ص ،)56 :وانظر :دليل الحيران (ص.)364:
( )2ينظر :المحكم (ص ،)52 :وكشف الغمام (.)299/2
( )3أصول الضبط (ص ،)45:وانظر :السبيل (ص.)23:
( )4ينظــر :المحكــم (ص ،)52 :والجــامع المفيــد (ص ،)74:وإيقــا الهمــم (ص ،)227:وانظــر مــا قالــه
التنسي يف الطـراز (ص ،)95:ويـرى الـدكتور :أحمـد شـكري أن عالمـة السـكون عنـد المعاربـة تشـتبه
بعالمة المزيد رسما إذ هي يف الحالتين دارة غير مطموسة ،ويرى أن اسـتخدام عالمـة المشـارقة (رأس
الخاء) أولى ألهنا ال تشتبه بغيرها .ينظـر :بحـث عالمـات الضـبط يف المصـاحف (ص ،)1522:وكـذا
بحثه :الورجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل(ص.)263:
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ثانيًا -التشديد:
ومعناه :خروج الحرف المنطوق به مشددا ،أي مثقال ،وعالمته حرف الشين عند
كال المدرستين  ،وال ُتعرق وال ُتمط وال ُتنقط  ،فيبقى منها ُسن ْينا ُتها الثالث فقط،
وتكون فوق الحرف أبدا ،قال الداين":و ُصورة الت ْش ِديد على هذا ا ْلم ْذهب شـين".
والبد من حركة مصاحبة للشدة؛ ألهنا ال تستقل ،وتوضع الحركـة فـوق رأس الشـين
إذا كانــت فتحــة أو ضــمة ،وتحــت الحــرف إذا كانــت كســرة ،وعليــه العمــل شــرقا
وغربــا  ،قــال يف صــبح األعشــى ":وعا ّمــة أهــل الشــرق علــى أهنــم يرســمون عالمــة
( )1من الطرائق المشهورة يف ضبط عالمة التشديد رسم عالمته [داال مقلوبـة إلـى فـوق] ،وعلـى هـذا نقـاط
مدينة النبي ﷺ وتبعهم على ذلك أهل األندلس ،وهـي مختـار اإلمـام الـداين الـذي يقـول ":وإلـى هـذا
ا ْلوجه ذهب نقاط أهل ا ْلم ِدينة من سلفهم وخلفهم ،وعلى استِعماله وا ِّتباع أهل ا ْلم ِدينة فِ ِ
يه عامـة أهـل
ْ ْ
ْ
بلــدنا قـ ِـديما وحــديثا ،و ُهــو الـ ِـذي أ ْختــار وبِــه انقــط" .المحكــم (ص ،)50 :وكــذا يف أصــول الضــبط
(ص )53-52:وتكون فتحة الدال قائمة ألعلى فوق الحرف إن كـان مفتوحـا ،أشـبه مـا تكـون بـالرقم
الحسابي[ ،]7وفتحتها ألسفل منكسة تحت الحرف إن كان مكسـورا ،وتكـون أمـام الحـرف وفتحتهـا
ألسفل منكسة إن كان مضموما ،أشبه ما تكون بالرقم الحسـابي[ ،]8وقـد اختلفـوا يف مصـاحبة عالمـة
الحركــة للــدال المقلوبــة علــى ثالثــة أقــوال ...ينظــر :الطــراز (ص )102-101:ومــا بعــدهما وكشــف
الغمــام ( .)316/2قلــت :الوجــه لجعــل عالمتــه داال أهنــم أخــذوه مــن كلمــة [شــد أو شــديد] ،فــاتفق
الجميع علـى أخـذ العالمـة مـن كلمـة[ :شـد أو شـديد] ،فالمشـارقة والمغاربـة أخـذوا الشـين مـن أول
الكلمة ،ونقاط المدينة وأهل األندلس أخذوا آخرها ،واعتربوا الدال أولى مـن الشـين لكوهنـا تكـررت
يف الكلمة .ينظر :أصول الضـبط (ص ،)55-54:والطـراز (ص ،)101:والوجـه لجعـل الـدال مقلوبـة
حتى ال تشـتبه بحـرف الـدال يف الـتالوة ،والوجـه لمـن قـال بمصـاحبة الحركـة للـدال التـي هـي عالمـة
التشديد زيادة البيان واإليضاح ،والوجه لمن قال بعدم المصاحبة واالكتفاء بالدال :أن الشد يغنـي عـن
الشــكل ،إذ فيــه بيــان المعنيــين ،الشــد والشــكل معــا .ينظــر :أصــول الضــبط و (ص )53:والطــراز
(ص ،)106-105:ودليل الحيران (ص.)367:
( )2ينظر :أصول الضبط (ص ،)50:والجامع المفيد (ص.)83:
()3المحكم (ص ،)49 :وانظر :إرشاد الطالبين (ص.)21:
( )4ينظر :السبيل (ص ،)26-25:وسمير الطالبين (ص .)102:وقد أغر الدكتور أحمـد شـكري فقـال:
إنه يمكن االستغناء عن الحركة المصـاحبة للشـدة بتغييـر موضـعها فوقـا وتحتـا ،واضـطر يف موضـع
الشدة مع الضمة فاقورح أن يدخل تعديل يسير على هيئة الشـدة بـأن تكتـب قائمـة وفتحتهـا إلـى األمـام
فتصــبح مثــل الــرقم الحســابي[ ،]3والــذي يــراه الباحــث أن العالمــة المســتعملة محــل اتفــاق بــين

=
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التشديد صورة شين من غيـر عراقـة  ،...ويجعلـون تلـك العالمـة فـوق الحـرف أبـدا
ويعربونه بالحركات".

التوجيه:
أوالا -توجيه السكون:
الوجــه لتســمية الســكون هبــذا الســم :أن اللســان يســكن عــن الحركــة عنــد النطــق
بالساكن.
والوجه للمشارقة يف جعل عالمة السـكون رأس خـاء :أهنـم اشـتقوا هـذه العالمـة
من أول حرف من كلمة :خفيف إذ الحرف الساكن أخف يف النطق مـن المتحـرك،
ومن المشدد المثقل نطقا والذي يمكث اللسان يف نطقه مقدار حرفين من با أولى،
فدلت هذه العالمة علـى شـيئين :األول خلـو الحـرف مـن الحركـة ،الثـاين خلـوه مـن
التشديد والذي ال يكون إال مع الحركة .وأخرى ذكرها الشـيخ الضـباع فقـال ":وقـد
اختلف يف أصلها ،فقيل :رأس خاء  ،...وقيل :رأس حاء مأخوذة من كلمـة :اسـورح؛
ألن السكون اسـوراحة مـن ثقـل الحركـة ،وقيـل :رأس جـيم مـأخوذة مـن مـن كلمـة:
جزم" .إذ السكون عالمة الجزم األصلية.
=

ا لمدرستين ،وهي ظاهرة جلية دالة على المراد ،فـال حاجـة إلـى تغييرهـا ،وأمـا االسـتغناء عـن الحركـة
المصاحبة للشدة فمردود بأن الشدة ال تستقل ،إذ هي والحركة شيء واحد.

()1صبح األعشى (.)163 /3
الس ُ
كون :ذها الحركة" .العـين ( )312 /5مـادة سـكن ،وانظـر :تـاج العـروس
( )2قال الخليل" :سكنُّ :
(.)198 /35

( )3ينظر :المحكم (ص ،)52 :وهبذا التوجيه نفسه وجه اإلمام الداين ضـبط أهـل األنـدلس للسـكون الـذي
ِ
يجع ُلـون عالمتـه خـاء
يجعلونه جرة فـوق الحـرف فقـال ":وأهـل ا ْلعربيـة مـن سـيبو ْيه وعامـة أ ْصـحابه ْ
ُي ِريدُ ون بذلك أول كلمة :خ ِفيف ،وكذلِك أراد نقاط أهل بلدنا إِال اهنـم اختصـروها بِـأن حـذفوا رأسـها
ِ
استِ ْعمال هذا الض ْر وتكرره" .وكذا قال أبو داود يف
وأبقوا مطتها فصارت جرة كألف مبطوحة لك ْثرة ْ
أصول الضبط (ص.)48-47:
( )4ينظر :سمير الطالبين (ص ،)100:وكذا قال الشيخ أبو زيتحار يف السـبيل (ص )24-23:وقـد سـبقهما

=
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والوجه للمغاربة يف جعل عالمة السكون دارة فارغـة الوسـط :اقتـداؤهم يف ذلـك
بأهل الحسا

الذين يجعلون للمنزلة الخالية من األرقام  -آحادا كانـت أو غيرهـا –

دارة تدل على خلوها ،فلما كان الحرف الساكن خاليا من الحركة جعلـوا عليـه تلـك
الدارة دليال على خلوه من الحركة ،فاشوركا – صفر أهل الحسا ودارة أهـل الـنقط
ِ
ِ
تجعل على ا ْل ُح ُروف
يف الداللة على العدم .-قال اإلمام الداين ":وهذه الدارة التي ْ
الزوائِد وعلى ا ْل ُح ُروف المخففة -أي السـاكنة ِ -هـي الصـفر اللطِيـف ال ِـذي يجعلـه
أهل ا ْلحسا على ا ْلعدد ا ْلم ْعدُ وم  ،...فمن الصفر أخـذت الـدارة و ُهـو أصـلها".
وقال المارغني ":وجرى بذلك عمل المتأخرين ،وعليه عملنا اآلن".
ويمكنني القول :إن هذه العالمة[الدارة فارغة الوسـط] لمـا كانـت مألوفـة للعـين
والــذهن أكثــر بحكــم اســتعمال أهــل الحســا لهــا للداللــة علــى الخلــو ،شــاعت يف
استعمال كثير من ال ُكتا والعلماء وأهل الخـط ودور الطباعـة شـرقا وغربـا كعالمـة
للسكون ،باستثناء مصاحف أهل المشرق الذين أبقوا عالمتها رأس خاء.
وقد حاول الشيخ الدكتور :أحمد شرشال تعليل هيئة عالمة السكون بوجه يجمع
بين مدرستي المشرق والمغر فقال معلقا  ":والـذي أراه ولعلـه الصـوا

أهنـا –

أي عالمة السكون -مأخوذة من ميم (جـزم) وحـذفوا عراقـة المـيم تخفيفـا ،وسـموا
تلك الـدارة جزمـا الـذي هـو لقـب السـكون ،وهبـذا التوجيـه يمكـن أن نجـد وشـيج اة
=

إلى القول باحتمالية أن تكون عالمة السكون رأس جيم أبو داود كما يف النص السـابق ،وانظـر :إرشـاد
الطالبين (ص.)17:

( )1ينظـر :الطـراز (ص ،)95:وكشـف الغمــام ( ،)298/2ودليـل الحيـران (ص ،)364:وإرشـاد الطــالبين
(ص.)17:
( )2المحكم (ص ،)196 -195:وقال الدكتور حسـن حميتـو يف تحقيقـه لكشـف الغمـام :وقيـل :إن تلـك
الدارة هي صاد صغيرة مأخوذة من أول كلمة صفر؛ ألن الصفر هـو الخـالي ،داللـة علـى خلـو الحـرف
من الحركة.ينظر كشف الغمام هامش رقم  14يف (.)298/2
( )3دليل الحيران (ص.)364:
( )4كالم الشيخ الدكتور مستفاد مما قاله القلقشندي يف صبح األعشى فانظره يف (.)160 /3
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وصــلة رحــم بــين أهــل المشــرق وأهــل المغــر  ،حيــث أن المغاربــة أخــذوا عالمــة
السكون من ميم جزم ،والمشارقة أخذوا الجيم من [جزم] ويلتقيان يف المأخوذ منه،
وحذفوا عراقتها؛ ألن الجـزم معنـاه القطـع ،ويف السـكون قطـع الحركـة عـن اتصـالها
بالحرف".
والذي يراه الباحث -والعاصـم مـن الزلـل اهلل جـل جاللـه -أن قـول القلقشـندي
الذي استند عليه الدكتور يف توصيف عالمة السكون بقوله ":دائـرة تشـبه المـيم".
ال ُيص ّيرها ميما على الحقيقة ،بل هـو توصـيف لتقريـب هيئـة العالمـة إلـى األذهـان،
والنص عند المتقدمين من أئمة النقط علـى خـالف ذلـك ،فقـد قـال اإلمـام الـداين":
ِ
ِ
تجعل على ا ْل ُح ُروف الزوائِد وعلى ا ْل ُح ُروف المخففـة ِهـي الصـفر
وهذه الدارة التي ْ
اللطِيف ال ِذي يجعله أهـل ا ْلحسـا علـى ا ْلعـدد ا ْلم ْعـدُ وم  ،...فمون الصوفر أخوذت
الدارة وهو أصولها" .وقـال أبـو داود ":وأمـا كيفيـة السـكون فعلـى أربعـة أضـر ،
األول :أن يكون عالمة السكون صفرا صغيرا ،مثل الذي يجعل أهل الحسـا علـى
العدد المعـدوم ...،وأهـل المدينـة يجعلـون عالمتـه دارة صـغيرة فـوق الحـرف مثـل
الصفر الذي يجعله أهل الحسا على العدد المعدوم ... ،واألول أختـار وبـه أنقـط
لمعـان جمـة" .كمـا أن محاولــة إيجـاد وشـيجة أو رحـم بــين أهـل المشـرق وأهــل
المغر يف مأخذ هذه العالمة أو غيرها من العالمات ليس بـالزم ،فلكـل وجهـة هـو
موليها ،وقد اختلفت المدرستان يف كثير من العالمات غيرها ،واختلف توجيههم لما
يختارونه منها ،والتنـوع يف مثـل هـذا واخـتالف المقصـد فيمـا يـذهب إليـه كـل فريـق
اجتهاد محمود غير مذموم ،بل هو من وسائل االرتقاء بالخط العربي.
( )1الطــراز هــامش (ص ،)95:وقــد دعــا المحقــق د :أحمــد شرشــال يف بحثــه :التوجيــه الســديد إلــى تقليــل
الخالف ما أمكن بين المدرستين .ينظر خالصة بحثه( :ص.)71:
()2صبح األعشى (.)160 /3
()3المحكم (ص ،)195 :وانظر ما قاله صاحب الطراز يف (ص.)95:
( )4أصول الضبط (ص.)46-45:
( )5ينظر:أثر القرآن الكريم يف الخط العربي ،د:كمال عيد جاسم الجميلي(ص )299:وما بعدها.
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والوجه إلخالء الحرف الساكن من العالمة يف نقط أبي األسود :خلو الحرف من
الحركــة فــأخاله مــن العالمــة ،فصــار تــرك العالمــة عنــده عالمــة ،وبضــدها تتميــز
األشياء.
ثانيًا-توجيه التشديد:

الوجــه لتســمية التشــديد هبــذا االســم :الثقــل ِ
والشــدة المصــاحبة للنطــق بــالحرف

المشدد؛ إذ الناطق بالحرف المشدد ينطق بحرفين متماثلين يف آن واحد.
والوجه لجعل عالمة التشديد رأس شـين :مـا قالـه اإلمـام الـداين":وإِنمـا جعلـت
الشــين عالمــة ل ـ ُه؛ ألنــه ُيــراد أول شـ ِـديد  ،وهــذا م ـ ْذهب ا ْلخلِيــل وســيبويه وعامــة
أصحاهبما ،وعلى ذلِك سائِر أهل ا ْلمشرق من النقاط وغيرهم" ، .ويمكن لقائل أن
يقول :أليس رأس السين المهملة أنسب من رأس الشين المنقوطة؛ لقلـة المحـذوف
منها ؟ والجوا  :أهنم استعملوا رأس الشين قاصـدين لـذلك؛ ألهنـا أول حـرف مـن
كلمة [شد أو شديد] فمن مسمى الحكم ُأخذت عالمته ومنه اش ُتقت.
والوجه لجعل عالمة التشديد هي األقر من الحرف دون الحركـة :أن التشـديد
يدل على شيئين هما :التحريك والشـد ،فحصـلت لـه بـذلك مزيـة أوجبـت قربـه مـن
الحرف بخالف الحركة التي تدل على شئ واحـد هـو التحريـك فقـط  ،وأخـرى
( )1ينظر :رسم المصحف ونقطه ،د :عبد الحي الفرماوي (ص.)292:
( )2قال أبو داود مفسرا مراد شيخه ":وإنما جعلت الشين عالمة ألهنم أرادوا بـذلك أول حـروف [شـديد]،
فاكتفوا بالشين من سائر الكلمة ،كما فعلوا بالخاء حين أرادوا بـذلك أول [خفيـف] يف حـال السـكون،
التنسـي
فاكتفوا بـأول الحـرف لداللتـه علـى سـائره" .أصـول الضـبط (ص )52:كمـا فسـر مـراد الـداين
ُّ
بالقول ":إن العـر قـد تسـتغني بـالحرف األول مـن الكـالم أو الكلمـة ."...ينظـر :الطـراز(ص-98:
 ،)99وانظر شواهد من هذا الصنف يف الرعاية (ص.)35:
( )3المحكم (ص ،)50 -49:وانظر :أصول الضبط (ص ،)55:وسمير الطالبين (ص.)102:
( )4ينظر :كشف الغمام ( ،)314/2وإيفاء الكيل (ص.)54:
( )5ال يدخل يف هـذا الكسـرة ألهنمـا لـم يتـواردا علـى محـل واحـد ،فالشـدة فـوق الحـرف والكسـرة تحتـه،
والقــول بجعــل الكســرة تحــت الشــدة وفــوق الحــرف ضــعيف كمــا قــال الشــيخ الضــباع .ينظــر :ســمير

=
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ذكرها بعضهم وهي :أن عالمة الشـد حـرف ،والمعهـود أن الحركـة هـي التـي تكـون
فوق الحرف وليس العكس.
والذي يراه الباحث :أن التوجيه األول أوجه وأحسن وأليق ،وأن التوجيه الثاين ال
يستقيم؛ ألن عالمة التشديد بعض من حرف الشين وليست كل الشين ،إذ قـد حـذف
بعضـها ،فـال مزيـة
بعضها كما بقي من الحركـات ُ
منها التعريقة والمطة والنُقط ،فبقي ُ
إذن لعالمة التشديد على الحركات من هذا الوجه.

***

=

الطالبين (ص ،)102:كما ال يدخل يف هذا الضمة إن جعلت عالمتها أمام الحرف علـى مـا ذهـب إليـه
البعض الختالف المحل .ينظر :الطراز (ص ،)100:والجامع المفيد (ص.)84:

()1ينظر :الطراز (ص ،)100:والسبيل (ص.)26:
( )2ينظر :الطراز  ،هامش (ص.)100:
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املبحث اخلامس
ضبط التنوين وعالمته وتوجيه ذلك
التنوين :عبارة عن نون ساكنة زائـدة لغيـر توكيـد ،تلحـق آخـر األسـماء لفظـًا-
لتفصلها عما بعدها -وتفارقها خطا .وقد أورد أكثـر المصـنفين ذكـر طريقـة ضـبط
التنوين بعد ذكر الحركات اقتداء بأبي األسـود ،وقـد علـل التنسـي فعـل أبـي األسـود
أحســن تعليــل فقــال ":وكــان األصــل أن ينبــه عليهــا – يعنــي نــون التنــوين -بعالمــة
السكون لكوهنا ساكنة ،لكن الناقط األول لم يجعل للسكون عالمة ،إذ تـرك العالمـة
عنده عالمة ،ورأى أن التنوين حرف صحيح يحتاج إلى عالمة تدل عليه ،جعلها مـن
جنس ما اخورعه ،فجاء كل من بعده مقتفيا له يف ذلك".
وصورة التنوين وهيئته :أن يزاد إلى الفتحة مثلهـا ،وكـذا الضـمة ،وكـذا الكسـرة:
(ـــــاـــــــــــــــــــــــ) ،وتقـورن العالمتـان عالمـة الحـرف وعالمـة التنـوين ببعضـهما وال
تفورقان أبدا يف المذهب الراجح المعمول به.
وأما موضع التنوين من الحرف فمنه ما هو محل اتفاق بين المدرسـتين ،ومنـه مـا
هو محل اختالف ،وأبـدأ أوال بـذكر موضـع االتفـاق فـأقول :توضـع عالمـة الحركـة
( )1قد يطرأ على بال القارئ سؤال مفاده :هل السكون حرف أم حركة؟ والجوا أنه حرف من الحـروف،
قال الداين ":اعْلم أن التن ِْوين حرف من ا ْل ُح ُروف ،و ُهو ساكن فِي ا ْلخلقة ،ومخرجـه مـن الخيشـوم وال
يقع أبدا إال فِي أواخر األسماء خاصة" .المحكم (ص .)57 :والدليل على حرفيتـه أن لـه مخرجـا مـن
الخيشوم كالميم ،ومن طرف اللسان كالنون ،وأنه يتحرك يف التقاء الساكنين ،وأنه ُيظهر ويدغم ويقلب

ويخفى ،ويتحرك أيضا بحركة النقل المنقولة إليه من الهمزة على مذهب ورش ،وال يوصف بكل هذه

األوصاف إال الحرف .ينظر :كشف الغمام ( )154/2والتي بعدها .قلت :وقد يستشكل البعض ذلـك
بالقول :زعمتم أن التنوين حرف ،فلم لـم تضـبطوه بالحركـات؟! والجـوا  :أن الحركـة ال توضـع إال
على حرف ثابت مصور يف الخط ،والتنوين معدوم الصورة لزيادته.ينظر :المحكم (ص.)59 :
( )2ينظر :النشر ( ،)22 /2وكشف الغمام ( ،)154/2وغاية المريد (ص ،)51:وكيف تقرأ القرآن الكريم
برواية اإلمام قالون (ص.)15 :
()3الطراز (ص.)26-25:
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والتنوين فوق الحرف األخير باتفاق المدرستين يف الصور اآلتية:
 )1إذا كان التنوين تنوين فـتح ممـا ال يوقـف عليـه بـاأللف نحـو :ﯶﯷ  -ﭜ -
ﭣ ﭤ ﴾.
 )2إذا كان التنوين تنوين فتح ويوقف عليه بألف لكن هذه األلف غير مرسومة
يف نحو :ﯓ -ﮒ  -ﮮ  -ﮬ ﮭﮮ  -ﭳ ﭴ ﮊ.
كما توضع عالمة التنوين تحت الحرف األخير باتفاق المدرستين إذا كان التنوين
تنوين كسـر مثـل :ﮯ ﮰ-ﰛ-ﭗ ﭘ -ﯢ ﯣ ﴾ وسـيأيت بيـان أي الحـركتين
للحرف وأيهما للتنوين بعد قليل ،وكذا بيان تركيب التنوين أو تتابعه وطريقـة ضـبطه
عند معالجة األحكام األربعة.
كما توضع عالمة التنوين فوق الحرف األخير باتفاق المدرستين إذا كان التنـوين
تنــوين ضــم نحــو :ﮋﮥ ﮦ-ﯥ ﯦ -ﮞ ﮟ ﮠ -ﯹ ﯺ -ﰀ ﰁ -
ﰇ ﰈ  -ﮦ ﮧ  -ﮩﮪ ﮫ  -ﯗ ﯘ  -ﯼ ﯽ ﮊ .وتجدر اإلشارة هنا إلـى
أن مدرستا المشارقة والمغاربة قد اختلفتا يف هيئة تنوين الضم ،فأمـا المشـارقة فـإهنم
ال يحــذفون مــن الــواو الصــغيرة الدالــة عليــه شــيئا بــل يبقوهنــا كمــا هــي مكتفــين
بتصغيرها  ،وأما المغاربة فإهنم يحذفون دارة الواو ويبقوهنا من غير رأس ،فتصـبح
أشبه ما تكون بالدال المعوجة ،
وأما مواضع االختالف ،قد اختلفت مدرستا المشرق والمغر يف ضبط موضـع
( )1قال يف العقيلة البيت ":153:واكتب تراء وجاءانـا بواحـدة  :تبـوءا ملجـأ مـاء مـع النظـرا" .وعلـة حـذف
األلــف الثانيــة كراهــة اجتمــاع الصــورتين المتمــاثلتين يف الخــط .ينظــر :الوســلية إلــى شــرح العقيلــة
(ص.)300:
( )2ينظر :مصاحف حفص وشعبة والدوري التي طبعها المجمع  ،وكذا مصـحف الشـمرلي بروايـة حفـص
المطبوع بمصر.
( )3ينظر:مصاحف ورش وقالون التي طبعهـا مجمـع الملـك فهـد ،وكـذا المصـحف الحسـني والمحمـدي
المطبوعين بالمغر .
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التنوين يف أربع صور ،هي:
 )1إذا كان التنوين تنوين فتح ويوقـف عليـه بـاأللف يف نحـو :ﰃ ﰄ  -ﯲ

ﯳ  -ﮰ ﮱ  -ﭥ ﭦ ﴾.
 )2إذا كــان التنــوين تنــوين فــتح ووقــع يف آخــر اســم مقصــور رســمت ألفــه يــا اء،
ويوقف عليه باأللف ،نحو :ﭛ -ﭥ -ﮋ-ﭴ ﴾.
 )3ما يجري مجرى التنوين لشبهه به ،أال وهو :نون التوكيد الخفيفة التي رسمت
ألفا يف كلمتي :ﮅ  -ﯤ ﴾ ،وال ثالث لهما.
 )4نون كلمة ﰆ ﴾ التي تكـون بمعنـى الجـوا والجـزاء ،والتـي رسـمت ألفـا،
وذلك حيث وردت ،نحو :ﭙ ﭚ ﭛ  -ﯸ ﯹ  -ﭮ ﭯ ﴾.
فأما المشارقة فإهنم يجعلون عالمتي الحرف والتنوين يف هذه الصور على الحرف الذي
قبل األلف ،وعليه العمل يف مصاحفهم ،ويعزى هذا القول إلى الخليل وسيبويه
وأمـا المغاربـة فـإهنم يحعلــون العالمتـين علـى األلـف مــع انفصـالهما عنـه خطــا،
وعليه عملهم ،وعلى هذا القـول أيضـا عمـل نقـاط أهـل المدينـة والكوفـة والبصـرة،
وهو مختار الشيخين الداين وابن نجاح.
( )1علل التنسي رسم هاتين النونين ألفا يف المصاحف بالقول ":فأما نون ﯤ﴾ و ﮅ ﴾ فهي نون
التوكيد الخفيفـة المختصـة باألفعـال ،وحقهـا أن ترسـم نونـا كغيرهـا ،لكـن لمـا كانـت سـاكنة زائـدة يف
الطرف مالزمة للحركة ،وتبدل يف الوقف ألفا بعد الفتح -قـال الباحـث :كقـراءة رويـس وقفـا يف ﮜ
ﮝ ﴾ بالرخرف -وتحذف بعد غيره أشـبهت التنـوين إذ هـذا شـأنه ،فرسـمت يف جميـع المصـاحف
ألفا لذلك" .الطراز (ص ،)41:وانظر :سمير الطالبين (ص ،)92:وإيفاء الكيل (ص.)30:
( )2النون يف ﰆ ﴾ أصـلية وقياسـها أن تكتـب بـالنون ،وقـد علـل التنسـي كتابتهـا بـاأللف بـالقول":وأمـا:
ﰆ﴾ فأشار النقاط إلى أن نوهنا أصلية ،فكان القياس كتبها نونا ،لكن أشبهت النون الخفيفة يف كوهنـا
ساكنة يف الطرف مفتوحـا مـا قبلهـا ،مبدلـة يف الوقـف ألفـا ،كتبـت يف جميـع المصـاحف ألفـا " .الطـراز
(ص ،)42:وسمير الطالبين (ص.)92:
( )3ينظر :سمير الطالبين (ص )91-90:وإرشاد الطالبين (ص.)10:
( )4ينظر :سمير الطالبين هامش(ص ،)91-90:وإرشـاد الطـالبين (ص ،)10:وإيقـا الهمـم (ص)242:

=
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ضبط التنوين عند ملقاته لحرو اإلظهار:
اإلظهار معناه :إخراج كل حرف من مخرجه من غيـر غنـة يف الحـرف المظهـر ،
وقد اتفق المشارقة والمغاربة على هيئة التنوين عند حروف اإلظهار الستة  ،حيث
جعلوه مركبا ،وذلك بجعل حركة التنوين فوق حركة الحرف مع التساوي بحيـث ال
تسبق إحداهما األخرى ،وذلك نحو:

ﰃ ﰄ  -ﮧﮨ  -ﮰﮱ-ﮱ

ﯓ ﴾.
وقد اختلفت طريقة المشارقة والمغاربة يف هيئة تركيب التنـوين حالـة الرفـع عنـد
الداللة على حكم اإلظهار ،فأما المشارقة فإهنم يجعلون عالمة التنوين مقلوبـة فـوق
حركة الحرف كـالقوس مـن غيـر رأس هكـذا ﰇ ﰈ  -ﯱ ﯲ -ﯼ ﯽ -
ﮋ ﮌ ﴾  ،وأما المغاربة فإهنم يجعلون عالمة التنوين واوا من غير رأس أشبه ما
تكون بالدال المعوجة ويضعوهنا فوق حركة الحرف تماما.
=

وبحث :عالمات الضبط يف المصاحف (ص.)1527:

( )1ينظـــر :التمهيـــد يف علـــم التجويـــد (ص ،)55 :والعميـــد يف علـــم التجويـــد (ص ،)18 :وغايـــة المريـــد
(ص.)54:
( )2حروف الحلق ستة عند جميع القراء وهي(:الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء) ،وأربعـة عنـد
أبي جعفر حيث جعل حـريف (الغـين والخـاء) مـن حـروف اإلخفـاء .قـال يف طيبـة النشـر البيـت:273:
أظهرهما عند حروف الحلق عن  :كل ويف غين وخا أخفى ثمـن  -374ال منخنـق يـنغض يكـن بعـض
أبى .وعلى هذا فلو ضبطنا مصحفا بقراءة أبي جعفر لجعلنا التنوين متتابعا عند مالقاتـه لحـريف (الغـين
والخاء) يف سائر القرآن لكوهنما من حروف اإلخفاء عنده.
()3ينظر :المحكم (ص ،)68 :وأصول الضبط (ص ،)14:وكتا النقط (ص.)131 :
( )4ينظر :مصاحف حفص وشعبة والدوري التي طبعها المجمع  ،وكذا مصـحف الشـمرلي بروايـة حفـص
المطبوع بمصر
( )5ينظر:مصاحف ورش وقالون التي طبعهـا مجمـع الملـك فهـد ،وكـذا المصـحف الحسـني والمحمـدي
المطبوعين بالمغر  .ويقورح الدكتور :أحمد شكري أن يكتب التنوين المركـب بطريقـة المغاربـة مـع
إبقاء رأس الواو الصغيرة .ينظر :بحث :عالمات الضبط يف المصاحف (ص.)1527:
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ضبط التنوين عند ملقاته لحرو اإلد ا :
اإلدغام معناه :إدخال حرف ساكن يف حرف متحرك بحيث يصيران حرفًا واحد اا
مشددا يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة .وينقسم إلـى قسـمين :كامـل ونـاقص،
وقد وضع أئمة الضبط عالمات تشـعر القـارئ وتنبهـه علـى تمـام اإلدغـام ونقصـانه،
وهذا بياهنا:
إذا وقع بعد التنوين أحد هذه الحروف األربعة المجموعة يف قولك( :لـم نـر) أو:
(نر ُمل) فإن اإلدغام يكون كامال عند جميع القـراء وعلـى هـذا فـإن علمـاء الضـبط
يجعلون شكل التنوين متتابعًا ،ويضعون عالمة التشديد علـى الحـرف المـدغم فيـه،
أي الحرف الذي بعد التنوين مـن حـروف (لـم نـر) ،وذلـك نحـو:

ﭰ ﭱﭲ -ﮥ

ﮦ  -ﮏ ﮐ  -ﯭ ﯮ ﴾ ،أما إذا كان الحرف الواقع بعد التنوين مـن غيـر
هجاء [ :لم نر] ،ولم يبق إال [الواو والياء] فإن التنوين يكون متتابعا كذلك ،غير أنك
ال تشدد الحرف المدغم فيه ،نحو :ﯰ ﯱ  -ﭑ ﭒ ﴾ باتفـاق المدرسـتين
جميعا .وهذا هو الذي عليه العمل يف جميع المصاحف شرقًا وغربًا.
( )1ينظر :التحديد يف اإلتقان والتجويد ألبي عمرو الداين (ص ،)101 :والتمهيد يف علم التجويد (ص.)55:
( )2صح يف بعض طرق الطيبة اإلدغام مع الغنة يف حريف الالم والراء لجميع القراء ما عـدا صـحبة واألزرق،
وعلى هذا الوجه يكون اإلدغام ناقصا .قال يف الطيبة - 275 :وا ْد ِغ ْم بِال ُغن ِِّة فِى الم ورا  ...و ْهـي لِغ ْي ِـر
ُص ْحبة أ ْي اضا ُترى .فإذا أردنا ضبط المصحف على قراءة من يبق الغنة يف الالم والـراء فينبغـي أن يراعـى
ذلك عند الضبط ،فيكتب التنوين متتابعا وال يشدد الناقط الالم والراء لنقصان اإلدغام .ينظر :المحكـم

(ص.)70 :
( )3أدغم خلف عن حمزة التنوين يف حريف( :الواو والياء) إدغاما كـامال بـال غنـه ،قـال يف الشـاطبية- 287:
و ُكل بِين ُْمو أ ْدغ ُموا مع ُغنة  ...وفِي ا ْلو ِ
او وا ْليا ُدونها خلـف تـال .وشـاركه يف تـرك الغنـة يف (اليـاء فقـط)
ف  ...فِى ا ْلو ِ
او وا ْليـا
الضرير عن دوري الكسائي ،قال يف الطيبة - 276 :وا ْل ُك ُّل فِى ين ُْمو بِها و ِض ْق حذ ْ
وترى فِى ا ْليا ْ
ف ،فلو ضبطنا مصحفا برواية خلف لوجب علينا تشديد حروف (يرملون) الستة إذا
اختل ْ
القت تنوينا لكمال اإلدغام يف الكل عنده ،وكذلك الشأن يف النون الساكنة إذا القت واوا أو ياء .ينظـر:
المحكم (ص.)74،70 :
( )4ينظر :المحكم (ص ،)69 :وأصول الضبط (ص.)18:
( )5ينظر :أصول الضبط (ص.)18،23:
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وتجدر اإلشارة هنا إلى بيان اختالف المشارقة والمغاربة يف طريقة ضبط التنـوين
المتتـابع المنصــو عنـد الداللــة علــى حكـم اإلدغــام أو اإلخفـاء  ،فأمــا المشــارقة
فجعلوا حركة الحرف هي التي تليه ،وهي القريبة منه ،ووضعوا حركة التنوين فوقهـا
بحيث تبدأ قبل حركة الحرف وتنتهي يف نصفها تقريبًا .وأما المغاربة فجعلوا حركـة
الحرف هي التي تليه ،ووضعوا حركة التنوين أمام الحرف بحيـث تبـدأ مـن منتصـف
حركــة الحــرف وتنتهــي بعــدها .ويــرى بعــض البــاحثين أن طريقــة ضــبط المغاربــة
للتنوين المتتابع المنصو أدل على حكمي اإلدغام واإلخفاء من طريقة المشـارقة،
حيث أن حركة التنوين على طريقتهم تكون قريبة من الحرف الـذي يليهـا – المـدغم
فيه أو المخفى عنده -من طريقة المشـارقة ،يف حـين أن طريقـة المشـارقة فيهـا تبعيـد
لعالمة التنوين عن الحرف الذي يليها ،وهو خالف المقصود يف رأيهم.

ضبط التنوين عند ملقاته لحر اإلقلب:
اإلقــال  :تحويــل نــون التنــوين عنــد مالقاهتـا لحــرف البــاء إلــى مــيم مخفــاة مــع
الغنة .فإذا وقع بعـد التنـوين حـرف البـاء الموحـدة فـإن أهـل الضـبط وأئمـة الـنقط
شرقًا وغربا يأخذون بمذهب التعويض ،ومعناه :أن توضع مكان حركة التنوين مـيم
( )1وكذا اإلقال عند من يأخذ فيـه بتتـابع التنـوين وعـدم التعـويض .ينظـر :المحكـم (ص،)72 :وأصـول
الضبط (ص.)13:
( )2ينظر :مصاحف ورش وقالون التي طبعها مجمـع الملـك فهـد ،وكـذا المصـحف الحسـني والمحمـدي
بروايــة ورش المطبــوعين بــالمغر  ،وانظــر مــا قالــه الــدكتور شرشــال يف التوجيــه الســديد (ص)31:
والشيخ عبدالرزاق يف إيفاء الكيل (ص.)36:
( )3يرى الشيخ :عبد الرزاق موسى ود :أحمد شرشال أن عالمة التتابع عند المشارقة يف المنون المنصـو
غيــر دقيقــة وال وجــه لهــا مــن المنقــول وال المعقــول ،حيــث إهنــا أبعــدت عالمــة التنــوين عمــا بعــدها،
والمفورض لهـا القـر داللـة علـى اإلدغـام أو اإلخفـاء كمـا هـي طريقـة المغاربـة .ينظـر :إيفـاء الكيـل
(ص ، )35:وبحث :التوجيه السديد (ص.)31-30:
( )4ينظـــر :التمهيـــد يف علـــم التجويـــد (ص ،)56 :والعميـــد يف علـــم التجويـــد (ص ،)26 :وغايـــة المريـــد
(ص.)63:
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صغيرة مطموسة الدارة جرهتا ألسفل عوضا عنه ،وتكون مصـاحبة لحركـة الحـرف،
وذلــك يف نحــو :ﯲ ﯳ  -ﮍ ﮎ  -ﭫ ﭬ --ﮌ ﮍ﴾ وهــذه الطريقــة مــن
الضبط ذكرها الداين يف كتا النقط بذيل المقنع  ،ولم يذكرها يف المحكم ،وذكرها
وذكرهــا أبــو داود قــائالا " :وكــذلك إن اتصــل هبــا بــاء فلــك يف ذلــك أيضــا وجهــان،
أحدهما :أن تجعل النقطة التـي هـي عالمـة التنـوين ميمـا صـغرى؛ إعالمـا منـك بـأن
التنــوين ينقلــب عنــدها ميمــا لــيلفظ القــارئ بــذلك كــذلك ،وهــو الــذي أختــار"، .
وذكرها يف موضع آخر فقال ":وكذا أيضًا أستحب أن يجعل مكان النقطة التـي هـي عالمـة
التنوين إذا أتى بعدها الباء ميما صغرى أيضا لتدل بذلك على انقالهبا ميمًا".
وهنــاك طريقــة أخــرى لضــبط حكــم اإلقــال أال وهــي :جعــل عالمتــي الحركــة
والتنوين متتابعتين ،مع عدم تشديد الباء ،مثله يف ذلك مثل اإلدغام الناقص واإلخفاء
تماما ،وهذا وجه صحيح يف الضبط نص عليه األئمـة المتقـدمون .ولكـن ال عمـل
عليه حاليًا.

ضبط التنوين عند ملقاته لحرو اإلخفاء:
اإلخفاء معناه :النطق بالحرف بصفة بين اإلظهار واإلدغام من غير تشدبد مع
بقاء الغنة يف الحرف األول .وقد اتفقت المدرستان على تتابع حركتي الحرف
( )1ينظر :إرشاد الطالبين (ص ،)14-13:وإيقا الهمم (ص.)243:
( )2قال يف كتا النقط ":وكذلك إن أردت أن تجعل يف موضـع النقطـة التـي هـي عالمـة التنـوين عنـد البـاء
خاص ّة ميمًا صغرى بالحمرة لتدل على أن حكمه أن ينقلب عندها ميمًا فيلفظ هبا القـارئ كـذلك فهـو
حسن"( .ص.)132 :
( )3أصول الضبط و (ص.)13-12:
( )4أصول الضبط و (ص.)86:
ِ
ِ
ِ
ِ
كرنا ُه من تراكـب التنْـوين عنْـد ُح ُـروف ا ْلحلـق وتتابعـه عنْـد غيرهـا مـن
( )5قال اإلمام الداين ":وهذا الذي ذ ْ
ِ ِ
ِ
اسـتِ ْعمال سـائِر
السلف الذين ابتدؤوا الـنقط وابتـدعوه ،وعليـه جـرى ْ
سائر ُح ُروف المعجم إِ ْجماع من ّ
ا ْلخلف" .المحكم (ص ،)72 :وانظر :أصول الضبط (ص.)13:
()6ينظر :التمهيد يف علم التجويد (ص ،)55 :وغاية المريد يف علم التجويد (ص.)66:

527

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1444/4/4 )43هو

والتنوين عند مالقاة التنوين لحروف اإلخفاء الخمسة عشر عند الجماعة ،أو السبعة
عشر عند أبي جعفر  ،مع عدم تشديد المخفى عنده .نحو:

ﮨ ﮩ  -ﮙ ﮚ

 -ﮜ ﮝ  -ﯔ ﯕ  -ﯖ ﯗ  -ﯗ ﯘ -ﭕ ﭖ -ﭥ ﭦ-ﮅ

ﮆ ﴾.
وقد جمع اإلمام الخراز يف متن الذيل صور التنوين ومواضعه وطريقة ضبطه فقال:
8

ثمــــــت إن أتبعتهــــــا تنوينــــــا ** فــــــزد إليهــــــا مثلهــــــا تبيينــــــا

9

وإن تقـــف بـــألف يف النصـــب ** عمـــا عليـــه يف أصـــح الكتـــب

 10ســــواء إن رســــم أو إن جــــاءا ** وهـــــو ملحـــــق كنحـــــو مـــــاءا
 11وإن يكـــن يـــاء كنحـــو مفـــورى ** هما على الياء كذا النص سـرى
 12وقيل يف الحرف الذي من قبل ** حســـبما اليـــوم عليـــه الشـــكل
 13ويف إذا ثمـــت نـــون إن تخـــف ** لنســــفعنا وليكونــــا يف األلــــف

التوجيه:
الوجه لتسمية التنوين هبذا االسم :إيقاع الفرق بينـه وبـين النـون األصـلية .وقيـل:
إنمــا ســمي بــذلك ألنــه حــادث بفعــل المــتكلم؛ ألن صــيغة [تفعيــل] تــدل علــى
اإلحداث .وقال الداين ":وألجـل الفـرق بينهمـا خولـف يف التسـمية بينهمـا ،فقيـل
لألصلي نون ،وللزائد تنوين لينفصال بذلك وتعلم المخالفة بينهما به".
والوجه لجعل عالمة تم ّي ُز التنوين وتخصه :أنه صوت ال حظ له يف الخط ،فاحتـاج إلـى
عالمة تنبه عليه وتدل على مكانه ،خشية سقوطه من اللفظ كما سقط من الخط.
( )1قال يف المحكم ":وأما ا ْلخاء والغين فمن بين التن ِْوين ِعنْدهما جعل النقطتين قبلهما موراكبتـين علـى مـا
تقدم ومن أخفاه ِعنْدهما جعل النقطتين متتابعتين" .المحكم (ص.)69 :
( )2ينظر :المحكم (ص ،)72 :وكتا النقط (ص.)131 :
( )3ينظر :كشف الغمام (.)159/2
()4المحكم يف نقط المصاحف (ص.)60 :
( )5ينظر :الطراز (ص ،)25:وانظر :سمير الطالبين (ص.)90:
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والوجه إلسقاط صورته من الخـط :الخشـية مـن مشـاهبة النـون األصـلية .قـال
الداين :فإن قيـل :فلـم لـم يرسـم نونـا يف الخـط علـى اللفـظ؟ قيـل :لـئال يشـتبه الزائـد
لمعنى الذي يلحقه التغييـر يف بعـض األحـوال باألصـلي الـالزم الـذي ال يتغيـر ،فلـو
رســم التنــوين نونـــا وهــو زائـــد الشــتبه بـــالنون االصــلية ،ف ُفـــ ِّرق بينهمــا بالحـــذف
واإلثبات.
والوجــه لجعــل عالمــة التنــوين كعالمــة الحركــات :مشــاهبته للحركــة يف مالزمــة
الحرف وصال ومفارقته وقفـا ،هـذا مـن جهـة ،وأخـرى هـي :مالزمـة حركـة التنـوين
لحركة الحرف واقوراهنا هبا ،فال تأيت إال بعدها متصلة هبا.
والوجـــه الختصـــاص التنـــوين المنصـــو يف نحـــو :ﰃ ﰄ  -ﯲ ﯳ ﴾
بالوقف باأللف :ثبوت صورته يف الخط ،وكـذا مـن أجـل خفـة المنصـو  ،بخـالف
المرفوع والمجرور.
والوجــه عنــد المشــارقة يف جعــل العالمتــين علــى الحــرف الــذي قبــل األلــف :أن
الحرف الذي قبل األلف يستدعي وجود حركته عليه لمالزمة الحركة للحرف وعدم
استقاللها وانفصالها عنه ،فلزم من وراء ذلـك تبعيـة حركـة التنـوين لحركـة الحـرف؛
ألهنا ال تستقل بذاهتا يف أصح األقوال وأرجحها ؛ لمالزمة التنوين للحركة ومجيئه
بعدهاُ ،فر ِّجح وضع الحركتين على الحرف الذي قبل األلف اعتمادا على أن الضبط
( )1ينظر :كشف الغمام (.)157/2
()2المحكم يف نقط المصاحف (ص)59 :بتصرف.
( )3ينظر :سمير الطالبين هامش (ص ،)90:ولعل هذا التعليق للشـيخ خلـف الحسـيني الـذي نقـح الكتـا
وأذن بتدريسه.
( )4ينظر :كشف الغمام (.)170/2
( )5مــن الوجــوه الضــعيفة يف ضــبط التنــوين :وضــع الحركــة علــى الحــرف ثــم إعادهتــا مــرة ثانيــة مــع عالمــة
التنوين .ومنها كذلك :وضع الحركة على الحرف ووضع التنـوين علـى األلـف مـن غيـر جمـع بينهمـا.
ينظر سمير الطالبين (ص.)91-90:
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مبني على الوصل  ،واأللف ال وجود لها يف النطق وصالا.
والوجه للمغاربة يف جعل العالمتين على األلف :أن األلف الموقـوف عليهـا لمـا
كانت تحـذف يف أثنـاء الوصـل ِخيـف أن ُيتـوهم زيادهتـا يف الرسـم ،فوضـعت عالمـة
التنوين عليها إشارة إلى أهنا مبدلة من التنوين ،واستدعى وضع التنـوين علـى األلـف
جلب الحركة إليه ومصاحبتها له؛ ألهنما ال يفورقان لمالزمة التنوين للحركة ومجيئه
بعدها فلذا جعلتا على األلف.

توجيه اإلظهار:
الوجـه لوركيــب العالمتـين عنــد حـروف اإلظهــار :أن حـروف الحلــق لمـا ب ُعــدت
مواضع خروجها عن مخرج التنوين الذي هو طـرف اللسـان كـان حكمـه عنـدهن يف
اللفظ اإلظهـار؛ لتباعـد المخـرج وطـول المسـافة ،فجـاء الـنقط مشـعرا بـذلك ِح ِّسـيا
ومعربا عنـه؛ ليـؤذن بانقطاعـه وانفصـاله عنهـا ،ويـدل بِالوركيـب علـى إظهـار التنـوين
وبيانه  ،إذ أن تركيب التنوين فوق الحركة إبعاد له عن حروف الحلق خطا كما ب ُعـد
عنها لفظًا.
( )1قــال الــداين  مبينــا ســر بنــاء الضــبط علــى الوصــل ":ألن ْ ِ
اإل ْشــكال أكثــر مــا يــدْ خل علــى ا ْل ُم ْبتـ ِـدئ
اإلعْرا  ،وال يعرف ا ْل ِقراءة فِي إِعْـرا أو ِ
المتعلم ،والوهم أكثر ما يعرض لمن ال يبصر ْ ِ
اخـر ْاأل ْسـماء
و ْاأل ْفعال فلذلِك بنوا النقط على ا ْلو ْصل دون ا ْلو ْقف ،وأ ْي اضا فإِن ا ْلقارئ قد ي ْقرأ ْاآلية و ْاألكْثر فِي نفس
و ِ
احــد ،وال يقطــع علــى شـ ْـيء مــن كلمهــا فــال ُبــد مــن إِ ْعــرا مــا يصــله مــن ذلِــك ضـ ُـرورة" .المحكــم
(ص.)19:
()2ينظر :سمير الطالبين هامش(ص.)91:
()3ينظر :سمير الطالبين (ص)91:
( )4ينظــر مــا قالــه اإلمــام الــداين يف :المحكــم (ص ،)69 :وكتــا الــنقط (ص )131 :وكــذا كشــف الغمــام
(.)215/2
()5الطراز(ص )48:بتصرف ،وانظر ما قاله يف :المحكـم (ص ،)71 :ودليـل الحيـران (ص )353:وسـمير
الطالبين (ص.)92:
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توجيه اإلد ا :
الوجه لتتابع العالمتين عند حروف اإلدغـام :أن أكثـر حـروف اإلدغـام قـد ق ُربـت
جدا من مخرج نون التنوين ،فجاء النقط مشعرا بذلك ِح ِّسـيا ،وداال علـى ا ِّتصـاله هبـا
ودخوله فِيها ،إعالما بالتقار الشديد ا ْل ُموجب لالدغام.
والوجه لتشديد ما بعد التنوين من هجاء [لم نر] :االستدالل على اتصال التنـوين
وشدة قربه مما بعده ،وكذا الداللـة علـى كمـال اإلدغـام وتمامـه بـدخول المـدغم يف
المدغم فيه ذاتا وصفة ،ف ُقلِبت نون التنوين من جنس الحرف الذي بعـدها وأدخلـت
فيه حتى صارا حرفًا واحد اا مشدد اا يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة.
والوجه لتعرية [الواو والياء] من عالمة التشديد عند اإلدغام :الداللة على نقصان
اإلغام وعدم كماله بدخول المدغم يف المدغم فيه ذاتا ال صفة ،إذ الغنة باقية.
والوجه للرد على من قال بأن الواو والياء عند التعريـة مـن عالمـة التشـديد تشـتبه
بحــروف اإلخفـــاء :أن حـــروف اإلخفـــاء مشـــهورة معروفـــة  ،فـــ ُأمن اللـــبس وزال
االشتباه.

توجيه اإلقلب:
الوجه للتعويض عن حركة التنوين بميم عند مالقاة التنوين لحرف البـاء :موافقـة
النقط للفظ ،وذلك أن التنوين يقلـب يف الـتالوة ميمـًا عنـد مالقـاة حـرف البـاء ،قـال
الداين ":وقلبت ميما فِي الل ْفظ لمؤاخاة ا ْل ِميم النُّـون فِـي الغنـة ،وقرهبـا مـن ا ْلبـاء فِـي
()1الطراز (ص )49-48:بتصرف ،وانظر:كشف الغمام ( ،)216/2ودليل الحيـران (ص ،)353:وسـمير
الطالبين (ص ،)92:وإرشاد الطالبين (ص.)13:
( )2ينظر :الطراز (ص ،)54-53:وكشف الغمام (.)229/2
()3ينظر :كشف الغمام (.)231/2
()4جمعها الشيخ سليمان الجمزوري يف أوائل كلمات هـذا البيـت -16:صـف ذا ثنـا كـم جـاد شـخص قـد
سما  ...دم ط ّيبا زد يف تقى ضع ظالما .ينظر :متن تحفة األطفال ،طبعة دار السالم.
( )5ينظر :إرشاد الطالبين (ص.)14:
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ا ْل ْ
مخرج" .فجاء النقط مشعرا بذلك وداال عليه بأوضح صورة وأحسنها.
والوجــه لتصــغير المــيم الدالــة علــى حكــم اإلقــال  :إبعادهــا عــن مشــاهبة المــيم
األصلية التي يف التالوة ،وإظهارا لمزية األصل على الفرع.
والوجــه لمــن قــال بتتــابع العالمتــين يف حكــم اإلقــال  :متابعــة مــا جــرى عليــه
استِ ْعمال أئمة السلف وسـائِر ا ْلخلـف وكـذا اإلعـالم بمسـاواته لحكـم اإلخفـاء يف
ْ
األداء ،فلما كان أداؤهما واحدا ُجعل ضبطهما واحدا ،واهلل أعلم.

توجيه اإلخفاء:
الوجه لتتابع العالمتين عند حروف اإلخفاء :أن حروف اإلخفاء لـما لم تب ُعد عـن
مخرج التنوين ُب ْعد حروف الحلق ،وكان أكثرها قريبا مـن مخـرج نـون التنـوين ،جـاء
النقط مشعرا بذلك وداال على ا ِّتصاله هبا وإخفائه عندها ،إعالمـا بالتقـار المحقـق
لإلخفاء ،إذ أن إتباع حركة التنوين لحركة الحرف تقريب لها من حروف اإلخفـاء يف
الخط كما تقاربا يف اللفظ .فإن قلت :إن حرفا القاف والكاف عنـد القـراء العشـرة،
وحرفا الغين والخـاء عنـد أبـي جعفـر بعيـدة عـن مخـرج نـون التنـوين ،فلمـاذا يتتـابع
قلـت :هـذه الحـروف وإن بعـدت عـن مخـرج نـون التنـوين إال أهنـا لـم
التنوين فيها؟ ُ
تخرج من دائرة اإلخفاء إلى غيـره ،فبقـي التنـوين متتابعـا للداللـة علـى اإلخفـاء وإن
قل ْت درجته يف األداء.
والوجــه التحــاد عالمتــي التنــوين يف اإلدغــام واإلخفــاء بــالرغم مــن تبــاين األداء
()1المحكم (ص.)75 :
( )2الطراز (ص )63:بتصرف ،وانظر :كشف الغمام ( ،)240/2وسمير الطالبين (ص.)94:
( )3ينظر :كشف الغمام (.)238/2
( )4ينظر :المحكم (ص ،)72 :وأصول الضبط (ص.)13:
()5الطراز(ص )49-48:بتصرف ،وانظر :كشف الغمام ( ،)217/2ودليـل الحيـران(ص ،)353:وسـمير
الطالبين(ص ،)92:وإرشاد الطالبين (ص.)13:
( )6ينظر :كشف الغمام (.)217/2
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فيهمـا :أنـه يجمعهمـا العـدول عـن إظهـار الحـرف وبيانـه عنـد أدائهمـا ،والعـر قـد
تحكــم للشــيء بحكــم الشــيء إذا اجتمعــا يف بعــض المعــاين ،وإن تباينــا يف اللفــظ
وتفاضال يف الحقيقة.

***

( )1ينظر :المحكم (ص ،)71 :وكشف الغمام (.)217/2
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اخلامتة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ﷺ ،وبعد:
فقد تناولت يف هذا البحث بعضا مـن عالمـات الضـبط التـي اسـتعملها المشـارقة
والمغاربة يف نقط مصاحفهم ،واجتهدت يف البحث عن الحجج والعلل لوضـع تلـك
العالمات عند كل فريق ،وأشرت لمواطن االتفاق واالختالف بين المدرسـتين ،فمـا
كان يف هذا البحث من صوا وتوفيق فهو من اهلل وحـده ،ومـا كـان فيـه مـن خطـأ أو
سقط أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان ،وحسبي أين اجتهـدت مـا وسـعني الجهـد،
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾ .

وقد كان من أبرز نتائج هذا البحث ما يلى مجملا يف نقاط:
 )1اســتطاع علمــاء الضــبط مــن خــالل القواعــد التــي قعــدوها والضــوابط التــي
وضعوها صيانة القرآن الكريم من التحريف والتصحييف.
 )2لــم يــدخل الــنقط والشــكل إلــى المصــاحف إال بعــد منتصــف القــرن األول،
وكانت المصاحف قبل ذلك غفال من النقط والشكل.
 )3أبرز أسبا نقط المصاحف وشكلها :فساد األلسن وتغير الطباع والبعـد عـن
زمــن الفصــاحة وســريان اللحــن ،خاصــة بعــد دخــول كثيــر مــن األعــاجم يف ديــن اهلل
أفواجا ،ومخالطة العر لهم ومصاهرهتم.
 )4العالمات التي وضعها علماء النقط لضبط المصحف إنما وضعوها عن علـم
ومعرفــة وقصــد وتحقــق ،ومــا مــن واحــد مــنهم إال ولــه موضــعه مــن ا ْلعلــم ،ومكانــه
من الفصاحة.
 )5اختالف عالمات الضبط يف بعض األحكام بين المشـارقة والمغاربـة ال يعنـي
أن واحد اا مـنهم أصـا وأخطـأ الثـاين ،بـل هـذا مـن اخـتالف التنـوع الـذي تستسـيغه
الصـحة والصـوا  ،وقصـدوا
العقول وتقبله النفوس ،وقد حاول الجميع وجها مـن ِّ
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ط ِريقا من ال ُّلغة وا ْل ِقياس ،ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﴾.
 )6بعــود اشــتقاق أكثــر عالمــات الضــبط إلــى الحــروف الهجائيــة كحــروف المــد
والهمزة والصاد والشين وغيرها.
 )7كشف البحث عـن أسـرار وعلـل عالمـات الضـبط المسـتعملة يف المصـاحف
عند أبرز مدرستين يف النقط.
 )8ال تخلو عالمة من عالمات الضبط من إشارة تدل القارئ وتعينه علـى معرفـة
الحكم الذي تدل عليه ،ولذلك كان للضبط أحسن األثر يف صيانة األلسن من اللحن
والتحريف.
 )9عالمات الضبط كلها اصطالحية ،وليس فيها شيء توقيفي ،وهـدفها األسـمى
صيانة كلمات القرآن يف األداء من أن يعوريها تغيير بالتصحيف أو بالتحريف.
 )10نقل االهتما ُم بالمصاحف وكتابتهـا وضـبطها الخـط العربـي نقلـة نوعيـة لـم
يسبق لها مثيل ،من جهة الشيوع والتنوع والتفنن والتجويد واالزدهار ،وانتقل الخـط
بفضل القرآن والعناية بكتابته وضبطه مـن العربيـة إلـى العالميـة ،حيـث كتـب القـرآن
العربي والعجمي على السواء بالخط والحرف العربي.
ُّ

***
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املصادر واملراجع
 .1إحيــاء علــوم الــدين ،المؤلــف :أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي
(المتوىف505 :هـ) ،الناشر :دار المعرفة – بيروت.
 .2إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتا المبين ،د .محمـد سـالم محيسـن ،طبـع علـى
نفقة قطاع المعاهد األزهرية ،عام1437-1436:هـ.
 .3أصول الضـبط وكيفيتـه علـى جهـة االختصـار ،المؤلـف :أبـو داود سـليمان بـن
نجاح ،تحقيـق :د .أحمـد أحمـد شرشـال ،الناشـر :مجمـع الملـك فهـد لطباعـة
المصحف 1427 ،هـ.
 .4إعجاز القرآن للباقالين ،المؤلف :أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البـاقالين
(المتوىف403 :هـ) ،المحقق :السيد أحمد صقر ،الناشر :دار المعارف – مصر،
الطبعة :الخامسة1997 ،م.
 .5األعالم ،المؤلف :خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي
الدمشقي (المتوىف1396 :هـ) ،الناشر :دار العلـم للماليـين ،الطبعـة :الخامسـة
عشر  -مايو  2002م.
 .6االنتصــار للقــرآن ،المؤلــف :أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب بــن محمــد ،القاضــي
الباقالين (ت403 :هـ) ،تحقيق :د .محمد عصام القضـاة ،الناشـر :دار الفـتح -
عمان :،األولى  2001م.
 .7إيفــاء الكيــل بشــرح مــتن الــذيل  ،الشــيخ  :عبــد الــرزاق علــي موســى ،غــراس
للطباعة ،األولى2006:م.
 .8إيقــا الهمــم بشــرح ضــبط ورش وقــالون األصــم ،الشــيخ :محمــد القاضــي
الحجاجي ،وهو شرح لبا الضـبط الـذي نظمـه الشـيخ :الطالـب عبـد اهلل الجكنـي،
وضمنه يف كتابه :النور الساطع على المحتوى الجامع رسـم الصـحابة وضـبط التـابع.
األولى1998:م على نفقة أحد المحسنين بنواكشوط –موريتانيا.
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 .9بحــث عالمــات الضــبط يف المصــاحف بــين الواقــع والمــأمول ،د .أحمــد خالــد
شكري ،المجلد الثالث ،ندوة طباعة القرآن الكريم ونشره بمجمع الملك فهد،
صفر عام1436:هـ.
 .10بحث :الورجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمـات التنزيـل ،د .أحمـد خالـد
شكري ،نشرته مجلة معهد اإلمام الشاطبي بجدة ،العدد1428 ،3.هـ.
 .11بحــث :التوجيــه السـديد يف رســم وضــبط القــرآن المجيــد ،د .أجمــد بــن أحمــد
شرشال ،منشور بحولية كلية الشـريعة والقـانون بجامعـة قطـر لعـام1423:هــ-
2002م ،العدد العشرون.
 .12بحث :ضبط القرآن الكريم نشأته وتطوره وعناية العلمـاء بـه ،د .سـالم بـن عبـد
اهلل الزهــراين ،منشــور بــالمؤتمر العــالمي األول للبــاحثين يف القــرآن وعلومــه،
المقام بمدينة فاس بالمغر عـام 2011م ،أقامتـه مؤسسـة مبـدع بالتعـاون مـع
الرابطة المحمدية للعلماء بالمغر .
 .13بحث :الورميز اللوين يف المصاحف الشريفة بين اصـطالحات السـلف ودعـوى
التجديــد ،د.حســن عبــد الهــادي حميتــو ،المجلــد الثالــث ،نــدوة طباعــة القــرآن
الكريم ونشره بمجمع الملك فهد  ،صفر عام1436:هـ.
 .14بحث :مذاهب العلمـاء يف تقـدير المحـذوف وتحديـد الزائـد ،وأثرهـا يف ضـبط
المصــحف ،د .غــانم قــدوري – المجلــد الثالــث ،نــدوة طباعــة القــرآن الكــريم
ونشره بمجمع الملك فهد  ،صفر عام1436:هـ.
 .15بحــث :أثــر القــرآن الكــريم يف الخــط العربــي ،د .كمــال عيــد جاســم الجميلــي،
منشور بمجلة البحوث والدراسات القرآنية التـي يصـدرها مجمـع الملـك فهـد
لطباعة المصحف ،العدد التاسع ،المحرم عام1432 :هـ.
 .16الربهــان يف علــوم القــرآن ،المؤلــف :أبــو عبــد اهلل محمــد بــن عبــد اهلل الزركشــي
(المتوىف794 :هـ) ،المحقق :أبو الفضـل إبـراهيم ،الطبعـة :األولـى 1957 ،م،
الناشر :إحياء الكتب العربية.
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 .17بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة ،المؤلـف :عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،
جالل الـدين السـيوطي (ت911 :هــ) ،المحقـق :محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم،
الناشر :المكتبة العصرية  -لبنان صيدا.
محمـد بـن
محمـد بـن ّ
 .18تاج العروس من جواهر القاموس ،المؤلف :أبو الفـيض ّ
ـرزاق الحســيني ، ،مرتضــى ،الزبيــدي (المتــوىف1205 :هـــ) ،المحقــق:
عبــد الـ ّ
مجموعة من المحققين،الناشر :دار الهداية.
 .19تــاريخ آدا العــر  ،المؤلــف :مصــطفى صــادق بــن عبــد الــرزاق الرافعــي
(المتوىف1356 :هـ) ،الناشر :دار الكتا العربي.
 .20تاريخ الرسل والملوك ،المؤلف :أبو جعفر محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر
الطــربي (المتــوىف310 :هـــ) ،الناشــر :دار الــوراث – بيــروت ،الطبعــة :الثانيــة -
 1387هـ.
 .21تاريخ القراءات يف المشرق والمغر  ،د .محمد المختار ولـد أبـاه ،دار الكتـب
العلمية ببيروت ،الطبعة الثانية إيسيسكو 2004م.
 .22تاريخ القرآن الكريم ،المؤلف :محمد طاهر بن عبد القـادر الكـردي (المتـوىف:
1400هـ) ،طبع للمرة األولى :بمطبعة الفتح بجدة  -الحجاز عام  1365هــ -
 1946م.
 .23التحديــد يف اإلتقــان والتجويــد ،المؤلــف :أبــوعمرو عثمــان بــن ســعيد الــداين
(المتوىف444 :هـ)،المحقق :الدكتور غانم قدوري  ،الناشر :مكتبة دار األنبار -
بغداد  ،األولى  1407هـ 1988 -م .
 .24ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك ،المؤلــف :القاضــي عيــاض بــن موســى
اليحصــبي (المتــوىف544 :هـــ)  ،المحقــق :ابــن تاويــت الطنجــي وعبــد القــادر
الصحراوي ،محمد بن شريفة ،سعيد أحمـد أعـرا  ،الناشـر :مطبعـة فضـالة -
المحمدية ،المغر ،الطبعة :األولى.
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 .25التعريفات ،المؤلف :علي بـن محمـد بـن علـي الشـريف الجرجـاين (المتـوىف:
816هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ،الطبعة :األولى 1403هـ -
1983م.
 .26تقريب النيل يف شرح متن الذيل ،د .عبد العزيز المزيني ،بحـث محكـم منشـور
يف مجلة تبيان العدد.21:
 .27الجامع الكبير يف صناعة المنظوم من الكالم والمنثور ،المؤلف :أبو الفتح نصر
اهلل بن محمد بن عبد الكـريم ،المعـروف بـابن األثيـر (ت637 :هــ) ،المحقـق:
مصطفى جواد ،الناشر :مطبعة المجمع العلمي1375 ،هـ.
 .28الجامع المفيد ألحكام الرسم والضبط والقـراءة والتجويـد ،المؤلـف :أبـو زيـد
عبد الرحمن بن أبي القاسم ،المعروف بابن القاضي المكناسي(ت1082:هـ)،
تحقيق د .أنس بن عبد اهلل الكندري ،الناشر مجلة الوعي األسـالمي بالكويـت،
اإلصدار ،143:عام النشر2017:م.
 .29جمــع القــرآن (دراســة تحليليــة لمروياتــه) ،المؤلــف :أكــرم عبــد خليفــة حمــد
الدليمي ،الناشر :دار الكتـب العلميـة – بيـروت ،الطبعـة :األولـى 1427 ،هــ -
2006م.
 .30حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع ،المؤلف :أبـو محمـد القاسـم بـن
فيــــره الرعينــــي الشــــاطبي (المتــــوىف590 :هـــــ) ،المحقــــق :محمــــد تمــــيم
الزعبي،الناشر :دار الهدى ،الطبعة :الرابعة 2005 ،م.
 .31الدرة الصقيلة يف شـرح أبيـات العقيلـة ،أبـو بكـر عبـد الغنـي المشـتهر باللبيـب،
تحقيــق عبــد العلــي زعبــول ،وزارة الشــؤون اإلســالمية بدولــة قطــر ،األولــى
2011م.
 .32الدرة المضية يف القراءات الثالث ،المؤلف :أبو الخير شمس الدين  ،محمد بن
محمــد بــن يوســف بــن الجــزري (المتــوىف833 :هـــ) ،المحقــق :محمــد تمــيم
الزعبي ،الناشر :دار الهدى ،الطبعة :الثانية 2000،م.
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 .33دليل الحيران على مورد الظمآن يف فني الرسم والضبط ،ألبي عبـد اهلل الخـراز،
شرح :اإلمام إبراهيم المارغني التونسي ،تحقيـق د .عبـد السـالم البكـاري ،دار
الحديث بالقاهرة2005 ،م.
 .34رســم المصــحف وضــبطه بــين التوقيــف واالصــطالحات الحديثــة،د .ش ـعبان
محمد إسماعيل ،دار السالم للطباعة والنشر ،الطبعة الثالثة :عام2012م.
 .35رســم المصــحف ونقطــه ،د .عبــد الحــي حســبن الفرمــاوي ،المكتبــة المكيــة،
األولى2004:م.
 .36الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة  ،ألبي محمد مكـي بـن أبـي طالـب
القيسي ،تحقيق :محمد هاشم عبد العزيز ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة.
 .37السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل ،الشـيخ :أحمـد محمـد أبـو زيتحـار ،تحقيـق:
د.ياســــر إبــــراهيم المزروعــــي ،نشــــرته وزارة األوقــــاف بالكويــــت ،الطبعــــة
األولى2009:م.
 .38سر صناعة اإلعرا  ،المؤلف :أبو الفتح عثمان بـن جنـي الموصـلي (المتـوىف:
392هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت-لبنان،الطبعة :األولـي 1421هــ-
2000م.
 .39سمير الطالبين يف رسم وضبط الكتـا المبـين  ،الشـيخ :علـي محمـد الضـباع،
المكتبة األزهرية للوراث ،األولى1999:م.
 .40سير أعالم النبالء ،المؤلف :أبو عبد اهلل محمد بن أحمـد بـن عثمـان بـن قا ْيمـاز
الــذهبي (ت748 :هـــ) ،المحقــق  :مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف شــعيب
األرناؤوط ،الناشر  :الرسالة ،الثالثة  1985 ،م.
 .41صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ،المؤلف :أحمد بـن علـي بـن أحمـد الفـزاري
القلقشــندي ثــم القــاهري (المتــوىف821 :هـــ) ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة،
بيروت.
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 .42الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة ،المؤلـف :أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد
الجوهري (ت393 :هـ)  ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين
– بيروت :،الرابعة . 1987
 .43صــحيح البخــاري  ،المؤلــف :أبــو عبــد اهلل البخــاري( ،محمــد بــن إســماعيل،
المتـويف 256هــ)  ،المحقــق :محمــد زهيــر الناصــر ،الناشــر :دار طــوق النجــاة،
ترقيم فؤاد عبد الباقي)  ،الطبعة :األولى 1422هـ.
 .44الضبط المصحفي نشأته وتطوره ،د .عبد التوا مرسي األكرت ،مكتبة اآلدا
بالقاهرة ،األولى2008 :م.
 .45طبقات النحويين واللغويين  ،المؤلف :أبو بكر محمد بن الحسـن بـن عبيـد اهلل
الزبيدي األندلسي اإلشبيلي( ،المتوىف379 :هـ) ،المحقق :محمـد أبـو الفضـل
إبراهيم ،الثانية ،الناشر :دار المعارف.
 .46الطراز يف شرح ضبط الخراز ،أبو عبـد اهلل محمـد بـن عبـد اهلل التنسـي ،تحقيـق:
د.أحمد أحمد شرشال ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ،الثانية2011م.
 .47غايــــة المريــــد يف علــــم التجويــــد ،المؤلــــف :عطيــــة قابــــل نصــــر ،الناشــــر:
القاهرة،الطبعة :الطبعة السابعة مزيدة ومنقحة.
 .48غاية النهاية يف طبقات القراء( ،ابن الجزري المتوىف833:هـ) أبـو الخيـر شـمس
الدين ،محمـد بـن محمـد بـن يوسـف بـن الجـزري ،الناشـر :مكتبـة ابـن تيميـة،
الطبعة :عني بنشره ألول مرة برجسوراسر.
 .49كتا العين ،المؤلف :أبو عبد الرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم
الفراهيــدي البصــري (المتــوىف170 :هـــ) المحقــق :د مهــدي المخزومــي ،د
إبراهيم السامرائي،الناشر :مكتبة الهالل.
 .50كتابــة المصــحف الشــريف وطباعتــه ،تاريخهــا وأطوارهــا د .محمــد ســالم بــن
شـــديد العـــويف ،مـــن مطبوعـــات مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف،
الرابعة2014:م.
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 .51كشف الغمام عن ضبط مرسوم اإلمام ،المؤلف :الحسن بن علـي بـن أبـي بكـر
المنبهي ،الشهير بالشباين[عاش يف أواخر القرن الثامن وأوائل التاسـع] ،دراسـة
وتحقيــق :د .حســن بــن عبــد الهــادي حميتــو ،رســالة دكتــوراة يف دار الحــديث
الحسنية بالرباط عام2007-2006:م.
 .52كنز المعاين يف شرح حرز األماين ،المؤلف :شيخ حرم الخليل إبراهيم بـن عمـر
الجعربي(ت732:ه) ،تحقيق فرغلي عرباوي ،مكتبة أوالد الشيخ.
 .53كيف تقرأ القرآن الكريم برواية اإلمام قالون عن نافع المدين ،المؤلف :المختار
المشري المقروش ،الناشر :فاليتا -مالطا – بدون ،عام النشر ،3129 :الطبعـة:
2001م.
 .54لســان العــر  ،المؤلف:جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن علــى ،ابــن منظــور
األنصاري الرويفعى اإلفريقى (المتوىف711 :هـ) ،الناشر :دار صادر – بيروت،
الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
 .55مباحث يف علوم القرآن ،المؤلف :صبحي الصالح ،الناشر :دار العلم للماليين،
الطبعة الرابعة والعشرون 2000م.
 .56المتحــف يف أحكــام المصــحف ،د .صــالح بــن محمــد الرشــيد ،دار المنهــاج
بالرياض ،األولى1433:هـ.
 .57متْن طيب ِـة الن ْش ِـر فِـي ا ْل ِقـراء ِ
ات ا ْلع ْش ِـر ،المؤلـف :أبـو الخيـر شـمس الـدين ابـن
ُ ِّ
الجزري ،محمد بـن محمـد بـن يوسـف (المتـوىف833 :هــ) ،المحقـق :محمـد
تميم الزعبي ،الناشر :دار الهدى ،جدة :،األولى 1994 ،م.
 .58مـتن عقيلــة أتــرا القصــائد ألبــي محمــد القاســم بــن فيــره الشــاطبي (المتــوىف:
590هــــ) ،تحقيـــق د.أيمـــن رشـــدي ســـويد ،دار الغوثـــاين بدمشـــق ،الطبعـــة
األولى2006:م.
 .59المحكم يف نقط المصاحف ،أبو عمرو عثمـان بـن سـعيد بـن عثمـان أبـو عمـرو
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الــداين (المتـــوىف444 :هـــ) ،المحقـــق :د .عــزة حســـن ،الناشــر :دار الفكـــر –

دمشق،الطبعة :الثانية1407 ،هـ.
 .60مختصر التبيين لهجاء التنزيل ،المؤلف :أبو داود سـليمان بـن نجـاح األندلسـي
(المتــوىف496 :هـــ)،تحقيق :د .أحمــد شرشــال ،الناشــر :مجمــع الملــك فهــد
بالمدينة المنورة ،عام النشر 1423 :هـ  2002 -م.
 .61مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف ،د .حازم سعيد حيدر ،من مطبوعات
معهد اإلمام الشاطبي بجدة ،األولى2014:م.
 .62مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبـو عبـد اهلل أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباين
(المتــوىف241 :هـــ) ،المحقــق :شــعيب األرنــؤوط  -عــادل مرشــد ،وآخــرون،
الناشر :الرسالة :،األولى 2001 ،م
 .63المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول اهلل ﷺ ،
المؤلف:أبـو الحجـاج مســلم بـن الحجـاج القشــيري (ت261 :هــ) ،المحقــق:
فؤاد عبد الباقي،الناشر :دار إحياء الوراث ببيروت.
 .64المصحف الحسني برواية ورش عن نافع ،المطبوع يف المملكة المغربية.
 .65مصحف الشمرلي برواية حفص عن عاصم ،مطبوع متداول يف مصر.
 .66المصحف المحمدي برواية ورش عن نافع ،المطبوع يف المملكة المغربية.
 .67مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية ،برواية
ورش عن نافع.
 .68مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية ،برواية
قالون عن نافع.
 .69مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية ،برواية
شعبة عن عاصم.
 .70مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية ،برواية
الدوري عن أبي عمرو.
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 .71مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية ،برواية
حفص عن عاصم.
ِ
ِ
األصول الخطي ِة ،نصر أبو الوفاء بن نصر
 .72المطال ُع النصرية للمطابِ ِع المصرية يف ُ
يونس الهوريني (ت1291 :هـ) ،تحقيق :د .طـه عبـد المقصـود :،مكتبـة السـنة
بالقاهرة :،األولى 2005 ،م.
 .73معجــم مقــاييس اللغــة ،المؤلــف :أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء
القزويني الرازي( ،المتوىف395 :هـ) ،المحقق :عبد السالم هارون ،الناشر :دار
الفكر،عام النشر1979 :م.
 .74معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،المؤلف :شـمس الـدين الـذهبي،
محمــد بــن أحمــد بــن قا ْيمــاز المتــوىف748 :هـــ ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة،
الطبعة :األولى 1997م.
 .75التكملة لكتا الصـلة ،المؤلـف :ابـن األبـار ،محمـد بـن عبـد اهلل بـن أبـي بكـر
القضاعي البلنسي (المتوىف658 :هـ) ،المحقق :عبد السـالم الهـراس ،الناشـر:
دار الفكر للطباعة – لبنان ،سنة النشر1415 :هـ1995 -م.
 .76التمهيد يف علم التجويد ،المؤلف :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمـد
بن محمد بن يوسف (المتوىف833 :هـ) ،تحقيق :الدكتور على حسين البـوا ،
الناشر :مكتبة المعارف ،الرياض ،الطبعة :األولى 1405 ،هـ  1985 -م.
بسة المصري (المتوىف :بعـد
 .77العميد يف علم التجويد ،المؤلف :محمود بن علي ّ
1367هــــ) ،المحقـــق :محمـــد الصـــادق قمحـــاوى ،الناشـــر :دار العقيـــدة –

اإلسكندرية ،الطبعة :األولى 1425 ،هـ  2004 -م.
 .78المقاصــد يف المشــهور مــن علــم ضــبط المصــاحف ،نشــرة صــغيرة ،د .عــادل
إبراهيم أبو شعر ،من مطبوعات جمعية المحافظة على القرآن الكريم باألردن.
 .79المقنع يف رسم مصاحف األمصار  ،المؤلـف :أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد بـن
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عثمــان أبــو عمــرو الــداين (المتــوىف444 :هـــ) ،المحقــق :الصــادق قمحــاوي،
الناشر :مكتبة الكليات األزهرية  ،القاهر.
الز ْرقاين (المتـوىف:
 .80مناهل العرفان يف علوم القرآن ،المؤلف :محمد عبد العظيم ُّ
1367هـ) ،الناشر :مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،الطبعة :الثالثة.
 .81منظومة المفيد يف التجويد ،لإلمام أحمد بن بدر الطيبي (ت979:هـ) ،تحقيـق:
د .أيمن سويد ،من مطبوعات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة.
 .82الميســر يف علــم رســم المصــحف وضــبطه ،د .غــانم قــدوري الحمــد ،مركــز
الدراسات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي2012،م.
 .83النشــر يف القــراءات العشــر،المؤلف  :شــمس الــدين ابــن الج ـزري ،محمــد بــن
محمــد بــن يوســف (المتــوىف  833 :هـــ) ،الناشــر :مكتبــة الســوادي  ،الطبعــة:
الرابعة 1412 ،هـ  1992 -م.
 .84النقط (مطبوع مع كتـا المقنـع) المؤلف:أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد الـداين
(المتوىف444 :هـ)،المحقق :محمد الصادق قمحاوي ،الناشر :مكتبة الكليـات
األزهرية ،القاهرة.
 .85الوسيلة إلى كشف العقيلة ،أبو الحسن علم الدين أبو الحسـن علـي بـن محمـد
السخاوي (المتوىف643 :هـ) ،مكتبة الرشد -الرياض -الثالثة 2005م.
 .86وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،المؤلـف :أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن
إبــراهيم ابــن خلكــان الربمكــي (المتــوىف681 :هـــ) ،المحقــق :إحسـان عبــاس،
الناشر :دار صادر – بيروت.
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1. Iḥyāʼ ʻulūm al-Dīn, al-muʼallif : Abū Ḥāmid Muḥammad ibn
Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī (al-mutawaffá : 505h), al-Nāshir : Dār
al-Maʻrifah – Bayrūt
2. Irshād al-ṭālibīn ilá ḍabṭ al-Kitāb al-mubīn, D : Muḥammad Sālim
Muḥaysin, Ṭubiʻa ʻalá nafaqat Qiṭāʻ al-Maʻāhid al-Azharīyah, ʻām :
1436-1437h
3. uṣūl al-ḍabṭ wa kyfyth ʻalá jihat al-ikhtiṣār, al-muʼallif : Abū Dāwūd
Sulaymān ibn Najāḥ, taḥqīq : D : Aḥmad Aḥmad Shirshāl, al-Nāshir :
Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf, 1427h
4. Iʻjāz al-Qurʼān lil-Bāqillānī, al-muʼallif : Abū Bakr Muḥammad ibn alṬayyib ibn mḥmdālbāqlāny (t : 403h), al-muḥaqqiq : al-Sayyid
Aḥmad Ṣaqr, al-Nāshir : Dār al-Maʻārif – Miṣr, al-Ṭabʻah : alkhāmisah, 1997m
5. 5) al-Aʻlām, al-muʼallif : Khayr al-Dīn ibn Maḥmūd ibn Muḥammad
ibn ʻAlī ibn Fāris, al-Ziriklī al-Dimashqī (al-mutawaffá : 1396h), alNāshir : Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn, al-Ṭabʻah : al-khāmisah ʻashar-Māyū
2002 M.
6. al-Intiṣār lil-Qurʼān, al-muʼallif : Abū Bakr Muḥammad ibn al-Ṭayyib
ibn Muḥammad, al-Qāḍī al-Bāqillānī (t : 403h), taḥqīq : D.
Muḥammad ʻIṣām al-Quḍāh, al-Nāshir : Dār al-Fatḥ-ʻammān, : al-ūlá
2001 M
7. iyfāʼ al-Kayl bi-sharḥ matn al-Dhayl, al-Shaykh : ʻAbd al-Razzāq ʻAlī
Mūsá, Ghirās lil-Ṭibāʻah, al-ūlá : 2006m
8. Īqāẓ al-himam bi-sharḥ ḍabṭ Warsh wa-Qālūn al-Aṣamm, al-Shaykh :
Muḥammad al-Qāḍī al-Ḥajjājī, wa-huwa sharḥ Lubāb al-ḍabṭ alladhī
naẓẓamahu al-Shaykh : al-ṭālib ʻAbd Allāh al-Jakanī, wa ḍimnihi fī
kitābihi : al-Nūr al-sāṭiʻ ʻalá al-muḥtawá al-Jāmiʻ rasm al-ṣaḥābah wa
ḍabṭ al-tābiʻ. al-ūlá : 1998M ʻalá nafaqat aḥad almḥsnyn bnwākshwṭ
– Mūrītāniyā.
9. baḥth ʻAlāmāt al-ḍabṭ fī al-maṣāḥif bayna al-wāqiʻ wa al-maʼmūl, D :
Aḥmad Khālid Shukrī, al-mujallad al-thālith, Nadwat Ṭibāʻat alQurʼān al-Karīm wa nasharahu bi-Majmaʻ al-Malik Fahd, Ṣafar ʻām :
1436h.
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10. baḥth : al-tarjīḥ wa al-Taʻlīl li-rasm wa ḍabṭ baʻḍ Kalimāt al-tanzīl, D
: Aḥmad Khālid Shukrī, nasharatʹhu Majallat Maʻhad al-Imām alShāṭibī bi-Jiddah, al-ʻadad : 3, 1428h.
11. baḥth : al-Tawjīh al-sadīd fī rasm wa ḍabṭ al-Qurʼān al-Majīd, D :
Aḥmad ibn Aḥmad Shirshāl, manshūr bḥwlyh Kullīyat al-sharīʻah wa
al-qānūn bi-Jāmiʻat Qaṭar li-ʻām : 1423h-2002M, al-ʻadad al-ʻishrūn.
12. baḥth : ḍabṭ al-Qurʼān al-Karīm nashʼatuhu wa taṭawwuruh wa
ʻInāyat al-ʻulamāʼ bi-hi, D : Sālim ibn ʻAbd Allāh al-Zahrānī, manshūr
bālmʼtmr al-ʻĀlamī al-Awwal lil-Bāḥithīn fī al-Qurʼān wa ʻulūmuhu,
al-maqām bi-madīnat Fās bi-al-Maghrib ʻām 2011M, aqāmth
Muʼassasat Mubdiʻ bi-al-taʻāwun maʻa al-Rābiṭah alMuḥammadīyah lil-ʻUlamāʼ bi-al-Maghrib.
13. baḥth : altrmyz al-lawnī fī al-maṣāḥif al-sharīfah bayna iṣṭilāḥāt alSalaf wa-daʻwá al-tajdīd, D : Ḥasan ʻAbd al-Hādī Ḥamītū, al-mujallad
al-thālith, Nadwat Ṭibāʻat al-Qurʼān al-Karīm wa nasharahu biMajmaʻ al-Malik Fahd, Ṣafar ʻām : 1436h.
14. baḥth : madhāhib al-ʻulamāʼ fī taqdīr al-maḥdhūf wa taḥdīd al-zāʼid,
wa athrhā fī ḍabṭ al-Muṣḥaf, D : Ghānim Qaddūrī – al-mujallad althālith, Nadwat Ṭibāʻat al-Qurʼān al-Karīm wa nasharahu bi-Majmaʻ
al-Malik Fahd, Ṣafar ʻām : 1436h.
15. baḥth : Athar al-Qurʼān al-Karīm fī al-khaṭṭ al-ʻArabī, D : Kamāl ʻĪd
Jāsim al-Jumaylī, manshūr bi-majallat al-Buḥūth wa al-Dirāsāt alQurʼānīyah allatī yuṣdiruhā Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat alMuṣḥaf, al-ʻadad al-tāsiʻ, al-Muḥarram ʻām : 1432h.
16. al-burhān fī ʻulūm al-Qurʼān, al-muʼallif : Abū ʻAbd Allāh
Muḥammad ibn ʻAbd Allāh al-Zarkashī (al-mutawaffá : 794h), almuḥaqqiq : Abū al-Faḍl Ibrāhīm, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1957 M, alNāshir : Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah
17. Bughyat al-wuʻāh fī Ṭabaqāt al-lughawīyīn wa al-nuḥāh, al-muʼallif :
ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (t : 911h), almuḥaqqiq : Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, al-Nāshir : alMaktabah al-ʻAṣrīyah-Lubnān Ṣaydā,
18. Tāj al-ʻarūs min Jawāhir al-Qāmūs, al-muʼallif : Abū al-Fayḍ
Muḥammad ibn Muḥammad ibn ʻAbd al-Razzāq al-Ḥusaynī,,
Murtaḍá, alzzabydy (al-mutawaffá : 1205h), al-muḥaqqiq :
majmūʻah min al-muḥaqqiqīn, al-Nāshir : Dār al-Hidāyah.

547

هو1444/4/4 )43( مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد
19. Tārīkh ādāb al-ʻArab, al-muʼallif : Muṣṭafá Ṣādiq ibn ʻAbd al-Razzāq
al-Rāfiʻī (al-mutawaffá : 1356h), al-Nāshir : Dār al-Kitāb al-ʻArabī
20. Tārīkh al-Rusul wa al-mulūk, al-muʼallif : Abū Jaʻfar Muḥammad ibn
Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr al-Ṭabarī (al-mutawaffá : 310h), al-Nāshir :
Dār al-Turāth – Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-thāniyah-1387 H
21. Tārīkh al-qirāʼāt fī al-Mashriq wa al-Maghrib, D : Muḥammad alMukhtār Wuld Abāh, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah bi-Bayrūt, al-Ṭabʻah
al-thāniyah Īsīskū 2004m
22. Tārīkh al-Qurʼān al-Karīm, al-muʼallif : Muḥammad Ṭāhir ibn ʻAbd alQādir al-Kurdī (al-mutawaffá : 1400h), Ṭubiʻa lil-marrah al-ūlá : biMaṭbaʻat al-Fatḥ bi-Jiddah-al-Ḥijāz ʻām 1365 H wa 1946 M.
23. al-Taḥdīd fī al-Itqān wa al-tajwīd, al-muʼallif : abwʻmrw ʻUthmān ibn
Saʻīd al-Dānī (al-mutawaffá : 444h), al-muḥaqqiq : al-Duktūr Ghānim
Qaddūrī, al-Nāshir : Maktabat Dār al-Anbār-Baghdād, al-ūlá 1407 H1988 M
24. tartīb al-madārik wa Taqrīb al-masālik, al-muʼallif : al-Qāḍī ʻIyāḍ ibn
Mūsá al-Yaḥṣubī (al-mutawaffá : 544h), al-muḥaqqiq : Ibn Tāwīt alṬanjī wa-ʻAbd al-Qādir al-Ṣaḥrāwī, Muḥammad ibn Sharīfah, Saʻīd
Aḥmad Aʻrāb, al-Nāshir : Maṭbaʻat Faḍālah-al-Muḥammadīyah, alMaghrib, al-Ṭabʻah : al-ūlá
25. altʻryfāt, al-muʼallif : ʻAlī ibn Muḥammad ibn ʻAlī al-Sharīf al-Jurjānī
(al-mutawaffá : 816h), al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah Bayrūt –
Lubnān, al-Ṭabʻah : al-ūlá 1403h-1983m
26. Taqrīb al-Nīl fī sharḥ matn al-Dhayl, D : ʻAbd al-ʻAzīz al-Muzaynī,
baḥth muḥakkam manshūr fī Majallat Tibyān al-ʻadad : 21.
27. al-Jāmiʻ al-kabīr fī ṣināʻat al-manẓūm min al-kalām wa al-manthūr,
al-muʼallif : Abū al-Fatḥ Naṣr Allāh ibn Muḥammad ibn ʻAbd alKarīm, al-maʻrūf bi-Ibn al-Athīr (t : 637h), al-muḥaqqiq : Muṣṭafá
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Signs of the Holy Quran Control and Directing it to the
Levantine and Moroccans
(Collecting and Comparison Study)
Dr. Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Al-hassanin
Reciter of all the tenth Quranic Readings
Al-Qassim University - Saudi Arabia Kingdom

Abstract
The research dealt with the study of a set of signs of control and
form used by the Mashraqa and The Moroccans to adjust the words of
the Holy Quran;
The research consists of an introduction, five investigations and a
conclusion with the most prominent results. The introduction contains
a statement of some aspects of the Qur'an's care, including the
research plan, its methodology, its objectives and previous studies.
The five investigations are: the first: the definition of the science of
control and its importance and the most famous schools. Second: the
history of the genesis of the science of control and the stages of its
development. Third: The original movements in which the letters are
adjusted and directed. Fourth: Adjust the stillness, tighten and guide it.
Fifth: Adjust and direct the dragon.
The most prominent objective of the research: for the reader to
stand on the ills for which the adjustment marks in the qur'ans were
attached east and west to this image. The reader should know where
those marks are derived. The research also aims to introduce the
efforts of the nation's scholars in taking care of the Qur'an, the stages
of control that the Qur'an has gone through through the ages, and the
time of each stage and its men.
The most prominent results of the research: that the markers
developed by the point scientists to control the Qur'ans were
developed knowingly, knowingly and intentionally, and that the
Sharqa and Moroccans tried by their choices a face of health and
correctness. The difference in the signs of control in some of the
provisions between them does not mean that one of them has been
injured and the other is wrong, but all are correct, and this is of
different diversity.
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The effect of interpretation and expression on
endowment locomotion between sufficient and complete
Dr. Mahmoud bin Kaber bin Isa
Assistant Professor at the Department of Quranic studies
Education College
King Saud University

Abstract
Indeed, ʿilm al-waqf wa al-ibtida (the science of stopping and
beginning) in Quranic verses is a very honourable science. Its
knowledge is grounded upon numerous sciences that lead a person to
fully perceive its fundamental principles. Ibn Mujahid states, “No one
can fully perceive and apply it (this science) except who is competent
in Arabic grammar, modes of Quranic recitation, Quranic exegesis,
Quranic stories and their respective summaries, and the language of
the Quran.” Whoever carefully examines this statement realizes that
Ibn Mujahid gave precedence to Arabic grammar and Quranic
exegesis because they are the bases from which to fully comprehend
and apply this science. Whoever has read the book al-Muktafa, by alDāni, will find the impact of these two, Arabic grammar and Quranic
exegesis, in hundreds of issues related to stopping in Quran and
Quranic meanings, as well as their employment in differentiating the
types of stopping points. For this reason, this research aims to deeply
explore these two aspects to perceive the extent of their impact in
judging between a al-waqf al-tāmm (complete stop) and al-waqf alkāfi (sufficient stop), so that the judgement is based off the ʿIrab
(syntax) and meaning of the word stopped on. Additionally, to
confirm that the differences in this science are directly affected by the
differences between the scholars of Quranic exegesis and scholars of
ʿIrab, as is the case with the sample of this research, which is clearly
seen in the books of Arabic language, modes of recitation, and
Quranic exegesis.
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The Suitable stories in Surat ( Sad )
for the Intention of the Surah
Dr. Saleh Thanian Al-Thanian
Associate Professor at the Department of Interpretation and Quran sciences,
Holy Quran and Islamic Studies College in Islamic University

Abstract
The research of (The occasion of stories in Surah (Sad) for the
intent of the Surah) deals with studying the stories in Surah (Sad)
and explaining their occasion to the intent of the surah. The research
included two topics: The first topic: the definition of search terms
and the definition of the surah, while The second topic explains the
occasion of stories for the intent of the Surah, which is a five stories:
the story of the two adversaries with David , the story of Suleiman and
the horse, the story of the body that was thrown on the chair of
Suleiman, the story of Ayoub, and the story of Adam and Satan, and
each story has been studied in three branches, namely: the occasion of
the story before it, and the occasion of the story for the intent of the
surah, and benefits from the story related to the intent of Surah.
The methodology of the study went on: on the analytical and
deductive method, and the type of study: desktop theory, and the
most important results: that the chosen statement in the purpose of
the surah through the study of the stories in it: urging the Alawba to
Allah and the greatness of its status.
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The verses that were narrated in Al-khawarij (the
Rebel) interpretation of inductive study
Dr. Ibrahim bin Abbas bin Nasser Al-Shaghdari
Assistant Professor of Interpretation and Quran Sciences , Dhamar University

Abstract
Research title: The Qur’an verses that were narrated as mentioned in the
Kharijites sect - An inductive and interpretive study.
The objective of the research: This research aims to collect the verses that
were narrated in the Kharijites sect, and to study them as an interpretative
study that demonstrates the relationship of the Kharijites sect to the Qur’anic
verse, to achieve the authenticity of the narrations contained therein, to
clarify the interpretation of some verses in the Kharijites sect, and to reveal
the reasons for these interpretations.
The researcher used the original and inductive approach, and reached a
number of results, the most important of which are the following:
Interpretation of some verses in the Kharijites sect mentioned in the
Prophet’s Sunnah and the sayings of the Companions.
What is correct from these interpretations - whether raised or suspended does not mean restricting the meaning of the verse to the Kharijites, but
rather that they are part of the meaning.
There is no wonder in the authenticity of narrations on the authority of
the Prophet Verses are interpreted by the Kharijites, with the Kharijites
being a group that appeared after the death of the Messenger, and after the
revelation was interrupted, this falls under his prophecies, and it is among
many hadiths mentioned in describing the Kharijites, denouncing them, and
warning them.
To represent these interpretations that were included in the narrations in
the manner of three ways: Tafsir in general, exegesis by example, and
exegesis by analogy.
The interpretation by analogy is the least of those interpretations.
Interpretation of verses by the Kharijites is not required to download all
that is mentioned in the verse to the Kharijites, such as relegating the
characteristics of disbelief to them in the verse to them, and this is evident in
the narrations that Ali interpreted  وby the Kharijites, so did not disbelieve
them, although the verses include some of the characteristics of the
unbelievers. What comes down from the meanings of the verse is only what
the Kharijites share with the unbelievers, from the aberration, the delusion of
seeking and following the similarities, and so on. They are not covered by
the characteristics of the unbelievers, such as denial of God and his
messengers, denial of the day and the next, and so on, which is nothing but
disbelief.
Key words: the Kharijites - the Al-Harouri sect - the rogue sect - the
narrations - the takfir - the takfiris - the exaggeration - the interpretation of
the Qur’an.
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Explanation of some issues of Quran sealing
Dr. Nawwaf bin Mu'id Al-Harthi
Associate Professor at the Department of Readings at Da'wah and Religion
Principles College Umm Al-Qura University

Abstract
Title: At-Tibyān (elucidation) of rulings pertaining to Khatm al-Qur'ān
(finishing its recitation).
Topic of Study: It discusses various matters pertaining to Khatm alQur'ān, starting with the virtues of reciting the Qur'an, the recommended
time period for completing the recitation, fasting the day of the Khatm,
saying Takbeer (Allahu Akbar) between the ending chapters, Duʿā
(supplication) of Khatm al-Qur'ān, and rulings pertaining to this Duʿā.
Aims of the Study: Since many of the rituals pertaining to Khatm alQur'ān have become common practice among professional reciters and even
laymen, so much so that they have come to be considered liturgical rites, I
decided to study their validity in the light of evidences and statements of
scholars, so that people will be aware of the differences of opinion regarding
them .
Study Layout: It is composed of an Introduction, twelve chapters,
Conclusion, and indices.
Among the most important conclusions and recommendations were:
1- The narration of saying Takbeer is considered acceptable by reciters,
and it is their practice.
2- Gathering ones family and children at the time of Khatm al-Qur'ān
(for supplication) was practiced by some of the pious predecessors.
3- The whole Qur'an can be possibly recited in one night.
4- There is nothing wrong in performing Duʿā of Khatm al-Qur'ān
outside the state of Ṣalāt (ritualistic prayer).
5- Duʿā of Khatm al-Qur'ān while in the state of Ṣalāt has been
performed by some of the pious predecessors.
6- It is not appropriate for a person to leave the congregation (and
finish his prayer alone) if the Imām makes Duʿā of Khatm al-Qur'ān in the
state of Ṣalāt .
Keywords: Khatm al-Qur'ān, At-Tibyān, Duʿā Khatm al-Qur'ān, alKhatmah
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The Approach of Ibn Katheer in keeping conflict away
from Narrate which reported by Ibn Abbas in
interpretation
Ahmed bin Abdul Aziz bin Muqrin Al gussir
Associate Professor Interpretation and Quran sciences
Science and Art Collage – Al Rass Islamic Studies Al-Qassim University

Abstract
Title of the Research:
The approach of Al-Hafiz Ibn Kathir to resolving the discrepancy in Ibn
Abbas' narrations in the interpretation.
Summary of the Research:
Subject of the Research: This study aims to reveal Ibn Kathir's
methodology to resolving the discrepancy in the narrations provided by Ibn
Abbas in the interpretation.
Objects of the Research: This research aims to highlight the efforts and
method of Ibn Kathir to resolving the discrepancies in the narrations reported
by Ibn Abbas in the interpretation.
Methodology of the Research: I divided the discrepant narrations on the
authority of Ibn Abbas into three topics: the first: it contains the narrations in which
Ibn Kathir followed the method of collecting, and the second: which includes the
narrations in which he followed the approach of weighting, and the third: which
includes the narrations in which he followed the approach of stopping, and I placed
under each topic several chapters, I classified it by the novels under it, three
examples of discrepant narrations were given in each chapter.
The Most Important Conclusions and Recommendations:
Ibn Kathir is regarded as one of the most interpreters who addressed the
issue of discrepancy between Ibn Abbas' narrations in interpretation, And I
worked on revealing the approaches taken by Ibn Kathir in repelling the
contradictions from these narrations, and highlighting them for those
interested in Quranic studies. The total number of verses that were quoted
from Ibn Abbas in which conflicting narrations - which were collected from
the interpretation of Ibn Kathir - reached 129 verses.
The Most Important Recommendations:
The researcher recommends more studies that reveal the methods of the
interpreters in dealing with the discrepant narrations of the Companions in
interpretation.
Keyword: Interpretation, Effects, Discrepancy, Methods, Ibn Abbas, Ibn
Kathir.
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Direct verbal attachment that agreed at the beginning of
verses which are different in numbering them
Dr. Dua'a bint Zuhair Sanadi
Assistant Professor of Readings at the university of Princess Noura bint Abdul
Rahman Riyadh

Abstract
The research title: (Explanation How the Last Words are
Associated with the Next Words in ʾIʿrab agreed on the Last Words of
Verses that Differ in Numbers)
The aim of the research: the research aimed to describe the
impact of scholars who disagreed on the numbers of the last words are
associated with the next word of verses in Iʿrab of all aspects, and to
choose the best waqf that completes the meaning.
This research to identify the last words of verses that differ in
numbers, which associated with the next words of verses in Iʿrab
without disagreement between syntacticians, showing in each matter
the disagreement of scholars who agreed on the last words of verses,
and the rule of waqf scholars, and to prefer the best last words of
verses by waqf according to meaning.
This research has reached many results, principally: first: wasl is
the chosen opinion by the researcher in the studied matters for
completing verbal and moral communication. Second: rhetoric
purposes and aspects to bring the listener’s attention, so waqf of the
method of scholars who agreed on the last words of verses can be
applied despite verbal and moral communication, and these purposes
have a great impact on the listeners. Third: wasl can be applied to the
method of scholars who disagreed on the last words of verses, which
is the bet. Waqf can be applied to the method of scholars who agreed
on the last words of verses only if resuming reading, and starting with
what it is good to start with, in case the subject is strongly associated
with the word before it, or doubt about changing the meaning.
Keywords: waqf - verbally - meaning - verses that differ in
numbers - the last words of verses.
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Ibn Abbas' split for interpretation
An Analytical Study
Dr. Abdullah bin Omer bin Ahmed Al-Omar
Assistant Professor at the department of interpretation and Quran sciences
The Holy Quran and Islamic studies - Islamic University

Abstract
Title of the paper: (Ibn Abbas’s Categorization of Tafseer – An
Analytical Study), and it aims at verifying and grading the narration reported
from Ibn Abbas on the categorization of Tafseer, and studying the scholarly
issues related to the categorization.
The research was based on the inductive, analytical and critical
methodology, which resulted –by the grace of Allaah- in a number of
findings, the most significant of which are: The acceptance of the mawqūf
version of this narration from Ibn ‘Abbaas, and the reliance of the
recognition of the categorization on three matters: al-Idrāk (realization), alMasdar (source), and al-Ḥukm (ruling), which revolve around: the
knowledge of the Glorious Qur’an, with the explanation of the reason behind
each category in its place. It became apparent through the research that alTabarī was the first to elaborately discuss the categorization, then alMāwardī benefitted from him and he also added to it, then al-Zarkashī
paraphrased the text of al-Māwardī with some additions, then al-Suyūtī
copied the text of al-Zarkashī verbatim, and among those who gave attention
to this categorization among the contemporary scholars is Dr. Musā‘id alTayyar. The impact of Theology on the categorization of some scholars was
apparent, and the fact that al-Ḥurūf al-Muqatta‘a (the separated letters) were
not among the ones whose meanings are exclusively known to Allaah, and
that it is incorrect to regard what is inexcusable for a Muslim as what is
conceived in the first impression, and that there is nothing that Allaah made
peculiar to the Prophet –peace and blessing upon him- that the Qur’an will
not be understood without it, and the outweighing of the indication of the
narration on differentiating between Tafseer and Tahweel in some of its
narrations, and its indication to the fact that the Prophet –peace and blessing
upon him- did not interpret the whole Qur’an, and its indication to the
milestones of Tafseer with condemned opinion, and the sources of the
Science of Tafseer, and its proofs, and the jurisprudential rulings related to
it, and the weakness of the indication of the narration to the outweighing of
any of the two opinions over the other on the puzzling verse “alMutashābih”.
Among the recommendations of the research include: The study of the
verse of al-Mutashābih in Surah Āl-‘Ilmrān from the perspective of Tafseer
and the Sciences of the Qur’an and the Creed, and the compilation of the
narrations of the pious predecessors that are express on the fundamentals of
Tafseer and their study, and the derivation of the fundamentals of Tafseer
according to the pious predecessors from the wholeness of their practical
applications.
Keywords: Categorization, Tafseer, Ibn Abbaas
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Introduction of edition (43)
Praise to Allah ,who revealed the Holy Quran with the greatest
language, and guide us to abolish the nullity argument and proof. And
bless be upon the Prophet Muhammad, his family, companions and all
those who followed his Sunnah until the Day of Judgment.
This is the forty-third issue of Tabyan magazine for the honorable
readers. The magazine, that represents keeping pace with technical
development. And it wants to achieve access to the standards of
excellence and quality in publishing the scientific research.
Forthat, this issue come diverse in presenting its topics. And it
contains many scientific research about Quranic studies. I hope that,
the contents of this issue are beneficial to all readers. The greatest
reward of Allah for everyone who did and wrote research in this issue.
And I 'd like to point out that research in Sharia Sciences specially
Quranic Studies are accompanied by hard work and a large number of
sciences and knowledge for us and all readers.
I recommended myself and my dear brothers that are savants to
work with their knowledge. Because science requires the work. work
with science is a reason to save and install it. And leaving work with it
is a reason to forget it. Allah give the scientist further education.
Allah showed the stories of the imams from companions and their
followers, when they did what they learned. The Owner enlightened
mind is the first actor of what he commands. And the loser, he spent
his life and time to collect different sciences, then he didn't work with
them. If the work is associated with science, there is success and a
good reward of Allah. Finally, I ask Allah to take our hands to the
truth way, and guidance Amen. And bless be upon Prophet
Muhammad.

Tbeian Editor-in-Chief Speech
Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Shashri
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Second: If the Reference is Stat ed Again
The title of the book in bold followed by a comma, family name
followed by a comma, and then the page followed by a full
stop.
Example:
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al
Jawhari, 2/46.
-

Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above,
and add Hadeeth number and its judgment.
Referencing a research in a journal: In addition to the above,
research title shall be added after the journals name in
bold and then issue number.

All correspondence and subscription requests to be
addressed to
The editor-in-chief of the Editorial Board
Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh
B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432
Phone: 2582705, Fax: 2582695
E-mail:

quranmag@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/Quranmag
Twitter: https: //twitter.com/quranmag1
Association Address:
B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 –
0546667141
Association website:
www.alquran.org.sa

***

566

هو1444/4/4 )43( جملة تبيان للدراسات القرآنية العدد

Technical Specifications of the Research:
-

The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language
typing with size of (18) white for content and bold for titles,
and the size (14) White for footnotes and summary.
The font (Times New Roman) is used for English language
typing with size of (11) white for content and bold for titles,
and the size (10) White for footnotes and summary.
Number of research pages is (50) pages (A4).
Leave an indent at the beginning of each paragraph of no
more than 1 cm.
The space between lines is single.
Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the
right are 3.5cm.
Quranic verses are written in accordance with the EQuran Book at King Fahd Complex for Printing the Holy
Quran with the size of 14 plain-colored (non-bold).

Method of Referencing
Referencing Verses:
-

Verses in the text are referenced directly following the
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and
then verse number within two brackets as follows: [AlBaqarah: 255].

Referencing texts:
-

The text to be referenced to be annexed within the content
with a small upper number after the punctuation mark.
Lower footnotes shall be then written down the page with
separate numbering for each page and they shall be
automatically adjusted the and not manually.

First, when a source is mentioned for the first time, as well as
in the reference list at the end of the search.
The title of the book in bold followed by a comma, family
name followed by a comma, first and second name, date of
death of the author in brackets followed by a comma, publisher
followed by a comma, place of publication followed by a
comma, Edition number followed by a comma, date of
publication followed by a comma and then part of the page
followed by a full stop.
Example:
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H),
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46.
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o
o
o
-

o
o

The arbitration decision depends on average marks by
arbitrators including the following possibilities:
In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered
accepted to be published on its condition.
If it gets 60% to 89%, it needs amendment.
If it gets less than 60%, it shall be refused.
In case of the need to re-edit the search with the amendments
required from the researcher, in turn, he makes the
amendment and if he confirms his view he shall respond the
arbitrators remark with illustration and confirmation of
this view.
After the research being re-edited, the researcher returns the
research to the arbitrator for the final decision. The decision
includes one of two possibilities:
Accepted for publication in the event of receiving a 90% and
above.
Refused in the event of receiving a 90% or below.

Publishing Conditions:
-

-

o
o
o
o
-

In case of accepting the research for publication, all copyright
shall be assigned to the journal, and may not be published in
any other publisher in paper copy or electronically without
written permission of the Chief Editor of the journal. The
journal has the right to publish the research on the
Associations site and other sites of electronic publishing.
The research shall be published electronically in the journal's
website and in the same journal according to publishing a
priority depending on the searchs date of acceptance and
considerations determined by the editorial staff, such as
research variability into a single issue.
In case of the researchs acceptance for publication, the
researcher sends acceptance of publishing, and when refused
he will receive an apology for publishing.
It is required to pay costs of evaluation in the following cases:
If sincerity of the acknowledgement is not proven.
If researcher violated the undertaking.
If the researcher withdraws his research after the evaluation.
If the researcher does not abide to deliver the research in its
final form according to the approved terms of publishing in
the journal.
The researcher, when approving his research for publication,
is committed to submit it in final form as referred to in the
approved technical specifications.

568

هو1444/4/4 )43( جملة تبيان للدراسات القرآنية العدد
-

Submitting a file of translating the abstract, title of the study,
researchers name, title and keywords into English
language. The translated abstract should be approved by a
specialized translation office.

Arbitration Proceedings:
-

The Editorial Board considers the extent to which the search
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of
the Arbitration.

Weaknesses Actual Mark Full Mark
Evaluation Criteria
25
Scientific value of the subject
25
Significance and scientific addition of the
subject
25
Correct research methodology
25
Researchers character and good
treatment of the subject
Total
100

-

The result is taken by average marks of the Editorial Board
members.
The research passes initial acceptance to be presented to
arbitrators if it exceeds 60%.
Research is governed by a minimum of two arbitrators with
an academic title that equals or higher than the
researchers.
Research is governed according to the following criteria:

Weaknesses

Actual
Mark

Full Mark

Evaluation Criteria

5

Title: Quality of formation, matching title
with content
Research Annexes: an abstract, introduction,
conclusion, recommendations, references and
basic elements of each of them.
Review of Literature: complete, clear relation
in the study and academic addition.
Language: grammar, dictation and printing
Methodology: Clearness, correctness,
compliance, plan accuracy and correct
distribution.
Style: explanation, concise, connectedness
and clearness
Scientific Content: matching title and
objectives, scientific integrity, strength, clear
and valuable scientific addition.
References: originality, modernity,
variability, comprehensiveness
Findings: based on the subject,
comprehensiveness and accuracy
Recommendations: Based on the subject
TOTAL

5
5
5
10
20
15
5
5
5
100
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Conditions & Procedures of Publishing
In"Tibian"Journal for Quranic Studies
Scientific and Methodological Properties:
-

-

Scientific honesty.
Originality and innovation.
Correct tendency.
Correct research methodology.
Considering basics of scientific research in quoting and
referencing, correct language, dictation and printing.
Writing an introduction that contains: (subject of the study,
study problem, limitations, objectives, methodology,
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific
and additions by the researcher).
Dividing the study into chapters, sections and parts according
to nature of the study, its subject and content.
Writing a conclusion with a comprehensive summary that
includes
the
most
significant
(Results)
and
(recommendations).
Writing a list of references of the study, according to the
technical specifications referred to later.

Terms of delivering the study:
-

-

-

The study should not have been published.
The study should not be taken from a research or a thesis
given a scientific degree to the researcher. If this is the case,
the researcher must refer to the matter, and it should have
been already published, for the editorial board to consider the
extent of scientific benefit from its publication.
Number of pages should not be more than 50 pages with –
complete with annexes – after adherence to technical
specifications for printing the research in terms of font type,
size, spacing, and margins.
The search should be submitted to the website of the journal
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy
with the format (PDF) without researchers data.

Research Attachments upon Delivery:
-

Submitting a file including search title and biography.
Submitting a file including an abstract of the study not more
than (200) words including the following elements: (study
title, researchers name and academic title, subject of the
study, objectives, methodology, the most significant findings
and the most significant recommendations) with keywords
that accurately reflect the subject of the study and issues
addressed so as not to exceed (6) words.
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