الجمهورية اليمنية
جاهعة األندلس للعلوم والتقنية
عـوـادة الــدراسـات الـعـــلــيــا
كـلـية اآلداب والعلوم اإلنسانية
قـــــســـــن الدراسات اإلسالهية

أٔجّ االحفاق ٔاالخخالف يف يباحث يٍ عهٕو انقرآٌ عُذ اإليايني
انبغٕي ٔانشٕكاًَ يٍ خالل حفسريًٌٓا
ً
(سٕرة انفاحتت ،انبقرة ،األَعاو ،أمنٕرجا)
رسانت يقذيت السخكًال يخطهباث احلصٕل عهى درجت ادلاجسخري يف انذراساث
اإلساليٍت ،ختصص :عهٕو قرآٌ.
إعذاد انباحث
عبذ اهلل ثابج عبذِ حمفم

إشراف /انذكخٕر
أ .و .د  .صاحل بٍ قاسى بٍ أمحذ اخلًري
اسخار انخفسري ادلشارك بكهٍت انرتبٍت ٔانعهٕو ٔاألداب/خٕالٌ -جايعت صُعاء
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قال حعاىل:
ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭼ[ص:آٌة ]2٢
قال رسٕل اهلل صهى اهلل عهٍّ ٔسهى :
"خ ٍي يريك ٍـ ىم ٍف تى ىعمَّ ىـ القرآف ىك ىعمَّ ىموي"
ى
أخرجو البخارم في صحيحو(ٔ)ُِٗ/
رقـ( َِٕٓ).

ج 

اإلْذاء
إىل :مه ربياوي صغريا ًتعيداوي بانرتبية ًانزعاية أبي
ً،أمي أطال اهلل يف عمزييما..
إىل :رفيقة دربي سًجيت انغانية أو حممد  -حفظيا اهلل.. -
إىل :ابين حممد ًأشزفً ،بناتي مجيعا..
إىل :إخٌاوي ً،أخٌاتيً ،عمي ً ،أىهي مجيعا..
إىل :أحبابيً ،أصدقائي..
إىل ،كم مه نو اىتماو بكتاب اهلل تعهما ًتعهيما..
أًىدي :ىذا انعمم املتٌاضع سائال اهلل أن جيعهو خانصا نٌجيو
وافعا مله قزأه.

د 

شكر ٔحقذٌر
الحمد هلل ال أحصي ثناء عميو ،فمو الحمد كمو عمى تكفيقو كعكنو ككريـ فضمو حيث كفقني
لسمكؾ طريؽ العمـ ،كيسر لي االلتحاؽ بجامعة األندلس ،كأعانني عمى كتابة ىذا البحث الذم
أرجكمف اهلل أف يككف مكفقا كمقبكالي عنده ،كامتثاالن لقكؿ اهلل تعالى:ﭽﭰﭱﭲﭳﭼ
[إبراهٌم]٧:كلقكؿ رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كآلو كصحبو كسمـََ ": -ل يَ ْش ُك ُر اللَّوَ َم ْن ََل
ي ْش ُكر النَّاس"()1فإنني أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير ،ك ً
العرفاف ،لفضيمة األستاذ الدكتكر /صالح بن
َ ُ َ
الخ ِ
مري -حفظو اهلل كرعاه -أستاذ التفسير المشارؾ ،كرئيس قسـ القرآف الكريـ كعمكمو ،
قاسم َ

بكمية التربية كاآلداب كالعمكـ -خكالف -جامعة صنعاء ،المشرؼ عمى ىذه الرسالة المتكاضعة ،
عمى ما قدمو لي مف تكجييات مفيدة ،كمبلحظات قيمة ،كسديدة ،مما أدل إلى إخراج الرسالة بيذه
الصكرة  ،فجزاه اهلل عني خي اىر في الدنيا كاآلخرة ،كالشكر مكصكؿ كذلؾ ألستاذم الفاضميف
الكريميف :األستاذ الدكتكر /عبد المطيف ىائل  ،كاألستاذ الدكتكر  /مجاىد يحي ىادي.

لتفضميما كقبكليما مناقشة ىذه الرسالة كتصكيبيا كتحمميما عناء قراءتيا بما يجعميا بحمة
أجمؿ كشكؿ أفضؿ.

كما :ال يسعني في ىذا المقاـ إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لجامعة األندلس ،التي تمثؿ قمعة
مف قبلع العمـ كالمعرفة ،التي أتاحت لي فرصة االلتحاؽ بالدراسات العميا ضمف كككبة مف اإلخكة

األعزاء ،ممثمة برئيسيا األستاذ الدكتكر /أحمد محمد برقعان ،كعمادة كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية
ممثمة باألستاذ الدكتكر /عبداهلل عبد الرحمن بكير ،كالشكر مكصكؿ كذلؾ لعمادة الدراسات العميا
ممثمة باألستاذ الدكتكر /يحيى عبد الرزاق قطران ،كقسـ الدراسات اإلسبلمية كرئيسو األستاذ

الدكتكر /مطيع محمد شبالة ،كالشكر كذلؾ لكؿ الكادر األكاديمي كاإلدارم العامؿ في الجامعة،
كالشكر مكصكؿ كذلؾ لممراجع المغكم ليذه الرسالة الدكتكر /محمد صالح الجرآدي ،كاالستاذ/

عبدالغني سعد محفل ،كأشكر كؿ مف أعانني كساعدني في دراستي كرسالتي مف أىؿ كاخكاف
كزمبلء كمدرسيف ،كخاصة األخ/إبراىيم الخطري.

كأسأؿ اهلل تعالى أف يكفقني لخدمة كتابو كسنة رسكلو – صمى اهلل عميو كسمـ ،-كالحمد هلل
رب العالميف.

)ُ) أخرجو البخارم في األدب المفرد :باب مف لـ يشكر الناس (ُ )ٖٓ/رقـ (ُِٖ)  ،كأبك داكد في السنن :باب في
شكر المعركؼ (ْ ،)ِٓٓ/رقـ( ُُْٖ) ،كالبييقي في السنن الكبرى  :باب شكر المعركؼ (ٔ)َِّ/

رقـ(َُِِّ) ،كصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير (ِ.)ُِٕٔ/

ه 

يهخص انرسانت
تناولت ىذه الدراسة :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في مباحث مف عمكـ القرآف عند
اإلماميف البغكم كالشككاني كتشمؿ :المقدمة كخمسة فصكؿ كخاتمة..
المقدمة :كفييا التمييد ،كأىمية البحث ،كأسباب اختياره ،كأىدافو ،كخطة البحث.
الفصل األول :كيتضمف ترجمة اإلماـ البغكم كاإلماـ الشككاني كالذم اشتمؿ عمى
مكلدىما ،كتبلميذىما ،كمشايخيما ،كحياتيما كعصرىما ،ككفاتيما ،كأبرز مؤلفاتيما ،كما قيؿ
فييما.
الفصل الثاني :كيتضمف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في أسباب النزكؿ كتك ارره ،كنزكؿ
القرآف ،كأكؿ كآخر ما نزؿ مف القرآف ،كالمكي كالمدني ،كفضائؿ السكر.
الفصل الثالث :كيتضمف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في أسماء السكر ،كعدد اآليات،
كالمحكـ كالمتشابو ،كالعاـ كالخاص ،كالناسخ كالمنسكخ ،كاألمثاؿ ،كاإلعجاز.
الفصل الرابع :كيتضمف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في القراءات كالتي تشمؿ قراءات
الصحابة ،كالتابعيف ،كالمتكاترة ،كالشاذة ،كالتكجيو ،كالترجيح ،كاسناد القراءات كما اختص بو
ٌّ
كؿ منيما.
الفصل الخامس :كيتضمف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في أصكؿ التفسير ،كيشمؿ
التفسير بالقرآف ،كالسنة ،كأقكاؿ الصحابة ،كالتابعيف ،كأقكاؿ المفسريف ، ،كالتفسير بالمغة
كأقكاؿ أئمة المغة  ،كالنحك ،كالصرؼ ،كالببلغة ،كالشعر ،كالسياؽ.
الخاتمة :كتتضمف أىـ النتائج كالتكصيات.

و 
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المقدمة
الحمد هلل الذم نكر قمكب أىؿ القرآف ،كجعميـ مف خاصة أىمو كأحبابو ،كجعؿ صدكرىـ
أكعية كتابو ،ككفقيـ لتبلكتو آناء الميؿ كالنيار ،كسخرىـ لخدمتو.

كأشيد أال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو القائؿ في كتابو ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ[اإلسراء]٢:

كأشيد أف محمدا عبده كرسكلو أرسمو ربو باليدل كديف الحؽ رحمة لمعالميف كبشي ار لممؤمنيف

كنذي ار لمكافريف ،أكمؿ بو بنياف النبكة ،كختـ بو الرسالة ،كأتـ بو مكارـ األخبلؽ كمحاسف األفعاؿ،
كأنزؿ عميو بفضمو نكرا ،كأعجز الخميقة عف معارضتو كاإلتياف بسكرة مف مثمو في مقابمتو ،ثـ سيؿ

عمى الخمؽ -مع إعجازه -تبلكتو كيسر عمى األلسف قراءتو ،أمر بو كزجر كبشر كأنذر ،كذكر
المكاعظ ليذكر ،كقص عف أحكاؿ الماضيف ليعتبر ،كضرب فيو األمثاؿ ليتدبر ،كال حصكؿ ليذه

المقاصد إال بدراية تفسيره كأعبلمو ،كمعرفة أسباب نزكلو كأحكامو ،كالكقكؼ عمى ناسخو كمنسكخو،
كمعرفة خاصو كعامو  ،ثـ ىك كبلـ معجز ،كبحر عميؽ ال نياية ألسرار عمكمو ك إدراؾ حقائؽ

معانيو  ،كقد حمؿ ىذا عمماء األمة عمى أف يعكفكا عمى دراستو كفيمو كاستنباط أحكامو فأفنكا

أعمارىـ في سبيؿ خدمتو ،كسخركا معارفيـ كعمكميـ لتككف كسيمة في إدراؾ حقائقو كدقائقو ،كال
عجب أف يشتغؿ العمماء بكتاب اهلل فإنو خير ما تصرؼ فيو األكقات ،كتبذؿ فيو الطاقات ،لذلؾ
اجتيد العمماء قديما كحديثا في تدبر كتاب اهلل ،كالغكص في بحكر معانيو فاستخرجكا منو دررا،

كاستنبطكا مف آياتو أحكاما ،كاستفادكا مف مكاعظو دركسا كعبرا ،كمف ىؤالء األئمة األعبلـ :اإلماـ
أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد الفراء البغكم الشافعي المتكفى سنة (ُٔٓىػ) ،في تفسيره

المسمى (معالـ التنزيؿ) المشيكر بتفسير البغكم  ،ك اإلماـ محمد بف عمي الشككاني المتكفى سنة

(َُِٓق)في تفسيره المسمى (فتح القدير) كالذم رأيت أنيما يستحقاف الدراسة كالبحث لمكقكؼ
عمى ما قدماه في ىذا العمـ الشريؼ مباحث مف عمكـ القرآف في تفسيرييما لسكر (الفاتحة ،البقرة،

األنعاـ).

أسباب اختيار الموضوع وأىميتو:
ُ -االسياـ في خدمة كتاب اهلل ،مف خبلؿ البحث كالدراسة.

ِ -أىمية دراسة بعض مباحث عمكـ القرآف في تفسيرم البغكم كالشككاني ،ككنيما تضمنا
كثي ار مف مباحث عمكـ القرآف لما في ذلؾ مف تمكيف الباحث مف االطبلع عمى تمؾ المسائؿ

كطريقة عرضيا كاالستفادة منيا.

ّ -القيمة العممية لمكتابيف ،حيث قد جمعا بيف عممي الركاية كالدراية مع كضكح العبارة

كسيكلة المعنى ،كتكسط حجـ الكتابيف.

ح 

ْ -رغبتي في التخصص في ىذا المجاؿ كاألخذ مف معيف القرآف الكريـ مما يككف عكنا لي
في حياتي العممية.

ٓ -عمكـ القرآف مف العمكـ الميمة في تفسير كفيـ القرآف الكريـ.

أىداف البحث
 -9جمع كدراسة بعض مسائؿ عمكـ القرآف التي تناكليا اإلماماف :البغكم ،كالشككاني في

تفسيرييما.

 -8بياف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف ،مف خبلؿ المقارنة كاالستفادة مف ذلؾ.

 -4إبراز منيج اإلماميف في عمكـ القرآف كمقارنتيا كبياف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بينيما.

حدود البحث

مباحث مف عمكـ القرآف في تفسير اإلماميف البغكم ،كالشككاني في (سكرة الفاتحة ،كالبقرة،
كاألنعاـ).

الدراسات السابقة:
ىناؾ عدة رسائؿ في تفسير اإلماـ البغكم أك منيجو ،أك القراءات في تفسيره  ،أك مقارنة
تفسيره مع تفاسير أخرل ،ككذلؾ الحاؿ في تفسير اإلماـ الشككاني ،بؿ ىنالؾ رسائؿ أكثر في

تفسير اإلماـ الشككاني  ،كىناؾ رسائؿ تناكلت عمكـ القرآف أك بعض عمكـ القرآف عند الشككاني

كىي:

ُ -عمكـ القرآف عند اإلماـ الشككاني :إيماف بنت محمد فكاز الصميؿ ،جامعة اإلماـ

محمد بف سعكد ،كمية أصكؿ الديف ،قسـ القرآف الكريـ كعمكمو ،لنيؿ درجة الماجستير في القرآف
كعمكمو لمعاـ الجامعي ُُِِْْٕٖ-ىػ.

مفسرا :محمد حسف الغمارم ،كمية الشريعة كالدراسات
ِ -رسالة بعنكاف :اإلماـ الشككاني
ى
اإلسبلمية بمكة ،قسـ الدراسات العميا الشرعية ،السعكدية ،درجة دكتكراه لمعاـ الجامعي ََْ ُىػ-
َُٖٗـ  ،تناكؿ فييا بعض مباحث عمكـ القرآف دكف تعميؽ.

كأما في ىذا المكضكع أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في مباحث عمكـ القرآف عند اإلماـ البغكم ك

اإلماـ الشككاني حسب عممي كسؤاؿ أىؿ االختصاص ،ال يكجد أحد كتب في ىذا المجاؿ .

منيج البحث:
لقد استخدمت في رسالتي المنيج اإلستقرائي التحميمي المقارف.
كقد كاف عممي في ىذا البحث كفؽ المنيج اآلتي:

ط 

ُ -إذا كاف المكضكع قصي اىر ،كاألمثمة فيو قميمة أكردت جميع ما ذكره اإلماماف في

المكضكع كما ىك في تفسيرييما ،ثـ -أبيف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ ،كأكضحت ما يحتاج إلى

تكضيح.

ِ -إذا كاف المكضكع كبي ار كاألمثمة كثيرة ،اقتصرت عمى ذكر خمسة أمثمة في االتفاؽ،

كخمسة أمثمة في االختبلؼ لكؿ منيما ،كأشرت إلى بقية المكاضع في اليامش بذكر رقـ اآلية
كالسكرة كالصفحة ،إال في القراءات كأصكؿ التفسير لكثرتيا حتى ال يتضخـ البحث.

ّ -إذا كاف المكضكع كبي ار ،كمتعددا ،اقتصرت عمى ذكر مثاليف مثؿ :مكضكع التكجيو

كاإلسناد في القراءات.

ْ -لـ استرسؿ في التعاريؼ المغكية كاالصطبلحية ،إال مف حيث ايضاح المعنى ،حيث:

كىي مكجكدة في مصادرىا ،كال لزكـ لتكرارىا.

ٓ -ترجمت جميع األعبلـ الكارد ذكرىـ في البحث أكؿ مرة قدر األمكاف.

ٔ -إذا لـ أقؼ عمى ترجمة كافية لبعض األعبلـ في كتب التراجـ ،أذكرىا مختصرة كما

كردت في المصدر.

ٕ -ذكر اآلية حتى كاف كانت جزء مف آية مع السكرة كرقميا في المتف ،كاعتمدت في ذلؾ

عمى مصحؼ المدينة المنكرة لمنشر الحاسكبي.

ٖ -خرجت كؿ األحاديث كاآلثار بحسب استطاعتي ،فإذا كاف الحديث في الصحيحيف أك

أحدىما ،اكتفيت بذلؾ ،لصحة ما فييما ،كاذا كاف في غيرىما خرجتو مف مصادره ،كحكمت عميو

مف خبلؿ أقكاؿ العمماء ،كاذا لـ أجد الحكـ عمى الحديث مف األكلييف فأنني أذكر حكـ المتأخريف.
ٗ -إذا لـ أجد األحاديث أك األثار في كتب السنة فإني أعزكىا إلى مصادرىا التي ذكرتيا.

َُ -ذكر الصفحة مع الجزء مع رقـ الحديث.

ُُ -بالنسبة لتكثيؽ المصادر كالمراجع  ،في الفيارس ،فإنني اتبعت اآلتي:

اسـ المؤلؼ ،تاريخ النشر ،اسـ الكتاب ،اسـ المحقؽ ،رقـ الطبعة ،الناشر ،مكاف النشر ،رقـ

الصفحة مع الجزء.

ُِ -عند ذكر المصدر أكؿ مرة ذكرت اسـ المؤلؼ مع اسـ الكتاب ،كبعدىا اكتفيت باسـ

المصدر فقط ،كمف أراد بقية المعمكمات عميو الرجكع  ،إلى قائمة المصادر كالمراجع.

ُّ -نظ ار لكثرة تكرار كركد ذكر اسـ تفسير اإلماميف البغكم ،كالشككاني ،في البحث

اختصرت ذلؾ بقكلي

الصفحة كالجزء فقط.

البغكم ،أك الشككاني ،كقصدت تفسيرييما ،كذكرت عند العزك إلييما

ُْ -كبالنسبة لمفيارس فإنني التزمت بما يأتي:
أ -ذكر اآليات مرتبة حسب السكر كاآليات.
ي 

ب-ذكر األحاديث مرتبة عمى حركؼ المعجـ.
ج -ذكر األشعار مرتبة عمى حركؼ المعجـ.

د -ذكر األعبلـ مرتبة عمى حركؼ المعجـ.

ق -ذكر المصادر كالمراجع مرتبة عمى حركؼ المعجـ

خطة البحث
اشتممت خطة البحث عمى :مقدمة كخمسة فصكؿ كخاتمة كستة فيارس.

أما المقدمة فقد ذكرت فييا:

أسباب اختيار المكضكع ،كأىميتو ،كأىدافو ،كمنيجو.

الفصل األول :ترجمة اإلماميف :كفيو مبحثاف:
المبحث األكؿ :ترجمة اإلماـ البغكم.
المبحث الثاني :ترجمة اإلماـ الشككاني.

الفصل الثاني :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ المتعمقة بالنزكؿ ،كفيو ستة مباحث:
المبحث األكؿ :نزكؿ القرآف.

المبحث الثاني :أسباب النزكؿ.

المبحث الثالث :تكرار النزكؿ.

المبحث الرابع :أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ.

المبحث الخامس :المكي كالمدني.

المبحث السادس :فضائؿ بعض السكر.

الفصل الثالث :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ المتعمقة بالنص ،كفيو سبعة مباحث:
المبحث األكؿ :عدد اآليات.
المبحث الثاني :أسماء السكر.

المبحث الثالث :المحكـ كالمتشابو.
المبحث الرابع :الخاص كالعاـ.

المبحث الخامس :الناسخ كالمنسكخ.

المبحث السادس :األمثاؿ.
المبحث السابع :اإلعجاز.

الفصل الرابع  :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ المتعمقة بالقراءات ،كفييا أربعة مباحث:
المبحث األكؿ :قراءات الصحابة كالتابعيف.
المبحث الثاني :القراءات المتكاترة كالشاذة.

ك 

المبحث الثالث :الترجيح كالتكجيو في القراءات.
المبحث الرابع :اإلسناد في القراءات كما اختص بو كبلى منيما.

الفصل الخامس :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ المتعمقة في مصادرالتفسير ،كفيو خمسة مباحث:
المبحث األكؿ :التفسير بالقرآف كالسنة.
المبحث الثاني :التفسير بأقكاؿ الصحابة كالتابعيف.

المبحث الثالث :التفسير بأقكاؿ المفسريف كأقكاؿ أئمة المغة.
المبحث الرابع :التفسير بالنحك كالصرؼ كالببلغة.

المبحث الخامس :التفسير بالشعر كالسياؽ كاستنباط المعنى.

الخاتمة :كفييا أىـ النتائج كالتكصيات.

الفيارس :كتشتمؿ عمى اآلتي:

أكالن  :فيرس اآليات.

ثانيان :فيرس األحاديث كاآلثار.

ثالثان :فيرس األشعار.

رابعان :فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.

خامساى :فيرس المصادر كالمراجع.

سادساى :فيرس المكضكعات.

ل 

الفصل األول :ترجمة اإلمامين البغوي والشوكاني
وفيو مبحثان:
المبحث األول :ترجمة اإلمام البغوي 

المبحث الثاني :ترجمة اإلمام الشوكاني
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المبحث األول :ترجمة اإلمام البغوي
وفيو خمسة مطالب:
المطمب األول :مكلده  ،كاسمو  ،كنسبتو.
المطمب الثاني :نشأتو  ،كطمبو لمعمـ  ،كشيكخو.

المطمب الثالث :تبلميذه  ،كمؤلفاتو  ،ككفاتو.
المطمب الرابع :بيئتو كعصره.

المطمب الخامس :صفاتو كأقكاؿ العمماء فيو.
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المطمب األول :مولده  ،واسمو  ،ونسبتو
أوالً :مولده:

مف خبلؿ اطبلعي عمى معظـ المصادر التي ترجمت لئلماـ البغكم لـ أجد ما يشير
(ُ)

إلى السنة التي كلد فييا غير أف ياقكت الحمكم
ىػ(ِ).

كأما الزركمي

(ّ)

قاؿ في معجـ البمداف :إنو كلد سنةّّْ :

فأشار في األعبلـ إلى أنو كلد سنةّْٔ :ىػ (ْ).

كقد كلد في بمدة بغشكر أك بغ ،كالييا نسبتو كىي مف ببلد خراساف(.)5
ثانياً  :اسمو  ،ونسبتو ،ولقبو:

ىك اإلماـ الحافظ الفقيو المجتيد محي السنة أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد

الب ىغكم الشافعي ،كقيؿ لو الفراء نسبة إلى عمؿ الفراء(ٔ) ،كبيعيا كىي صنعة أبيو،
الفراء ى
كالبغكم بفتح الباء المكحدة كالغيف المعجمة كبعدىا كاك ،كىذه النسبة إلى بمدة بخراساف(ٕ( بيف

ىم ٍرك ىك ىىرآة يقاؿ ليا :بغ كبغشكر.
كأما ألقابو :فمو ألقاب كثيرة تدؿ عمى فضمو كزىده كعممو منيا :ركف الديف ،كمحي

السنة ،كقامع البدعة ،كشيخ اإلسبلـ  ،كظيير الديف(ٖ(.

(ُ) ىك :أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل ،الركمي الحمكم  :أسر مف ببلده صغي انر ،كابتاعو ببغداد رجػؿ تػاجر ،ثػـ

أعتؽ ،لػو عػدة مؤلفػات مػف أشػيرىا معجػـ البمػداف ،كلػد سػنةٕٓٓ :ق  ،بػببلد الػركـ كتػكفي سػنةِٔٔ:ق  ،فػي

حمب .ينظر :ابف خمكاف :وفيات األعيان(ٔ.)ُِٕ/

(ِ) ينظر :ياقكت الحمكم :معجم البمدان (ُ.)ْٖٔ/

)ّ) ىك :خير الديف محمكد الزركمي :كلد سنةَُُّ :ىػ في بيػركت ،كأصػمو مػف دمشػؽ ،كتػكفي سػنةُّٗٔ :ى ػ
،مؤرخ ،دبمكماسي ،شاعر .ينظر في كتابو :األعالم حيث ترجـ لنفسو(ٖ.)ِٕٔ/
ِّ

(ْ) ينظر :المصدر نفسو (ِ.)ِٓٗ/
(ٓ) ينظر :المصدر نفسو.

)ٔ) الفرك كالفركة :معركؼ الذم يمبس ،كالجمع فراء ،فإذا كاف الفرك ذا الجبة فاسميا الفركة .فراء :جمكد بعض
الحيكاف كالثعمب كالدب تدبغ كيتخذ منيا مبلبس لمدؼء كلمزينة .ينظر :ابف منظكر :لسان العرب (ٔ،)ُّٔ/

ك مجمع المغة العربية بالقاىرة (إبراىيـ مصطفى ،كآخركف) :المعجم الوسيط (ِ.)ٖٔٔ/

(ٕ) خراسااان :بػػبلد كاسػػعة أكؿ حػػدكدىا ممػػا يمػػي العػراؽ ،كآخػػر حػػدكدىا ممػػا يمػػي الينػػد كتشػػتمؿ عمػػى أميػػات مػػف
كس ىػر ٍخس) كمػا يتخمػؿ ذلػؾ مػف المػدف التػي دكف
كب ٍمػخ كطالقػاف ى
كم ٍرك ى
كن ىسػا كأبيػكرد ى
الببلد منيا( :نيسابكر كىرآة ى
نير جيحكف ،كقد فتحت أكثر ىذه الببلد عنػكة كصػمحا فػي أيػاـ الخميفػة عثمػاف بػف عفػاف -رضػي اهلل عنػو.-

ينظر :معجم البمدان (ِ.)َِٓ/
)ٖ) ينظػػر :معجاام البماادان(ُ ،)ْٖٔ/وفيااات األعيااان (ِ ،)ُّٔ/كشػػمس الػػديف الػػذىبي :سااير أعااالم الناابال
(ُ ،)ّْٗ/كاألعالم (ِ.)ِٓٗ/
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المطمب الثاني :نشأتو  ،وطمبو لمعمم  ،وشيوخو

أوالً :نشأتو ،وطمبو لمعمم:

كر يطمب العمـ مف العمماء فييا ،كجد كاجتيد في
نشأ حياتو األكلى في بمدتو ىب ٍغ يش ي
تحصيؿ العمـ ،ثـ بدأ رحبلتو العممية -كما كانت عادة العمماء -يرحمكف إلى البمداف لبللتقاء
بعدد كبير مف العمماء ،كأخذ المزيد مف عمميـ كسمتيـ كمف أبرز رحبلتو العممية كانت إلى

مرك الركذ(ُ) ،كالتي كاف أكثر مككثو فييا ،كتفقو عمى يد شيخيا القاضي الحسيف بف محمد
المركذم الشافعي(ِ( ،كقد كانت الرحمة في طمب العمـ أم ار معيكدا في حياة العمماء لبللتقاء

بأكبر عدد مف العمماء كاألخذ مما عندىـ مف العمكـ ،كلـ تذكر المصادر إال القميؿ عف نشأتو

األكلى ،كلعؿ السبب في ذلؾ أف أسرة البغكم لـ يكف ليا باع في العمـ ،ألف المدينة مشيكرة،
كأنجبت العديد مف العمماء أمثاؿ :أحمد بف منيع البغكم (ّ) ،كأبك القاسـ البغكم (ْ) ،كأبك

األحكص محمد بف حياف البغكم(ٓ) ،أك ربما يككف السبب أنو نشأ في أسرة فقيرة ،فقد كاف أبكه
يعمؿ الفراء كيبيعيا ،كلذلؾ لـ تكف رحبلتو العممية إال في نطاؽ إقميـ خراساف كما جاكرىا(ٔ)،

كقد أشار السبكي

(ٕ)

(ٖ( .

في طبقاتو إلى أنو " :لـ يدخؿ بغداد عاصمة الخبلفة كلك دخميا التسعت

ترجمتو"

)ُ) المرك :الحجارة البيض تقتدح بيا النار كالػركذ ىػك :بالفارسػية النيػر ،فكأنػو مػرك النيػر :كىػي مدينػة قريبػة مػف
مػػرك الشػػاىجاف بينيمػػا خمسػػة أيػػاـ ،كىػػي عمػػى نيػػر عظػػيـ فميػػذا سػػميت بػػذلؾ ،كىػػي صػػغيرة بالنسػػبة إلػػى مػػرك
كمركذم .ينظر :معجم البمدان (ُ.)ُُِ/
األخرل ،خرج منيا خمؽ مف أىؿ الفضؿ النسبة إلييا مركركذم ٌ
(ِ) ىػػك :أبػػك عمػػي الحسػػيف بػػف محمػػد بػػف أحمػػد المػػركذم :فقيػػو خ ارس ػػاف كشػػيخ الش ػػافعية فػػي زمانػػو المعػػركؼ
بالقاضي صاحب التعميقة في الفقو ،كاف إمامان كبي انر صنؼ في األصكؿ كالفركع كالخبلؼ ،كلػـ يػزؿ يحكػـ بػيف

كيدرس ،كيفتي حتى تكفي في سنةِْٔ:ق بمرك ركذ .ينظر :وفيات األعيان( ِ.)ُّْ/
الناس ِّ

(ّ) ىك :اإلماـ الحافظ ،الثقة أبك جعفر البغكم ،ثـ البغدادم ،كأصمو مف مرك الػركذ رحػؿ فػي طمػب العمػـ كجمػع
كصنؼ المسند ،كلد سنةَُٔ :ىػ كمات سنةِْْ :ىػ .ينظر :سير أعالم النبال (ُ.)ّْٖ/

(ْ) ىك :عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز :الحافظ اإلماـ الحجة مسند العصر أبك القاسـ البغكم األصؿ ،كلد في
بغداد سنةُِْ :ق ،كتكفي فييا سنةُّٕ :ق .ينظر :سير أعالم النبال (ُ.)َْْ/

(ٓ) ىك :محمد بف حيػاف أبػك األحػكص البغػكم :كػاف ثقػة ،كثبتػا ،سػكف بغػداد ،مػات سػنةِِٕ :ق .ينظػر :أحمػد
بف عمي أبك بكر بف منجكيو :رجال صحيح مسمم (ِ.)ُّٕ/
(ٔ) لبلستزادة :ينظر :معجم البمدان ،)ْٖٔ/ُ(،كوفيات األعيان(ِ ،)ُّٔ/كسير أعالم النبال (ُ،)ّْٗ/
كاألعالم(ِ.)ِٓٗ/

(ٕ) ىك :تاج الديف عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي أبك نصر :قاضي القضاة ،المؤرخ ،الباحػث ،كلػد
فػػي القػػاىرة سػػنةِٕٕ :ى ػػ ،كانتقػػؿ إلػػى دمشػػؽ مػػع كالػػده ،فسػػكنيا كتػػكفي بيػػا بالطػػاعف سػػنة ُٕٕ :ى ػػ .ينظػػر:
صبلح الديف خميؿ أيبؾ الصفدم :الوافي بالوفيات (ُٗ ،)َِٗ/كاألعالم (ْ.)ُْٖ/

(ٖ) طبقات الشافعية الكبرى (ٕ.)ٕٔ/
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ككذلؾ قاؿ الذىبي(ُ)" :إلى أنو لـ يتمكف مف أداء فريضة الحج"(ِ(.
رغـ إمامتو كفضمو كاتساع عممو ،فقد يككف السبب في ذلؾ عدـ قدرتو كاستطاعتو ،كقد

طاؼ كارتحؿ في ببلد خراساف كما جاكرىا كاجتيد في تحصيؿ العمـ حتى صار إماما في

كثير مف العمماء كالشيكخ األثبات كالحفاظ كركل
عمكـ القرآف كالحديث كالفقو ،كقد سمع
اى
عنيـ ،كما سأذكر الحقا عند الكبلـ عف شيكخو ،كركل عنو الكثير مف تبلميذه ،كاتسعت

دائرتو بالعمكـ كبرع فييا كلذلؾ القت مؤلفاتو االىتماـ بيا باإلقباؿ عمييا كاالستفادة كالتعمـ
منيا(ّ).

()4

ثانياً  :شيوخو

:

لقد التقى اإلماـ البغكم بعدد كبير مف العمماء الذيف أخذ العمـ منيـ كركل عنيـ ،سأذكر
بعضا منيـ ،كىـ كاآلتي:

ُ -القاضي الحسيف بف محمد المركذم صاحب التعميقة ،كىك أبرز مشايخو تكفي

سنةِْٔ :قػ(ٓ).

الشيرزم(ٔ).
ا
ِ -أبك الحسف محمد بف محمد

ّ -أبك عمر عبدالكاحد بف أحمد المميحي الشيخ ،الصدكؽ ،مسند ىراة ،ككاف صالحا،

أكثر عنو الركاية تكفي سنةّْٔ :ىػ(ٕ).

)ُ) ىك :شمس الديف الذىبي محمد بف أحمد بف عثماف بف قايمػاز :األمػاـ العبلمػة الحػافظ ،اتقػف الحػديث كرجالػو
كنظر عممػو كأحكالػو ،كعػرؼ تػراجـ النػاس  ،كلػد سػنةّٕٔ :ق  ،كتػكفي سػنة ْٖٕق .ينظػر :محمػد بػف شػاكر
بف أحمد الممقب بصبلح الديف :فوات الوفيات (ّ.)ُّٓ/

(ِ) الذىبي :تاريخ االسالم ووفيات المشاىير واألعالم (ُُ.)َِٓ/

(ّ) لبلستزادة :ينظر :عفاؼ عبد الغفكر حميد :البغوي ومنيجو في التفسير ،رسالة ماجستير (ِ) ،كطمحة بف
محمد بف تكفيؽ :منيج اإلمام البغوي في عرض الق ار ات واثر ذلك في تفسيره ،رسالة ماجستير (ْٔ) ،

كفيد سعكد معيكؼ العنزم :القرا ات القرآنية في تفسير معالم التنزيل لإلمام البغوي جمعا ودراسة من سورة
الفاتحة إلى آخر سورة النسا  ،رسالة ماجستير في التفسير (ٗ).

(ْ) ذكر الباحث عمي بادحداح في رسالتو الماجستير البغػكم كمنيجػو فػي شػرح السػنة( ُ ،)ٔٗ -ِْ/أف البغػكم
سمع أحاديث الكتاب مف سبعة كسبعيف شيخا يضاؼ إلييـ ثبلثة لـ يػرك عػنيـ فػي شػرح السػنة ،فتكػكف عػدتيـ
ثمػػانيف شػػيخا  ،كقػػد طبعػػت ىػػذه الرسػػالة بعنػكاف المػػدخؿ إلػػى شػػرح السػػنة .نقػػبل مػػف طمحػػة بػػف محمػػد تكفيػػؽ
منيج اإلمام البغوي في عرض الق ار ات وأثر ذلك في تفسيره(ِٔ).

(ٓ) ينظر :سير أعالم النبال ( ُٗ ،)َْْ/كتاريخ اإلسالم(ُُ.)َِٓ /

)ٔ) ينظر :سير أعالم النبال (ُٗ ،)َْْ/كطبقات الشافعية الكبرى (ٕ ،)ٕٔ/كالذىبي :تذكرة الحفاظ ( ْ.)ّٖ/

)ٕ) ينظر :سير أعالم النبال (ُٖ ،)ِٓٓ/كالذىبي :العبر في خبر من غبر (ِ.)َْٔ/
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ْ -أبك الحسف عبد الرحمف بف محمد الداككدم اإلماـ العبلمة الكرع ،القدكة جماؿ

اإلسبلـ شيخ خراساف عمما كفضبل كجبللة كسندا (ُ) .
ٓ-

أبك الحسف عمي بف يكسؼ الجكيني المعركؼ :بشيخ الحجاز ،كاف فقييا فاضبل،

تكفي سنةّْٔ :قػ(ِ).

ٔ -أبك الفضؿ زياد بف محمد الحنفي(ّ).
ٕ -أحمد بف أبي نصر الككفاني

(ْ).

ٖ -حساف المنيعي :كاف حساف ىذا رئيس مرك الركذ ،الذم عـ فضمو خراساف ،ببره،

كأفضالو ،كأنشأ الجامع المنيعي ،ككاف يكسك في العاـ نحك ألؼ نفس ،تكفي سنةّْٔ :قػ(ٓ).
ٗ-

التربي :مسند خراساف ،تكفي سنة ّْٔىػ (ٔ).
أبك بكر محمد بف عبد الصمد ا

َُ -يعقكب بف أحمد الصيرفي :تكفي سنةْٔٔ :قػ(.)٧

ُُ -أبك صالح أحمد بف عبدالممؾ النيسابكرم الصكفي :المؤذف اإلماـ الحافظ الزاىد

المسند محدث خراساف ،خرج ألؼ حديث عف ألؼ شيخ لو ،تكفي سنةَْٕ :قػ(.)8

ُِ -أبك تراب عبد الباقي بف يكسؼ :مفتي نيسابكر ،اإلماـ الفقيو العبلمة ،تكفي

سنة ِْٗ :قػ(.)٢

ُّ -عمر بف عبد العزيز الفىا ىشانًي(.)10

الج ٍكىز ىجانًي(.)11
ُْ -أبك محمد عبد اهلل بف عبد الصمد بف أحمد بف مكسى ى
الخ ىرًقي(.)12
ُٓ -أبك عبد اهلل محمد بف الفضؿ بف جعفر ى
ُٔ -أبك جعفر محمد بف عبد اهلل بف محمد المعمـ الط ً
كسي(.)13

)ُ) ينظر :سير أعالم النبال (ُٗ ،)َْْ/كطبقات الحفاظ (ْ ،)ّٕ/كطبقات الشافعية الكبرى(ٕ.)ٕٔ/

)ِ) ينظر :سير أعالم النبال (ُٗ ،)َْْ/ك تذكرة الحفاظ (ْ ،)ّٖ/كطبقات الشافعية الكبرى (ٕ.)ٕٔ/
(ّ) ينظر :سير أعالم النبال ( ُٗ ،)َْْ/ك طبقات الشافعية الكبرى ( ٕ.)ٕٔ/
(ْ) ينظر :المصدريف نفسييما.
(ٓ) ينظر :المصدريف نفسييما.
(ٔ) ينظر :المصدريف نفسييما.
(ٕ) ينظر :سير أعالم النبال (ُٗ،)َْْ/ك تذكرة الحفاظ(ْ ،)ّٖ/كطبقات الشافعية الكبرى (ٕ.)ٕٔ/
(ٖ) ينظر :إسماعيؿ بف عمر بف كثير :البداية والنياية (ُِ )ُْْ/كسير أعالم النبال (ُٖ.)ُْٗ/
(ٗ) ينظر :البغكم مقدمة التفسير(ُ.)ُٕ/
(َُ) ينظر :المصدر نفسو.
(ُُ) ينظر :المصدر نفسو.
(ُِ) ينظر :المصدر نفسو.
(ُّ) ينظر :المصدر نفسو.
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المطمب الثالث :تالميذه  ،ومؤلفاتو  ،ووفاتو
أوالً :تالميذه :

لقد بمغ اإلماـ البغكم مبمغا كبي ار في العمـ  ،لذلؾ أقبؿ عميو أعداد كثيرة مف طمبة العمـ

لتمقي العمـ منو ،كالسماع كالركاية عنو ،منيـ األعبلـ اآلتي ذكرىـ:

ُ -أبك منصكر محمد بف أسعد بف حفده العطارم الطكسي :الكاعظ ،مف أىؿ نيسابكر

كأصمو مف طكس كلد سنةْٖٔ :ق  ،كاف مف أئمة الديف كأعبلـ الفقياء المشيكريف ،سمع

الكثير مف شيخو البغكم ،كحدث عنو بشرح السنة ،كمعالـ التنزيؿ ،تكفي سنةٕٓٓ :ىػ(ُ).

ِ -أبك الفتكح محمد بف أبي جعفر محمد بف عمي بف محمد الطائي اليى ىم ىداني :الشيخ،

اإلماـ الصالح الكاعظ ،المحدث ،كلد سنةْٕٓ :ىػ بيمداف ،كاف يرجع إلى نصيب مف العمكـ

( فقو ،كحديث ،كأدب ،ككعظ) ،تكفي :بيى ىمداف سنة ٓٓٓ :ىػ(ِ).
ّ -أبك المكارـ فضؿ اهلل بف محمد بف أحمد النكقاني الشافعي :كىك آخر مف ركل
عنو باإلجازة ،تكفي سنة ََٔ :ىػ

(ّ).

ْ -الحسف بف مسعكد البغكم أخك اإلماـ البغكم :كلد سنةْٖٓ :ىػ ،كاف إماما فاضبل

ظريفا لطيفا رقيؽ الطبع كثير المحفكظ ،ككاف أخكه الحسيف قد رباه كأحسف تربيتو كلقنو الفقو
حتى حفظ المذىب ،ككاف مصيبا في الفتاكل ،قاؿ كأجاز لي جميع مسمكعاتو ،قيؿ :ككاف
الناس يمشكف في تشييع جنازتو حفاة عمى الثمج ،تكفي بمرك الركذ سنةِٓٗ :ىػ(ْ).

ٓ -عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الحسيف بف محمد الميثي :كىك إماـ

كرع ،حافظ لمذىب الشافعي (ٓ).

ٔ -مثاكر بف فزككه أبك مقاتؿ الديممي :كىك مف كبار تبلميذه ،تكفي سنةْٓٔ :ىػ(ٔ).
ٕ -محمد بف الحسيف بف محمد بف الحسيف الزاغكلي :تكفي سنةٓٓٗ:ق(ٕ).
ٖ -عبد الرحمف بف عمي بف أبي العباس النعيمي :تكفي سنة ِْٓ :ىػ(ٖ).

(ُ) ينظر :سير أعالم النبال (ُٗ ،)ُْْ/وطبقات الشافعية الكبرى (ٔ.)ِٗ/

(ِ) ينظر :سير أعالم النبال (ُٗ ،)ُْْ/كطبقات الشافعية الكبرى (ٕ.)ٕٔ/
(ّ) ينظر :المصدريف نفسييما.

(ْ) ينظر :تاريخ اإلسالم(ُُ ،)ْْٕ/كطبقات الشافعية الكبرى (ٕ.)ٖٔ/
(ٓ) ينظر :طبقات الشافعية الكبرى (ٕ.)ُْٖ/
(ٔ) ينظر :المصدر نفسو( ٕ.)ِٕٕ/
(ٕ) ينظر :المصدر نفسو (ٔ .)ٗٗ/

(ٖ)ينظر :المصدر نفسو ( ٕ .)ُّٓ/

 -٧-

ٗ-

مسعكد بف أحمد بف يكسؼ بف أحمد أبك الفتح البامنجي :تكفي سنة َْٓ :ىػ(ُ).

َُ -عبد الرحمف بف محمد بف محمد بف إبراىيـ بف مكسى الفارسي ثـ السرخسي :تكفي

سنةٓٓٓ :ىػ(ِ).

ُُ -محمد بف عمر بف محمد بف محمد أبك عبد اهلل الشاشي :تكفي سنةٓٓٔ :ىػ(ّ).

ُِ -أسعد بف أحمد بف يكسؼ بف أحمد بف يكسؼ أبك الغنائـ البامنجي الخطيب :تكفي

سنةْٖٓ :ىػ(ْ).

ُّ -عبد الرحمف بف عمر األصفر البامنجي(ٓ).

ُْ -محمد بف خمؼ بف سعد أبك شاكر التكريتي(ٔ).

ُٓ -ضياء الديف عمر بف الحسيف بف الحسف بف عمي كالد الفخر الرازم(ٕ)كغيرىـ

كثير.

ثانياً :مؤلفاتو المطبوعة والمخطوطة:

لو مؤلفات كثيرة كمتنكعة في التفسير ،كعمكـ القرآف ،كالسنة ،كالفقو ،كأصكلو ،كقد
اشتير بعضيا ،كذاع صيتيا ،كالقت إقباال عمييا ،سأذكر بعضا منيا كىي اآلتي:
(ٖ)

ُ -معالـ التنزيؿ في التفسير ،المشيكر بتفسير البغكم

كىك محؿ الدراسة في ىذا

البحث ،كىك مطبكع في ثمانية أجزاء.

ِ -األنكار في شمائؿ النبي المختار صمى اهلل عميو كسمـ(ٗ).
ّ -الجمع بيف الصحيحيف(َُ).
ْ -شرح السنة (ُُ).

(ُ) ينظر :طبقات الشافعية الكبرى ( ٕ .)ِٗٔ/
(ِ)ينظر :المصدر نفسو (ٕ .)ُٕٓ/
(ّ) ينظر :المصدر نفسو (ٔ.)ُٔٓ/
(ْ) ينظر :المصدر نفسو (ٕ .)ُْ/
(ٓ) ينظر :المصدر نفسو ( ٕ .)ُٕٗ/
(ٔ) ينظر :المصدر نفسو (ٔ.)َُّ/
(ٕ) ينظر :أبك بكر بف أحمد بف محمد ابف قاضي شيبة :طبقات الشافعية (ِ.)ٔٓ/

(ٖ) ينظػػر :تااذكرة الحفاااظ (ْ ،)ّٕ/ك جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي :ذياال طبقااات الحفاااظ لمااذىبي (ْٕٓ) ،كحػػاجي
خميفة :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (ُ.)ّْْ/

(ٗ) ينظر :كشف الظنون (ُ ،)ُٗٓ/كمحمد رشاد خميفة :مدرسة الحديث في مصر (صُِٗ).
(َُ) ينظر :سير أعالم النبال ( ُٗ ،)َْْ/وفيات األعيان (ِ :،)ُّٔ/ككشف الظنون (ُ.)ٓٗٗ/
(ُُ) ينظر :سير أعالم النبال (ُٗ ،)ّْٗ/وفيات األعيان (ِ ،)ُّٔ/كشف الظنون (ِ.)ََُْ/
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(ُ)

ٓ -مصابيح السنة
ٔ-

.

ترجمة األحكاـ في الفركع عمى المذىب الشافعي كىك بالمغة الفارسية (ِ).

ٕ -التيذيب في الفركع

(ّ).

(ْ) .

ٖ -األربعكف حديثا

ٗ -الكفاية في فركع الشافعية (ٓ).

القرءة (ٔ).
َُ -الكفاية في ا
ُُ -فتاكل البغكم(ٕ).
ُِ -اإلرشاد

(ٖ)

.

ثالثاً :وفاتو :

اختمؼ العمماء في سنة كفاتو بيف سنةَُٓ :ىػ كسنةُٓٔ :ىػ ،كالغالب أنو تكفي سنة:
ُٔٓىػ ،قاؿ الذىبي" :تكفي في شكاؿ سنةُٓٔ:ىػ بمرك الركذ ،كدفف جنب شيخو القاضي

حسيف ،كعاش بضعا كسبعيف سنة "

(ٗ)

كقاؿ ابف خمكاف(َُ)" :تكفي في شكاؿ سنةَُٓ :ىػ

بمرك الركذ كدفف عند شيخو القاضي حسيف بمقبرة الطَالََقا ُن (ُُ) ،كقبره مشيكر ىناؾ"(ُِ).

)ُ) ينظر :كشف الظنون(ِ ،)ُٖٔٗ/واألعالم( ِ.)ِٓٗ/
(ِ) ينظر :كشف الظنون(ُ.)ّٕٗ/

(ّ) ينظر :سير أعالم النبال (ُٗ ،)َْْ/ككشف الظنون (ُ.)ُٕٓ/
(ْ) ينظر :سير أعالم النبال (ُٗ.)َْْ/
(ٓ) ينظر :كشف الظنون( ِ.)ُْٖٗ/
(ٔ) ينظر :المصدر نفسو(ِ.)ُْٗٗ/

(ٕ) ينظر :المصدر نفسو (ِ.)ُُِِ/
(ٖ) ينظر :المصدر نفسو ( ُ.)ُ/
)ٗ) سير أعالم النبال (ُٗ.)ِْْ/
)َُ) ىػػك :أحمػػد بػػف محمػػد ابػػف خمكػػاف البرمكػػي :صػػاحب كتػػاب (وفيااات األعيااان) ،كلػػد سػػنةَِٔ :ق فػػي إربيػػؿ
بػػالقرب مػػف المكصػػؿ ،كػػاف كريمػػا جػكادا ممػػدكحا ،فيػػو سػػتر كحمػػـ كعفػػك  ،تػػكفي بدمشػػؽ سػػنةِٕٔ :ىػػ .ينظػػر:
الوافي بالوفيات(ٕ ،)َِِ/كاألعالم(ُ.)َِِ/

اف :بمدة بخراساف بيف مرك الركذ كبمخ ،بينيا كبيف مرك الركذ ثبلث مراحؿ ،كمقدارىا نحك ثمث بمخ.
)ُُ) ى
طالىقى ي
ينظر :معجم البمدان(ْ.)ٔ/
)ُِ) وفيات األعيان( ِ.)ُّٔ/

 -٢-

المطمب الرابع  :بيئتو وعصره
عاش اإلماـ البغكم بيف عامي(ّّْىػُٓٔ -ىػ) ،كىك عصر ظيكر الدكلة
(ُ)

السمجكقية

كاشتداد قكتيا كسيطرتيا عمى خراساف أكالن عاـَّْ( :ىػ) ثـ بغداد عاصمة

الخبلفة العباسية ثانيان عاـْْٕ(:ىػ) عندما دخميا طغرؿ بؾ

(ِ)

بطمب مف الخميفة العباسي

القائـ بأمر اهلل(ّ) ،كالتي كانت الخبلفة العباسية قد كصمت إلى مرحمة كبيرة مف الضعؼ

كالكىف كالتمزؽ ،حتى لـ يبؽ لمخميفة إال بغداد كالسكاد كاستقمت باقي البمداف اإلسبلمية عف

الخبلفة ،كسيطرت عدة دكيبلت كقبائؿ عمى ببلد المشرؽ التي منيا :خراساف حيث :نشأة
(ْ)

اإلماـ البغكم ،كاستكلى بنك بكيو

عمى الحكـ في بغداد ،كلـ يبؽ لمخميفة مف دكر إال حضكر

تكلية السبلطيف لمحكـ ،فيخمع عمييـ الخمع ،كيعطييـ اليدايا كيفكض إلييـ شؤكف مممكتو،

كرعيتو ،كيأمر بضرب السكة بأسمائيـ ،كأف يخطب ليـ عمى المنابر ،ثـ ضعؼ سمطاف بني

بكيو ،أكاخر القرف الرابع ،كأكائؿ القرف الخامس  ،كقد كاف بنك بكيو أصحاب فكر باطني
رافضي شجعكا الرفض كانتشر في عيدىـ  ،حتى دخؿ السبلجقة بغداد كأنيكا حكـ بني بكيو ،

كمف أىـ ما تميز بو عيد السبلجقة- ،كىك عصر اإلماـ البغكم -ثبلثة أمكر ىي:
(ُ) ينح در السػبلجقة مػف قبيمػة قنػؽ التركمانيػة ،كتمثػؿ مػع ثػبلث كعشػريف قبيمػة أخػرل مجمكعػة القبائػؿ التركمانيػة
المعركفػػة بػ ػ الغػػز فػػي منطقػػة مػػا كراء النيػػر كالتػػي نسػػمييا اليػػكـ (تركسػػتاف) ،كالتػػي تمتػػد مػػف ىضػػبة منغكليػػا

كشماؿ الصيف شرقان إلى بحر الخزر (بحر قزكيف) غربان ،كمف السيكؿ السيبيرية شماالن إلى شػبو القػارة الينديػة
كفػػارس جنكب ػان ،تحركػػت ىػػذه القبائػػؿ فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف السػػادس المػػيبلدم باإلنتقػػاؿ مػػف مكطنيػػا

األصمي نحك آسيا الصغرل في ىجرات ضخمة .ينظر :عمي محمد الصػبلبي :دولة السالجقة وبروز مشروع

إسالمي لمقاومة التغمغل الباطني والغزو الصميبي (ُٗ).

(ِ) ىك :محمد بف ميكائيؿ بف سمجكؽ :أكؿ ممكؾ الدكلة السمجكقية كلد سنة ّٖٓ :ىػ ،ككاف حميمػا ضػابطا لمػا
يتكاله دينا ،كىك :الذم رد ممؾ بني العبػاس ،بعػد أف كػاف اضػمحؿ ك ازلػت دعػكتيـ مػف العػراؽ كأزاؿ ممػؾ (بنػي
بكيػػو) مػػف الع ػراؽ كغي ػره ،تػػكفي بػػالرم سػػنةْٓٓ :ى ػػ ،كمػػدة ممكػػو ِٓ أكَّ سػػنة .ينظػػر :وفياااات األعياااان:

(ٓ )ّٔ/واألعالم(ٕ.)َُِ/

(ّ) ىك :أبك جعفر عبد اهلل بف القادر باهلل :كلد سنةُّٗ:ق،ػ كلي الخبلفة سػنةِِْ:ى ػ ،كتػكفي سػنة ْٕٔ :ى ػ ،
دينػػا ،ازىػ نػداً ،
عال نمػػا ،ق ػكم اليقػػيف بػػاهلل-
كػػاف جمػ ن
ػيبل ،ممػػيح الكجػػو ،أبػػيض ،مش ػرنبا حم ػرة ،حسػػف الجسػػـ ،كرنعػػا ،ن
ػؤثر لمعػػدؿ كاإلحسػػاف كقضػػاء
تعػػالى ،-كثيػػر الصػػدقة كالصػػبر ،لػػو عنايػػة بػػاألدب ،كمعرفػػة حسػػنة بالكتابػػة ،مػ نا
الحكائج ،ال يرل المنع مف شيء طمب منو .ينظر :جبلؿ الديف السيكطي :تاريخ الخمفا (ِٖٗ).

(ْ) يعكدكف إلى ببلد الديمـ (جنكب بحر قزكيف) كأكؿ مف برز منيـ بكيػو بػف شػجاع ،بػدأ نفػكذىـ عػاـ َِّ :ى ػ،
ككصػمكا إلػى قمػة المجػػد كالسػمطاف كالنفػكذ ،كانتيػػى حكميػـ عنػدما اقػػتحـ السػبلجقة بغػداد كانيػكا حكػـ بنػي بكيػػو
عاـْْٕ :ىػ .ينظر :أحمد معمكر العسيرم :موجز التاريخ االسالمي مناذ عياد آدم عمياو الساالم (تااريخ ماا

قبل االسالم) إلى عصرنا (ِِٗ).
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ُ -انتصارىـ لمفكر السني كمحاربة األفكار األخرل.
ِ -تصدييـ لمحرب ضد الصميبييف كالتكسع في أراضييـ.

ّ -إنشاء المدارس التي مف أشيرىا المدارس النظامية التي أسسيا كزيرىـ نظاـ
الممؾ( ،)1كالتي كانت تدرس فييا العمكـ باإلضافة إلى المساجد التي كانت تؤدم دكرىا ،كقد

كانكا يكقفكف األكقاؼ كيجعمكف ركاتب لمعمماء الذيف يدرسكف فييا حتى يتفرغكا لتعميـ طمبة

العمـ مما جعؿ الطمبة يقبمكف عمى ىذه المدارس مف كؿ مكاف(ِ).
دور اإلمام البغوي:

لـ تذكر المصادر التي ترجمت لئلماـ البغكم أم شيء عف أثر لمحركة السياسية عميو،
أك تأثيره فييا كلـ تكف لو صمة بحكاـ عصره ،كلـ ي َّ
تكؿ ليـ عمبل ،كانما كاف تأثيره كتأثره
بالحركة العممية القكية في ذلؾ العصر ،بؿ إنو صار مف ركادىا ،فقد نشأ شافعي المذىب

النتشار المذىب الشافعي في خراساف ،ثـ إنو صار مف كبار فقياء الشافعية ،ككثر في بمده

المحدثكف ،كالمفسركف فطمب ىذيف العمميف حتى صار إمامان فييما(ّ).

)ُ) ىك :أبك عمي الحسف بف عمي الطكسي :عامر المجمس بالقراء كالفقياء ،كأنشأ العديد مف المدارس كرغػب فػي
العمـ ،كأدر عمى الطمبة الصبلت ،كأممى الحديث ،كبعد صيتو ،ككزير لمسمطاف ألب آرسبلف ،ثـ البنو ممكشاه،
فػدبر ممالكػػو عمػى أتػػـ مػا ينبغػػي ،كخفػؼ المظػػالـ ،كرفػػؽ بالرعايػا ،كبنػػى الكقػكؼ ،كىػػاجرت الكبػار إلػػى جنابػػو،
كازدادت رفعتو ،كلد سنةَْٖ :ىػ ،كقتؿ سنةْٖٓ :ىػ بقرب نياكند .ينظر :سير أعالم النبال (ُٗ.)ْٗ/
(ِ) لبلستزادة :ينظر :البغوي ومنيجو في التفسير(ِ)  ،كمنيج اإلمام البغوي في عرض الق ار ات واثر ذلك في
تفسيره(َُ)  ،كالق ار ات القرآنية في تفسير معالم التنزيل لإلمام البغوي جمعا ودراسة من سورة الفاتحة
إلى إلى آخر سورة النسا (َِ).

)ّ) المصادر نفسيا.
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المطمب الخامس :صفاتو وأقوال العمما فيو
مف أىـ ما تميز بو اإلماـ البغكم -رحمو اهلل :-الزىد ،كالكرع "حتى إنو ماتت لو زكجة
فمـ يأخذ مف مي ارثيا شيئا كاف يأكؿ الخبز البحت فعدؿ عف ذلؾ فصار يأكؿ الخبز مع الزيت

"(ُ) ككذلؾ تميز :بالسير عمى منيج السمؼ الصالح  ،كالدفاع عف السنة حتى لقب بمحيي
(ِ)

السنة ،سئؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

عف " :أم :التفاسير أقرب إلى الكتاب كالسنة:

الزمخشرم(ّ) ،أـ القرطبي(ْ) ،أـ البغكم ،أك غير ىؤالء ،فقاؿ :كأما التفاسير الثبلثة المسئكؿ

عنيا فأسمميا مف البدعة كاألحاديث الضعيفة البغكم ،لكنو مختصر مف تفسير الثعمبي:

كحذؼ منو األحاديث المكضكعة كالبدع التي فيو كحذؼ أشياء غير ذلؾ"

(ٓ).

قاؿ عنو ابف خمكاف في كفيات األعياف" :البغكم الممقب ظيير الديف الفقيو الشافعي

المحدث المفسر ،كاف بح انر في العمكـ ،كأخذ الفقو عف القاضي حسيف بف محمد -كما تقدـ في

ترجمتو -كصنؼ في تفسير كبلـ اهلل –تعالى ،-كأكضح المشكبلت مف قكؿ النبي -صمى اهلل

عميو كسمـ ،-كركل الحديثَّ ،
كدرس ،ككاف ال يمقي الدرس إال عمى الطيارة ،كصنؼ كتبان

كثيرة ،منيا كتاب التيذيب في الفقو ،ككتاب شرح السنة في الحديث ،ك معالـ التنزيؿ في
تفسير القرآف الكريـ ،ككتاب المصابيح ،كالجمع بيف الصحيحيف كغير ذلؾ" (ٔ).

(ُ) وفيات األعيان (ِ.)ُّٕ/

(ِ) ىػػك :اإلمػػاـ الحػػافظ المجتيػػد شػػيخ اإلسػػبلـ عمػػـ الزىػػاد نػػادرة العصػػر تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف شػػياب
الديف عبد الحميـ الحراني أحد األعبلـ كلد سنةُٔٔ :ىػ ،كاف مف بحكر العمـ كمف األذكياء المعػدكديف كالزىػاد
كاألف ػ ػراد ألػ ػػؼ ثبلثمائػ ػػة مجمػ ػػدة ،كامػ ػػتحف كأكذم م ػ ػ ار ار  ،مػ ػػات سػ ػػنةِٕٖ :ىػ ػ ػ  .ينظػ ػػر :السػ ػػيكطي :طبقاااااات
الحفاظ(َِٓ).

(ّ) ىك :أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد الزمخشرم :اإلماـ الكبير في النحك ،كالمغة ،كعمـ البياف ،كاف إمػاـ
عصره  ،تشػد إليػو الرحػاؿ فػي فنكنػو ،ككػاف معتزلػي االعتقػاد متظػاى انر بػو ،كلػد سػنةْٕٔ :ق بزمخشػر ،كتػكفي

سنةّٖٓ :ق بجرجانية خكارزـ ،بعد رجكعو مف مكة .ينظر :وفيات األعيان( ٓ.)ُٖٔ/

(ْ) ىك :محمد بف أحمػد بػف أبػي بكػر الخزرجػي  ،أبػك عبػد اهلل ،القرطبػي :مػف كبػار المفسػريف ،صػالح متعبػد مػف
أىػػؿ قرطبػػة ،رحػػؿ إلػػى الشػػرؽ كاسػػتقر بمنيػػة ابػػف خصػػيب (فػػي شػػمالي أسػػيكط ،بمصػػر ،كىػػي اآلف محافظػػة
المنيػػا) كتػػكفي فييػػا سػػنة ُٕٔ :ق .ينظػػر :محمػػد بػػف عمػػي الػػداككدم :طبقااات المفساارين(ِ ،)ٔٗ/كاألعااالم(

ٓ.)ِِّ/

(ٓ) ابف تيمية :الفتاوى الكبرى (ٓ.)ْٖ/
(ٔ) وفيات األعيان (ِ.)ُّٔ/
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كقاؿ عنو الخازف (ُ) في مقدمة تفسيره ":كتاب معالـ التنزيؿ الذم صنفو الشيخ الجميؿ
كالحبر النبيؿ اإلماـ العالـ الكامؿ محيي السنة قدكة األمة كاماـ األئمة :مفتي الفرؽ ناصر

الحديث ظيير الديف أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم -قدس اهلل ركحو ،كنكر ضريحو،-
مف أجؿ المصنفات في عمـ التفسير كأعبلىا كأنبميا ،كأسناىا جامعا لمصحيح مف األقاكيؿ،
عاريا عف الشبو ،كالتصحيؼ ،كالتبديؿ ،محمى باألحاديث النبكية ،مطر از باألحكاـ الشرعية،
مكشى بالقصص الغريبة كأخبار الماضيف العجيبة ،مرصعا بأحسف اإلشارات مخرجا بأكضح
العبارات ،مفرغا في قالب الجماؿ بأفصح مقاؿ ،فرحـ اهلل تعالى مصنفو كأجزؿ ثكابو كجعؿ

الجنة متقمبو كمآبو"(ِ).

كقاؿ عنو الذىبي في السير" :كاف البغكم يمقب بمحيي السنة كبركف الديف ،ككاف سيدا

إماما ،عالما عبلمة ،زاىدا قانعا باليسير ،كاف يأكؿ الخبز كحده ،فعدؿ في ذلؾ ،فصار يأتدـ
بزيت ،ككاف أبكه يعمؿ الفراء كيبيعيا ،بكرؾ لو في تصانيفو ،كرزؽ فييا القبكؿ التاـ ،لحسف
قصده ،كصدؽ نيتو ،كتنافس العمماء في تحصيميا ،ككاف ال يمقي الدرس إال عمى طيارة،
ككاف مقتصدا في لباسو ،لو ثكب خاـ ،كعمامة صغيرة عمى منياج السمؼ حاال كعقدا ،كلو

القدـ الراسخ في التفسير ،كالباع المديد في الفقو -رحمو اهلل.)ّ("-

كقاؿ عنو السبكي في الطبقات " :كاف إماما جميبل كرعا زاىدا فقييا محدثا مفس ار ،جامعا

بيف العمـ كالعمؿ ،سالكا سبيؿ السمؼ ،لو في الفقو اليد الباسطة ،تفقو عمى القاضي الحسيف

كىك أخص تبلميذه بو ،ككاف رجبل مخشكشنا يأكؿ الخبز كحده فعدؿ في ذلؾ فصار يأكمو
بالزيت ككاف ال يمقي الدرس إال عمى طيارة ....ككاف البغكم يمقب بمحيي السنة ،كبركف
الديف كلـ يدخؿ بغداد كلك دخميا التسعت ترجمتو ،كقدره و
عاؿ في الديف كفي التفسير كفي

الحديث كفي الفقو متسع الدائرة نقبل كتحقيقا ،كاف الشيخ اإلماـ الذىبي -رحمو اهلل -يجؿ

مقداره جدا ،كيصفو بالتحقيؽ مع كثرة النقؿ "(ْ).

(ُ) ىك :عمي بف محمد بف إبراىيـ ،المعركؼ بالخازف :عالـ بالتفسػير ،كالحػديث ،لػو عػدة مصػنفات منيػا :تفسػيره
المش ػػيكر بتفس ػػير الخ ػػازف ،كل ػػد ببغ ػػداد س ػػنةٕٖٔ :ىػ ػػ ،كس ػػكف دمش ػػؽ م ػػدة ،كك ػػاف خ ػػازف الكت ػػب بالمدرس ػػة

السميساطية فييا ،كتكفي بحمب سنةُْٕ:ق .ينظر :األعالم ( ٓ.)ٓ/

(ِ) عمي بف محمد الخازف :لباب التأويل في معاني التنزيل المقدمة(ُ.)ّ/
(ّ) سير أعالم النبال (ُٗ)ُْْ/

(ْ) طبقات الشافعية الكبرى (ٕ.)ٕٓ/
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(ُ)

كقاؿ عنو ابف كثير

في البداية كالنياية" :البغكم المفسر الحسيف بف مسعكد بف

محمد البغكم ،صاحب التفسير ،كشرح السنة ،كالتيذيب في الفقو ،كالجمع بيف الصحيحيف،

كالمصابيح في الصحاح كالحساف ،كغير ذلؾ ،اشتغؿ عمى القاضي حسيف كبرع في ىذه

العمكـ ،ككاف عبلمة زمانو فييا ،ككاف دينا كرعا زاىدا عابدا صالحا"(ِ).

المحدث أبك
دم(ّ)في النجكـ الزاىرة " :اإلماـ الحافظ
كقاؿ عنو يكسؼ بف تى ٍغرًم ىب ٍر ً
ٌ
الفراء ،كاف إماما حافظا ،رحؿ إلى الببلد
محمد الحسيف بف مسعكد
ٌ
البغكل المعركؼ بابف ٌ
كصنؼ ،ككاف يقاؿ لو محيى السنة" (ْ).
كحدث كألٌؼ
كسمع الكثير ٌ
ٌ
ك قاؿ عنو السيكطي(ٓ) في طبقات الحفاظ" :بكرؾ لو في تصانيفو لقصده الصالح فإنو
كاف مف العمماء الربانييف ذا تعبد كنسؾ كقناعة باليسير"(ٔ).

كغير ذلؾ كثير مف األقكاؿ التي قيمت في اإلماـ البغكم -رحمو اهلل -كالتي في مجمميا

تدؿ عمى :كرعو ،كزىده ،كسعة عممو ،كسيره عمى ىدم السمؼ الصالح ،كتمسكو بعقيدة أىؿ

السنو كالجماعة ،كحرصو كاقبالو عمى طمب العمـ كتعممو كتعميمو ،كاخبلصو في ذلؾ فرزقو
اهلل القبكؿ التاـ كاالقباؿ عمى مؤلفاتو.

(ُ) ىػػك :إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي الدمشػػقي الشػػافعي :كلػػد بدمشػػؽ سػػنةَُٕ:ق  ،كػػاف قػػدكة العممػػاء
كالحفػػاظ ،كعمػػدة أىػػؿ المعػػاني كاأللفػػاظ ،مػػات سػػنةْٕٕ :ق ،كدفػػف بمقب ػرة الصػػكفية عنػػد شػػيخو ابػػف تيميػػة.
ينظر :طبقات المفسرين لمداوودي ( ُ.)ُُُ/

(ِ) البداية والنياية (ُِ.)ِّٖ/

(ّ) ىك :يكسؼ بف تغرم بردم  :مؤرخ مف أىؿ القاىرة ،مكلدا ككفاة ،كلد سنةُّٖ :ىػ ،مػات أبػكه كىػك :صػغيرا،
فنشأ في حجر قاضي القضاة جػبلؿ الػديف البمقينػي المتػكفى سػنة ِْٖ :ى ػ  ،كتػأدب كتفقػو كقػ أر الحػديث كأكلػع
بالتاريخ كبرع في فنكف الفركسية كامتاز في عمـ النغـ كاإليقاع ،تكفي سنةْٖٕ :ىػ .ينظر :شمس الػديف محمػد
بف عبد الرحمف السخاكم :الضو الالمع ألىل القرن التاسع (َُ ،)َّٓ/واألعالم( ٖ.)ِِِ/

(ْ) يكسؼ بف تغرم بردم :النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ( ٓ.)ِِّ/

(ٓ) ىػػك :عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر بػػف محمػػد السػػيكطي جػػبلؿ الػػديف :إمػػاـ حػػافظ مػػؤرخ أديػػب لػػو نحػػكََٔ :
مصػػنؼ ،منيػػا اإلتقػػاف فػػي عمػػكـ الق ػرآف ،كلػػد سػػنةْٖٗ :ى ػ ،كنشػػأ ف ػي القػػاىرة يتيمػػا ،مػػات كالػػده كعم ػره خمػػس
سػػنكات ،كلم ػػا بمػػغ أربع ػػيف سػػنة اعتػػزؿ النػػاس كتف ػػرغ لمتػػأليؼ إل ػػى أف ت ػػكفي سػػنةُُٗ :ى ػػ .ينظػػر :األعاااالم(

ّ.)َُّ/

(ٔ) طبقات الحفاظ لمسيوطي(ْٕٓ) .
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المبحث الثاني :ترجمة اإلمام الشوكاني
وفيو ستة مطالب:
المطمب األول :مكلده  ،كاسمو  ،كنسبتو.
المطمب الثاني :نشأتو  ،كطمبو لمعمـ  ،كشيكخو.
المطمب الثالث :تبلميذه  ،كمؤلفاتو  ،ككفاتو.
المطمب الرابع :تكليو القضاء.

المطمب الخامس :بيئتو كعصره.
المطمب السادس :صفاتو كأقكاؿ العمماء فيو.
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المطمب األول :مولده  ،واسمو  ،ونسبتو.
أوالً :مولده:

"كلد بيجرة شككاف(ُ) في كسط نيار االثنيف ِٖ مف شير ذم القعدة سنة ُُّٕ :ىػ

حسبما كجد بخط كالده"(ِ).

ثانياً :اسمو  ،ونسبتو :

ىك :اإلماـ العبلمة المحدث الفقيو شيخ اإلسبلـ محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل

الشككاني ثـ الصنعاني.

كنسبتو إلى شككاف ليست حقيقية ،ألف كطنو ككطف سمفو كقرابتو ىك مكاف عدني

شككاف بينو كبينيا جبؿ كبير مستطيؿ ،يقاؿ لو اليجرة ،كبعضيـ يقكؿ لو :ىجرة شككاف ،فمف
ىذه الحيثية كاف انتساب أىمو إلى شككاف بينيا كبيف صنعاء دكف مسافة يكـ ،كالييا نسب

كالده.

كالصنعاني :نسبة إلى صنعاء ،إذ فييا نشأ ،كفييا تكفي كدفف -رحمو اهلل تعالى-.

بمقبرة خزيمة (ّ).

(ُ) كانػػت كالدتػػو أثنػػاء رحمػػة قػػاـ بيػػا األبػكاف إلػػى مكطنيمػػا األصػػمي ،ككانػػا قػػد اسػػتكطنا صػػنعاء مػف قبػػؿ .ينظػػر:
محمد بف عمي الشككاني :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع( ِ.)ُِْ/

(ِ) المصدر نفسو.

(ّ) ينظر :محمد بف الحسف الشجني :مقدمة التقصار في جيد عالمة األقاليم واألمصار ،المقدمة(ّٕ).
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المطمب الثاني :نشأتو  ،وطمبو لمعمم  ،وشيوخو.

أوالً نشأتو  ،وطمبو لمعمم:

نشأ في حجر كالده بصنعاء ،ككاف أبكه قاضيا كعالما ،كمعركفا بالطيبة كالصبلح،

فتربى االبف عمى العفاؼ كالطيارة ،كالتفرغ لطمب العمـ ،مكتفيا في بيت أبيو مف جميع أسباب
الحياة ككسائؿ الرزؽ كقد ابتدأ تحصيمو العممي الكاسع بقراءة القرآف كحفظو عمى جماعة مف

كجكده عمى جماعة مف مشايخ القرآف بصنعاء ،ثـ انتقؿ إلى حفظ كثير مف المتكف،
المعمميفَّ ،
كق أر عدة كتب في التاريخ كاألدب ،ثـ شرع بالسماع كالطمب عمى العمماء البارزيف في اليمف

حتى استكفى معظـ ما عندىـ مف كتب  ،ككاف في ىذه المرحمة يجمع بيف التحصيؿ العممي

كالتدريس ،فيك يمقي عمى تبلميذه ما تمقاه بدكره عف مشايخو ،حتى إذا استكفى كؿ ما عرفو أك

سمع عنو مف كتب تفرغ إلفادة طبلب العمـ ،فكانت دركسو اليكمية تزيد عمى عشرة دركس في

اليكـ في فنكف متعددة مثؿ :التفسير ،كالحديث ،كاألصكؿ ،كالمعاني ،كالبياف ،كالمنطؽ ،كتقدـ
لئلفتاء كىك في نحك العشريف مف عمره ،كلـ يعترض عميو شيكخو في ذلؾ ،كقد ذكر
الشككاني في البدر الطالع الكتب التي قرأىا عمى العمماء األفاضؿ قراءة تمحيص كتحقيؽ،
كىي كثيرة في فنكف متعددة :مف الفقو كأصكلو ،كالحديث ،كالمغة ،كالتفسير ،كاألدب،

كالمنطؽ(ُ).

كقد ساعدتو الثقافة الكاسعة كذكاؤه الخارؽ إلى جانب اتقانو لمحديث كعمكمو ،كالقرآف

كخٍم ًع ربقة التقميد كىك دكف الثبلثيف ،
كعمكمو ،كالفقو كأصكلو ،عمى االتجاه نحك :االجتياد ى
الزيدم(ِ) ،فصار عمما مف أعبلـ المجتيديف كأكبر داعية إلى
ككاف قبؿ ذلؾ عمى المذىب ٌ

ترؾ التقميد ،كأخذ األحكاـ اجتيادا مف الكتاب كالسنة (ّ).

(ُ) ينظر :البدر الطالع(ِ.)ُِٓ/

)ِ) نسبة لئلماـ زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب -رحميـ اهلل ، -الذم كلد سنةٕٔ :ىػ ،كاف ذا
عمـ كجبللة كصبلح ،ركم أف أبا الخطاب كجماعة دخمكا عمى اإلماـ زيد فسألكه عف مذىبو؟ فقاؿ :إني أب أر
إلى اهلل مف المشبيو الذيف شبيكا اهلل بخمقو ،كمف المجبرة الذيف الذيف حممكا ذنكبيـ عمى اهلل ،كمف المرجئة
الذيف طمعكا الفساؽ في عفكاهلل  ،كمف المارقة الذيف الذيف كفركا أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ،كمف
الرافضة الذيف كفركا أبابكر كعمر ،كىذا ىك عيف مذىب أىؿ العدؿ كما يعترؼ بو مف ذا فيـ كعقؿ،فأما

الرافضة فرفضكا قكلو  ،كأما الزيدية ،فقالكا بقكلو ،كحاربكا معو ،استشيد سنةُِِ :ىػ .ينظر :سير أعبلـ
النببلء (ٓ.)ّٖٗ/
(ّ) ينظر :اإلمام الشوكاني مفس ار (ِٔ).
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ثانياً :شيوخو :

 -1العبلمة أحمد بف عامر الحدائي :أخذ عمـ الفقو كالفرائض بصنعاء عف جماعة مف

عممائيا كتصدر لمتدريس في الفقو كالفرائض بجامع صنعاء كاستفاد منو جماعة مف األعياف

ككاف زاىدا متقمبل مف الدنيا مكاظبا عمى الطاعات آم ار بالمعركؼ ناىياعف المنكر يغضب إذا

بمغو ما يخالؼ الشرع كفيو سبلمة صدر زائدة  ،تكفي سنة ُُٕٗ :ىػ(ُ).

ِ -القاضي عبد الرحمف بف حسف األككع :تكفي سنة َُِٔ :ىػ(ِ).

ّ -السيد العبلمة إسماعيؿ بف الحسف بف أحمد بف الحسف بف اإلماـ القاسـ بف
محمد :نشأ بصنعاء كأخذ عف أكابر عممائيا ثـ انتفع بو الطمبة في العربية ،كاشتير عمى
األلسف أنو مف افتتح طمبو عميو في عمـ العربية ،لو مشاركة قكية في عمـ الصرؼ كالمعاني
كالبياف كاألصكؿ ،تكفي سنة َُِٔ :ىػ(ّ).

ْ -السيد اإلماـ عبد القادر بف أحمد الكككباني :تكفي سنة َُِٕ :ىػ(ْ).
ٓ -السيد العبلمة عمي بف إبراىيـ بف عمي :تكفي سنة َُِٕ :ىػ(ٓ).
ٔ -العبلمة عبداهلل بف إسماعيؿ النيمي :تكفي سنة َُِٖ :ىػ(ٔ).

(ٕ).

ٕ -العبلمة الحسف بف إسماعيؿ المغربي :تكفي سنة َُِٖ :ىػ

ٖ -العبلمة القاسـ بف يحيى الخكالني :نشأ بصنعاء فأخذ عف جماعة مف أكابر

عممائيا منيـ :العبلمة أحمد بف صالح بف أبى الرجاؿ برع في جميع العمكـ ،كفاؽ األقراف

كانتفع بو الطمبة في جميع الفنكف ،تكفي سنة َُِٗ :قػ(ٖ).

ٗ -السيد عبد اهلل بف الحسف بف عمي بف الحسف بف عمي ابف اإلماـ المتككؿ عمى اهلل

إسماعيؿ بف القاسـ :تكفي سنةَُُِ :ىػ(ٗ).

َُ -كالده عمي بف محمد الشككاني :كلد سنةَُُّ :ىػ ،كحفظ القرآف كارتحؿ إلى

صنعاء لطمب العمـ فق أر عمى جماعة مف العمماء ،ثـ درس كأفتى في صنعاء ،ككاله اإلماـ
(ُ) ينظر :البدر الطالع(ُ.)ّٔ/

(ِ) ينظر :المصدر نفسو ( ِ.)ُِٕ/
(ّ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ُْٓ/
(ْ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ٕٕ/

(ٓ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ُْٔ/
(ٔ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ّٗٓ/
(ٕ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ُٔ/
(ٖ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ّٓ/

(ٗ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)َّٖ/
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الميدم العباس بف الحسيف (ُ) القضاء بالجيات الخكالنية خكالف صنعاء ،ثـ اعتذر عنو فكاله

القضاء بصنعاء كاستقر بيا ىك كأىمو ،تكفي سنة ُُُِ :ىػ(ِ).

ُُ -السيد عبد الرحمف بف قاسـ المداني :ق أر عمـ الفقو بمدينة ذمار ،ثـ رحؿ إلى

صنعاء ،ثـ درس في عمـ الفقو بصنعاء ،كأخذ عنو الناس طبقة بعد طبقة ،كاف زاىدا كرعا

متقمبلن مف الدنيا عفيفا حسف األخبلؽ جميؿ المحاضرة ،تكفي سنة ُُُِ:قػ(ّ).
(ْ).
ُِ -يكسؼ بف محمد بف عبلء ً
الم ٍز ىجاجي الزبيدم الحنفي :تكفي سنةُُِّ :ىػ
ُّ -أحمد بف محمد بف أحمد بف مطير القابمي :تكفي سنةُِِٕ :ىػ(ٓ).
ُْ -عمي بف ىادم ىع ٍرىىب :تكفي سنةُِّٔ :ىػ(.)6
ُٓ -السيد العارؼ يحيى بف محمد الحكثي :تكفي سنة ُِْٕ :قػ(.)٧
يبؿ(.)8
ُٔ -الفقيو حسف بف عبد اهلل الي ى

ُٕ -العبلمة أحمد بف محمد الحرازم(.)٢

ُٖ -العبلمة ىادم بف حسيف القى ًارني(.)10
كغيرىـ كثير.

)ُ) ىػػك :اإلمػػاـ الميػػدم العبػػاس بػػف الحسػػيف :كلػػد سػػنةُُُّ :ىػ ػػ ،كتػػكلى الحكػػـ سػػنة ُُُٔ :ق  ،ككػػاف إمامػػا
فطنػػا ذكيػػا عػػادال قػػكم التػػدبير عػػالي اليمػػة منقػػادا إلػػى الخيػػر ،تػػكفي سػػنةُُٖٗ :ى ػػ .ينظػػر :البااادر الطاااالع

(ُ.)َُّ/

(ِ) ينظر :البدر الطالع(ُ.)ُٕٖ/
(ّ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ّّٔ/
(ْ) ينظر :المصدر نفسو (ِ.)ّٓٔ/
(ٓ) ينظر :المصدر نفسو ( ُ.)ٗٔ/

(ٔ) ينظر :المصدر نفسو (ِ .)ُِٔ/
(ٕ) ينظر :المصدر نفسو (ِ.)ُِٖ/
(ٖ) ينظر :المصدر نفسو ( ِ.)ُِٓ/
(ٗ) ينظر :المصدر نفسو (ِ.)ُِٓ/

(َُ) ينظر :المصدر نفسو (ِ.)ُِٕ/
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المطمب الثالث  :تالميذه ،ومؤلفاتو  ،ووفاتو
أوالً :تالميذه(:)1

لقد أقبؿ عمى اإلماـ الشككاني كثير مف طبلب العمـ ألخذ العمـ منو ،كاالستفادة مف

سمتو ،كدينو ،كعممو ،سأذكر بعضا منيـ ،كىـ كاآلتي:
ُ-

الض ىمدم :كلد سنة َُُٕ :ىػ ق أر ببمده عمى مف بيا مف أىؿ
أحمد بف عبد اهلل ى

العمـ ،ثـ ارتحؿ إلى صنعاء فأخذ عف جماعة مف أكابر عممائيا كعاد إلى كطنو كقد برع في

الفقو كالحديث كالعربية ،كعكؼ عميو الطمبة كأخذكا عنو فنكنا مف العمـ كعظـ شأنو ىنالؾ،

كصار المرجع إليو في التدريس كاإلفتاء ،تكفي سنة ُِِِ :ىػ(ِ).
الص ٍعًدم الصنعاني :كلد سنةُُٖٔ :ق ،كق أر في سائر
ِ -محمد بف أحمد ىم ٍش ىحـ َّ
العمكـ ،كشارؾ في سائر الفنكف ،لو ذىف قكيـ كفيـ جيد مستقيـ ،كذكاء متكقد كحسف تصكر
باىر كقكة إدراؾ مفرط ،كىك ممف ال يعكؿ عمى التقميد بؿ يعمؿ بما ترجحو األدلة ،كتكلى

القضاء في صنعاء ،ثـ الحديدة ،تكفي سنةُِِّ :ىػ(ّ).

ّ -السيد أحمد بف عمي بف محسف بف اإلماـ المتككؿ عمى اهلل إسماعيؿ بف القاسـ:

تكفي سنة ُِِّ :ىػ(ْ).

ْ -محمد بف أحمد الس ً
كدم :تكفي سنة ُِِٔ :ىػ(ٓ).
ً
الص ٍب ىيائي :تكفي سنة ُِِٕ :ىػ(ٔ).
ٓ -عبد الرحمف بف أحمد ى
الب ٍي ىكمي الضمدم ى
ٔ -عمي بف أحمد ىاجر الصنعاني :كلد تقريبا سنةَُُٖ :ق ،كق أر في العمكـ اآللية

قراءة متقنة كفيميا فيما جيدا ،كفاؽ كثي ار مف الطمبة في فيـ الدقائؽ كالنكات المطيفة ق أر عمى
المطىكؿ ،كفي شرح المنتقى ،كفي كثير مف كتب السنة ،كىك
اإلماـ الشككاني في الكشاؼ ،ك ي
قكم الفيـ جيد اإلدراؾ صحيح التصكر ،ىق َّؿ أف يكجد نظيره مع صبلبة في الديف كاشتغاؿ
بخاصة النفس ،كصدؽ ليجة ،تكفي سنة ُِّٓ:قػ(ٕ).

(ُ) ذكر الدكتكر عبد الغني قاسـ الشػرجبي (د-ت) :الشوكاني حياتو وفكره ،دكتػكراة ،منشػكرة ،مؤسسػة الرسػالة،
(ِّٖ ،)ِٔٔ-تبلميػذ الشػػككاني كعػػددىـ اثنػػاف كتسػعكف تمميػػذا .كمػػا أكرد عقػػب ترجمػة كػػؿ تمميػػذ العمػػكـ التػػي
استفادىا التمميذ مف الشككاني.
( )2ينظر :البدر الطالع(.)76/1

( )3ينظر :المصدر نفسو (.)116/2
( )4ينظر :المصدر نفسو (.)82/1

( )5ينظر :المصدر نفسو (.)195 /1
( )6ينظر :المصدر نفسو (.)318/1

( )7ينظر :المصدر نفسو (.)426 /1
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ٕ -عبد اهلل بف محسف الحيمي ثـ الصنعاني :تكفى سنة َُِْ ىػ(ُ).
ٖ-

السيد محمد بف محمد بف ىاشـ بف يحيى الشامي ثـ الصنعاني :تكفى سنة:

ُُِٓ قػ(ِ).

ٗ -ابنو القاضي أحمد بف محمد الشككاني :تكفي سنة ُُِٖ :قػ(ّ).
َُ -القاضي محمد بف حسف ِّ
الش ٍجنًي الذمارم :تكفي سنة ُِٖٔ :ىػ(ْ).

ُُ -أحمد بف لطؼ البارم بف أحمد بف عبد القادر الكرد :تكفي سنةُِِٖ :ىػ(ٓ).
ُِ -الفقيو لطؼ اهلل بف أحمد بف لطؼ اهلل جحاؼ :تكفي سنةُِّْ :ىػ (ٔ).
ُّ -عبد اهلل بف شرؼ الديف الميمؿ :تكفي سنة ُِِٔ :ىػ(ٕ).

الكَّزاف الصنعاني :تكفي سنةُِّٖ :ىػ(ٖ).
ُْ -أحمد بف حسيف ى
ُٓ -السيد عبد الكىاب بف حسيف بف يحيى َّ
الدٍيمىمي :تكفي سنةُِّٓ :ىػ(ٗ).

ُٔ -الشيخ محمد عابد بف عمي بف أحمد بف محمد بف مراد األيكبي األنصارم السندم

المكي :تردد إلى صنعاء كأقاـ بيا مدة طكيمة ،تكفي سنةُِٕٓ :ىػ (َُ).
ثانياً :مؤلفاتو(:)11

لقد جمع اإلماـ الشككاني رحمو اهلل تعالى في شخصيتو العممية الفذة ثبلثة أمكر،
رشحتو إلى أف يعد مف أعبلـ المسمميف ،كشيخا مف شيكخيـ ،فحفظ اهلل بو لؤلمة دينيا  ،كجدد
بو ركح العزة كالمجد فييا  ،كىذه األمكر الثبلثة ىي:

ُ -سعة التبحر في العمكـ عمى اختبلؼ أنكاعيا.

ِ -كثرة التبلميذ المحققيف الذيف يحيطكف بو ،كيسجمكف كبلمو ،كيتناقمكف كتبو كأفكاره.
( )1ينظر :البدر الطالع (.)395/1

(ِ) ينظر :المصدر نفسو ( ِ.)ِٔٓ/
(ّ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ِٗ/
(ْ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ّّ/
(ٓ) ينظر :المصدر نفسو (ُ .)ٖٔ/
(ٔ) ينظر :المصدر نفسو (ِ .)َٔ/
(ٕ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ّٓ/

(ٖ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ِّٖ/
(ٗ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)َْٓ/
(َُ) ينظر :المصدر نفسو (ِ .)ِِٕ/
(ُُ) ذكػػر الزركمػػي فػػي األعااالم (ٔ ،)ِٖٗ/أف مؤلفػػات الشػػككاني بمغػػت(ُُْ) مؤلفػػا ،كذكػػر الغمػػارم فػػي بحثػػو
اإلمااام الشااوكاني مفس ا ار (ِٖ )َُِ-أف كتبػػو المطبكعػػة(ّٖ) كأف كتبػػو التػػي ال ت ػزاؿ مخطكطػػة منكعػػة ،بػػيف

كتب كرسائؿ كبحكث (ُٖٗ) ،كقاؿ ىذه التي تمكنت مف معرفتيا  ،كلو كتب كثيرة بقيت خمؼ الجدراف.
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ّ -سعة التأليؼ في مختمؼ العمكـ كالفنكف(ُ).
ىذا كقد تنكعت مؤلفاتو في مختمؼ العمكـ ،كأىـ ما يميزىا ىك :بعده عف التعصب

كالتحرر مف العادات كالتقاليد ،كالدعكة الى االجتياد كاألخذ مف الكتاب كالسنة ،كسأذكر
أشيرىا ،كىي كاآلتي:

ُ  -الدرارم المضية شرح الدرر البيية في المسائؿ الفقيية.

ِ -كبؿ الغماـ عمى شفاء األكاـ.
ّ  -أدب الطمب كمنتيى األرب.

ْ  -فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ،كىك محؿ الدراسة في
ىذا البحث.

ٓ  -نيؿ األكطار مف أسرار منتقى األخبار.
ٔ  -السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار.

ٕ  -الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة.

ٖ  -إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ.
ٗ  -البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع.

َُ  -تحفة الذاكريف بعدة الحصف الحصيف مف كبلـ سيد المرسميف.
ُُ  -قطر الكلي عمى حديث الكلي ،أك كالية اهلل كالطريؽ إلييا.
ُِ  -در السحابة في مناقب القرابة كالصحابة.

ُّ  -ديكاف الشككاني .أسبلؾ الجكىر كالحياة الفكرية كالسياسة في عصره.
ُْ  -الفتح الرباني مف فتاكل اإلماـ الشككاني(ِ).

ثالثاً :وفاتو:

في ِٔ جمادل اآلخرة مف سنةَُِٓ( :ىػ) تكفي شيخ اإلسبلـ اإلماـ العبلمة

الشككاني كدفف في مقبرة خزيمة بصنعاء -رحمو اهلل تعالى ، -ثـ نقمت رفاتو إلى قبة بقرب
مسجد ً
الفمى ٍي ًحي بصنعاء القديمة عندما تـ تكسيع كشؽ طريؽ باب اليمف شارع الزبيرم في
عاـُّٖٔ :قُٕٗٔ-ـ(ّ).

(ُ) ينظر :محمد صديؽ خاف :أبجد العموم (ّٖٔ) ،كاإلمام الشوكاني مفس ار (َٔ).

(ِ) لبلسػػتزادة :ينظػػر :الباادر الطااالع(ِ ،)ُِٗ/كاإلمااام الشااوكاني مفس ا ار(ّٖ) ،كمحمػػد عبػػد الباسػػط األسػػطؿ:
منيج اإلمام الشوكاني في عرض الق ار ات في تفسيره فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية(ْٓ).

(ّ) ينظر :البدر الطالع( ِ ،)ُِْ/كالتقصار في جيد عالمة األقاليم واألمصار ،المقدمة.)ّٕ( ،
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المطمب الرابع :توليو القضا
"في عاـَُِٗ :ىػ تكفي كبير قضاة اليمف القاضي يحي بف صالح الشجرم

السحكلي(ُ) ،كقد كاف مرجع العامة كالخاصة كعميو المعكؿ في الرأم كاألحكاـ كمستشار
اإلماـ كالك ازرة"(ِ).

قاؿ اإلماـ الشككاني " :فمما مات في ذلؾ التاريخ ككنت إذ ذاؾ مشتغبل بالتدريس في

عمكـ االجتياد كاالفتاء كالتصنيؼ مجمعا عف الناس السيما أىؿ األمر كأرباب الدكلة فإني ال

اتصؿ بأحد منيـ كائنا مف كاف ،كلـ يكف لي رغبة في سكل العمكـ ،ككنت أدرس الطمبة في

اليكـ الكاحد نحك ثبلثة عشر درسا ،منيا :ما ىك في التفسير كالكشاؼ كحكاشيو ،كمنيا :ما

ىك في األصكؿ كالعضد كحكاشيو كالغاية كحاشيتيا كجمع الجكامع كشرحو كحاشيتو ،كمنيا:

ما ىك في المعاني كالبياف كالمطكؿ كالمختصر كحكاشييما :كمنيا :ما ىك في النحك كشرح

الرضى عمى الكافية كالمغنى ،كمنيا :ما ىك في الفقو كالبحر كضكء النيار ،كمنيا :ما ىك في
الحديث كالصحيحيف كغيرىما مع ما يعرض مف تحرير الفتاكل كيمكف مف التصنيؼ ،فمـ
أشعر إال بطبلب لي مف الخميفة بعد مكت القاضي المذككر ،بنحك أسبكع ،فعزمت إلى مقامو

العالي ،فذكر لي أنو قد رجح قيامي مقاـ القاضي المذككر ،فاعتذرت لو بما كنت فيو مف
االشتغاؿ بالعمـ ،فقاؿ :القياـ باألمريف ممكف ،كليس المراد إال القياـ بفصؿ ما يصؿ مف

الخصكمات إلى ديكانو العالي في يكمي اجتماع الحكاـ فيو ،فقمت سيقع مني -االستخارة هلل

كاالستشارة ألىؿ الفضؿ كما اختاره اهلل ففيو الخير ،فمما فارقتو ما زلت مترددا نحك أسبكع،

كلكنو :كفد إل َّي غالب مف ينتسب إلى العمـ في مدينة صنعاء ،كأجمعكا عمى أف االجابة
كاجبة ،كأنيـ يخشكف أف يدخؿ في ىذا المنصب الذم إليو مرجع األحكاـ الشرعية في جميع
األقطار اليمنية مف ال يكثؽ بدينو كعممو ،كأكثركا مف ىذا ،كأرسمكا إل َّي بالرسائؿ المطكلة،
فقبمت مستعينا باهلل كمتكبل عميو ،كلـ يقع التكقؼ عمى مباشرة الخصكمات في اليكميف فقط بؿ
(ّ)

انثاؿ

الناس مف كؿ محؿ ،فاستغرقت في ذلؾ جميع األكقات إال لحظات يسيرة قد أفرغتيا

لمنظر في شيء مف كتب العمـ أك لشيء مف التحصيؿ كتتميـ ما قد كنت شرعت فيو ،كاشتغؿ

الذىف شغمة كبيرة ،كتكدر الخاطر تكد ار زايدا ،كال سيما كأنا ال أعرؼ األمكر االصطبلحية في
(ُ) كلػػد سػػنةُُّْ :ىػ ػ كنشػػأ بصػػنعاء كأخػػذ عػػف كالػػده كعػػف جماعػػة مػػف العممػػاء ،كقػػد ضػػمت إليػػو الػػك ازرة مػػع
القضاء قاؿ عنو الشككاني :كفيو مف سعة الصدر كحسف الخمؽ ككماؿ السياسة كجكدة الرأم مالـ يسمع بمثمػو
فػػي أىػػؿ العصػػر ،كالحاصػػؿ أنػػو مػػف رجػػاؿ الػػدىر حزمػػا كعزمػػا كاقػػداما كاحجامػػا كدىػػاء كتػػكددا كخب ػرة كرياسػػة
كسياسة كجبللة كميابة كفصاحة كرجاحة كشيامة .ينظر :البدر الطالع(ِ.)ّّّ/

(ِ) المصدر نفسو(ِ.)ّّٓ/

(ّ) انثاؿ :بمعنى انصب  .ينظر :لسان العرب ( ُُ.)ٗٓ/
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ىذا الشأف ،كلـ أحضر عند قاض في خصكمة كال في غيرىا بؿ كنت ال أحضر في مجالس
الخصكمة عند كالدم -رحمو اهلل -مف أياـ الصغر ،فما بعدىا كلكف :شرح اهلل الصدر كأعاف
عمى القياـ بذلؾ الشأف ،كمكالنا الخميفة(ُ) -حفظو اهلل -ما ترؾ شيئا مف التعظيـ إال كفعمو
ككاف يجمني إجبلال عظيما كينفذ الشريعة عمى قرابتو كأعكانو بؿ عمى نفسو ،كأنا حاؿ تحرير

ىذه األحرؼ في سنة ُُِّ :ىػ مستمر عمى مباشرة تمؾ الكظيفة مؤثر لمتدريس لمطمبة في

بعض كاألكقات في مصنفاتي ،كغيرىا كأسأؿ اهلل بحكلو كطكلو أف يرشدني إلى مراضيو
كيحكؿ بيني كبيف معاصيو ،كييسر لي الخير حيث كاف ،كيدفع عني الشر ،كيقيمني في مقاـ

العدؿ ،كيختار لي ما فيو الخير في الديف كالدنيا ،كلمكالنا -حفظو اهلل -في خبلفتو الغراء مف

األمكر العظيمة ماال يتسع لو إال سيرة مستقمة في مجمدات سدده اهلل في جميع أمكره ،كأعانو

عمى ما فيو رضاه ،كجمع لو بيف خيرم الدنيا كاآلخرة"(ِ).

كرغـ زىده في المناصب ،كانعزالو عف طبلب الدنيا كرجاؿ الحكـ كالسياسة ،كتفرغو

لمعمـ ،فإف الدنيا جاءتو صاغرة ،كاختير لمقضاء العاـ في صنعاء ،كىك في السادسة كالثبلثيف

مف عمره ،ثـ جمع بيف القضاء كالك ازرة ،فأصبح متكليا شؤكف اليمف الداخمية كالخارجية ،كسار
في الناس بأحسف سيرة ،متمتعا بشخصية قكية ،كسمعة طيبة ،مضيفا إلى أمجاد أمتو المسممة

تجربة فريدة فذة ،تجمع بيف العمـ كالعمؿ ،كالحكـ كالعدالة(ّ).

(ُ) ىك :اإلماـ المنصكر باهلل عمي بف اإلماـ الميدم ستأتي ترجمتو الحقا.
(ِ) البدر الطالع(ُ.)ْْٔ/
(ّ) ينظر :تفسير فتح القدير ،المقدمة ترجمة المؤلػؼ(ُ )ٔ/كاإلمام الشوكاني مفسا ار(ِْ) ،كاإلماام الشاوكاني
حياتو وفكره(ّٗ).
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المطمب الخامس :بيئتو وعصره
أوالً :الحالة السياسية(ُ):

عاش اإلماـ الشككاني بيف عاميَُِٓ-ُُّٕ(:ىػ) كالتي شيدت اليمف في ذلؾ

الكقت حاالت مف الفكضى السياسية ،كذلؾ بسبب كثرة الحركب بيف األئمة مف جية كبيف مف
كاف يدعك لنفسو باإلمامة مف أسرة األئمة نفسيا ،أك تمرد قبمي ،أك قياـ دكيبلت أخرل تريد

االستقبلؿ ،أك غزك خارجي مف :األشراؼ ،أك أسرة آؿ سعكد ،أك العثمانيكف ،كقد استقؿ

األئمة بحكـ اليمف عف الخبلفة العثمانية ،كذلؾ عندما قاـ اإلماـ القاسـ بف محمد(ِ) ،كأكالده

بإشعاؿ ثكرة ضد العثمانييف حتى تـ لو االستقبلؿ باليمف ،كأسس ما عرؼ بالدكلة القاسمية،
كالتي عاش الشككاني في حكميا ،كاألئمة الذيف عاصرىـ الشككاني مف ىذه األسرة  ،كتكلى

ليـ القضاء ،كىـ:

ُ -اإلماـ المنصكر باهلل عمي بف الميدم العباس :كلد عاـُُُٓ:ىػ ،كتكلى اإلمامة

عاـُُٖٗ :ىػ ،كتكفي عاـُِِْ :ىػ ،كىك اإلماـ العاشر مف الدكلة القاسمية ،كالذم تميز

بالكرـ كالشجاعة ،كالحزـ كالميابة ،كمكارـ كاسعة كحسف أخبلؽ كالصبر عمى االمكر(ّ).

ِ -اإلماـ المتككؿ عمى اهلل أحمد بف المنصكر عمي :كلد عاـَُُٕ :ق ،حكـ اليمف

بعد أبيو بيف عامي(ُُُِِِّْ-ىػ) ،ككاف حازما ،نبيبل ،ميابا (ْ).

ّ -اإلماـ الميدم عبداهلل بف أحمد :كلد عاـَُِٖ :ق ،كالذم حكـ اليمف بعد أبيو

بيف عامي(ُُُُِِّٓ-ىػ)(ٓ).

كقد كانت عبلقة األئمة مع الخبلفة العثمانية ،أك جي ارنيـ مف الدكلة السعكدية األكلى،

أك األشراؼ عبلقة متباينة كسأتكمـ بإيجاز عف عبلقة األئمة بيذه القكل التي كاف ليا تأثير
مباشر عمى مجريات األمكر في ذلؾ الكقت باليمف ،كقد اقتصر البحث عمى الزمف الذم عاش

)ُ) ينظػر:الباادر الطااالع(ِ ،)ّٖٔ/كاإلمااام الشااوكاني مفسا ار(ِْ ،)ِّ-كاإلمااام الشااوكاني حياتااو وفكااره(ّٗ -
ٕٔ).

)ِ) كلد سنةٕٗٔ :ىػ ،كنشأ في أطراؼ صنعاء ،كأدرؾ طرفا مف العمكـ ،كدعا الناس إلى مبايعتػو ،فبػايع لػو خمػؽ
كثير باإلمامػة سػنة َُُٔ :ى ػ ،كبعػث رسػمو إلػى القبائػؿ ،فقػكم أمػره ،كقاتػؿ نػكاب الدكلػة العثمانيػة فػي الػيمف،
فتغمػػب عمػػى كثيػػر مػػنيـ ،ككػػاف حازمػػا شػػجاعا ،اسػػتمر إلػػى أف تػػكفي فػػي شػػيارة سػػنةَُِٗ:ىػػ .ينظػػر :الباادر

الطالع ،47/2 :واألعالم( ٓ.)ُِٖ/

(ّ) ينظر :البدر الطالع(ُ.)ْٓٗ/

(ْ) ينظر :اإلمام الشوكاني مفس ار(ُٕ)
(ٓ) ينظر :المصدر نفسو.
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فيو اإلماـ الشككاني ،دكف الخكض في الكبلـ قبؿ أك بعد ذلؾ الكقت خشية اإلطالة كأبرز تمؾ
القكل ىي:

ُ -األشراف في تيامة( المخالف السميماني)( :)1كانت عبلقتيـ مع األئمة متباينة

بيف مد كجزر ال تدكـ عمى حاؿ ،فتارة يككنكف تابعيف كحكاما مف قبؿ اإلماـ  ،كتارة يحاربكف
كيستقمكف عف حكـ األئمة  ،كتارة يتبعكف غيرىا مثؿ دكلة آؿ سعكد(ِ).

ِ -آل سعود ( :)3كانت عبلقتيـ مع األئمة عبلقة ميادنة كحذر كتربص أكثر

األكقات ،كقد كاف لئلماـ الشككاني دكر كبير في ذلؾ حيث كاف يتكلى بالرد عمى الرسائؿ

السعكدية نيابة عف اإلماـ ،كأحيانا تصؿ األمكر إلى اإلقتتاؿ كالحركب ،حيث استطاع آؿ
سعكد بعد سيطرتيـ عمى دكلة األشراؼ في المخبلؼ السميماني ،الكصكؿ إلى الحديدة سنة:
ُُِٕق(ْ).

ّ -العثمانيون ( :)5كاف سمطانيـ في اليمف بيف تكسع كانحسار كالفترة التي عاش فييا

اإلماـ الشككاني كانت فترة تقمص كانحسار لمنفكذ العثماني في اليمف ،كالذم استقؿ اليمف في
تمؾ الفترة ،كقد كانت عبلقة األئمة بالعثمانييف أكثرىا حركبا كصراعات ،كلـ تنسجـ إال عند ما

أحس اإلماـ المتككؿ عمى اهلل أحمد بخطر تكسع حركة الشيخ محمد بف عبد الكىاب

(ٔ)

في

(ُ) نسػبة إلػػى مؤسسػو سػػميماف بػف عبػػداهلل الحكمػي كيمتػػد مػف حػػرض إلػى ىح ٍمػػي شػماال كيضػػـ( صػامطة كالطػكاؿ
كالمكسػػـ كجي ػزاف كصػػبيا كضػػمد كبيشػػة كغيرىػػا ) كىػػي أرض زراعيػػة غايػػة الخصػػب كبيػػا خي ػرات كفي ػرة ،كقػػد
استقؿ بو الشريؼ حمكد بف محمد بف أحمد بف خيرات ،كالذم كػاف متكليػا مػف قبػؿ إمػاـ الػيمف المنصػكر بػاهلل
عمي بف الميدم سنةَُُٔ :ىػ ،كاستقؿ فيما بعد عف آؿ سعكد بعد أف كاف قد دخؿ في طاعتيـ ،كىػك :ممػف
عاصػػرىـ الشػػككاني ،تػػكفي سػػنةُِّّ :ى ػػ .ينظػػر :الباادر الطااالع(ُ ،)ّٔٗ/ِ(-)ُِْ/و اإلمااام الشااوكاني
مفس ارً(ِٕ).

(ِ) ينظر :المصدريف نفسييما.
(ّ) نسػػبة إلػػى جػػدىـ األكبػػر اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد  :مؤسػػس الدكلػػة السػػعكدية األكلػػى ،كلػػد سػػنةُُّٖ :ق ،
كتكفي سنة ُُٕٗ :ىػ .ينظر :أحمد معمػكر العسػيرم :ماوجز التااريخ اإلساالمي مناذ عياد آدم عمياو الساالم
إلى عصرنا (َّٓ).

(ْ) ينظر :البدر الطالع(ِ)ٕ/

(ٓ) يعكد العثمانيكف إلى قبيمة قابي مف قبائؿ الغز التركمانية ،كالتي ىاجرت إلى شػماؿ األناضػكؿ بقيػادة أرطغػرؿ
بف سميمات شػاه الػذم تكسػع فػي بػبلد الػركـ  ،تيػكفي أرطغػرؿ سػنة ٖٕٔ :ى ػ  ،كخمفػو ابنػو عثمػاف الػذم تنسػب
إليػو الدكلػة العثمانيػة  ،كالػذم تػرؾ لػػو أبػكه مسػاحة مػف األرض ،ككاصػؿ فتكحاتػػو فػي بػبلد الػركـ ،كتػكفي سػػنة:
ِٕٓق .ينظر :موجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدم عميو السالم إلى عصرنا(َِّ).

(ٔ) ىػػك :محمػػد بػػف عبػػد الكىػػاب التميمػػي النجػػدم :كلػػد سػػنةُُُٓ :ق ،كنشػػأ فػػي العيينػػة بنجػػد ،ناىجػػا مػػنيج
السمؼ الصػالح ،داعيػا إلػى التكحيػد الخػالص ،كنبػذ البػدع كتحطػيـ مػا عمػؽ باإلسػبلـ مػف أكىػاـ ،قصػد الدرعيػة

(بنجد) سنةُُٕٓ :ىػ فتمقاه أميرىا محمد بػف سػعكد بػاإلكراـ ،كقبػؿ دعكتػو فػي أف يتػكلى ىػك :الػدعكة الدينيػة=
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الحجاز كاستنجد بالسمطاف العثماني ،كالذم أرسؿ إلى محمد عمي باشا (ُ)كالي مصر يكجيو
إلى الحجاز ،فأرسؿ محمد عمى باشا ابنو كاستطاع إخضاع السعكدييف ،كالسيطرة عمى نجد
كالمخبلؼ السميماني حتى كصؿ إلى الحديدة  ،كقد أرجع محمد عمي باشا المناطؽ اليمنية

إلى إماـ اليمف مع االحتفاظ ببعض النفكذ العثماني ،كبعض المحاصيؿ الزراعية تؤدل لمدكلة

العثمانية(ِ).

دور اإلمام الشوكاني في الحالة السياسية:
لقد كاف لئلماـ الشككاني دكر بارز ككبير في األحداث السياسية ألنو قاضي القضاة،

كمستشار اإلماـ ككزيره ،كقد كاف يتكلى الرد عمى الرسائؿ التي ترد إلى اإلماـ نيابة عنو ،
سكاء مف الدكؿ األخرل كآؿ سعكد أك مف األطراؼ األخرل الداخمية كالخارجية ،فيككف رده

سببا لبلقتراب كالمصالحة كرأب الصدع كالبعد عف القتاؿ كالنزاعات ،ككذلؾ في رد المظالـ
كالحكـ بالعدؿ كاإلنصاؼ بيف المتخاصميف ،كقكؿ كممة الحؽ.
ثانياً :الحالة العممية(ّ):

برغـ الفكضى كاالضطراب في الحالة السياسية إال أنو في الجكانب العممية كالتأليؼ

شيدت نيضة عممية كبيرة  ،كالسبب في ذلؾ أنو كاف مف شركط اليادكية في البيعة لئلماـ أف
يككف مجتيدا كلو تأليؼ كيبيف اجتياداتو في مؤلؼ كيناقش مف ىيئة كبار العمماء  ،باإلضافة

إلى أف المذىب الزيدم يدعكا إلى االجتياد كالتحرر مف التقميد كقد كاف ىذا حاف از قكيا لكثرة
التأليؼ كالتعمـ في اليمف.

دور اإلمام الشوكاني في الحالة العممية:

لقد كاف لئلماـ الشككاني دكر كبير في ذلؾ كيتضح ذلؾ مف خبلؿ مؤلفاتو الكثيرة،
كدعكتو إلى االجتياد كالبعد عف التقميد كالتعصب ،كاألخذ مف الكتاب كالسنة  ،فكاف يعتبر
بحؽ مجددا مف المجدديف في ذلؾ الكقت في الثكرة العممية الداعية لبلجتياد كاألخذ مف

الكتاب كالسنة كالتحرر مف التبعية كالتقميد ،يدؿ عمى ذلؾ كتابو في ذـ التقميد كالدعكة إلى
االجتياد.

=كيت ػػكلى األمي ػػر محم ػػد ب ػػف س ػػعكد ش ػػؤكف الدكل ػػة كتنفي ػػذ األحك ػػاـ ،ت ػػكفي س ػػنةَُِٔ :ق .ينظ ػػر :األعااااالم(
ٔ.)ِٕٓ/

)ُ) ىك :ابف إبراىيـ آغا بف عمي مؤسس آخر دكلة ممكية بمصر ،كلد سنةُُْٖ :ق ،ألباني األصؿ ،مستعرب،
كاف كاليا مف قبؿ العثمانييف ثـ انقمب عمييـ ،كتصالح معيـ عمى أف يككف حكـ مصر كراثيا لو كألكالده ،تكفي
سنة ُِٔٓ :ىػ .ينظر :األعالم( ٔ ،)ِٖٗ/كاإلمام الشوكاني مفس ار(ِْ.)ِّ-
(ِ) لبلستزادة ::ينظر :اإلمام الشوكاني مفس ار(ِْ) ،كاإلمام الشوكاني حياتو وفكره(ّٗ )ٕٔ-
(ّ) ينظر :اإلمام الشوكاني مفس ار(َٔ).
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المطمب السادس :صفاتو وأقوال العمما فيو
قاؿ عنو تمميذه لطؼ اهلل بف أحمد جحاؼ(ُ) ":لو مصنفات تدلؾ عمى قكة الساعد كسعة
االطبلع ،كرزؽ السعادة في تصانيفو مع القضاء ،كتناقميا مف يمكذ بو كذكركىا في دركسيـ،
كلو رغبة كمحبة في العمـ ،كما رأيت أنشط منو في التدريس"(ِ).

كقاؿ عنو عبد الرحمف البيكمي(":)3عمى الجممة فما رأل مثؿ نفسو كال رأل مف رأل مثمو

عمما كقياماي بالحؽ ،بقكة جناف كسبلطة لساف"(.)4

كقاؿ عنو عبد الرحمف بف سميماف األىدؿ(ٓ)" :لقد منح رب العالميف سبحانو مف بحر

فضؿ كرمو الكاسع ىذا القاضي اإلماـ بثبلثة أمكر ،ال أعمـ أنيا في ىذا الزماف األخير

جمعت لغيره:

ُ -سعة التبحر في العمكـ عمى اختبلؼ أجناسيا كأنكاعيا كأصنافيا.
ِ -كسعة التبلميذ المحققيف كالنببلء المدققيف أكلي األفياـ الخارقة.

ّ -كسعة التصانيؼ المحررة كالرسائؿ كالجكابات المحبرة التي تسامي في كثرتيا
(ٔ).

الجيابذة الفحكؿ"

(ٕ)
محمد بف عبد اهلل
محمد بف عمي بف
ٌ
كقاؿ عنو محمد محمد محمد سالـ محيسف ٌ ":
الشككاني ثـ الصنعاني ،كىك مف حفاظ القرآف ،كمف خيرة العمماء المجتيديف المؤلفيف،

(ُ) ىك :لطؼ اهلل بف أحمد جحاؼ :كلد سنة ُُٖٗىػ بصنعاء ،كنشاء بيا  ،مؤرخ ،فقيو ،اصكلي ،محدث،
حافظ ،مشارؾ في النحك كالصرؼ كالمنطؽ كالمعاني كالبياف ،ق أر عمى الشككاني في النحك ،كالصرؼ،
كالمنطؽ ،كالمعاني ،كالبياف ،كاألصكؿ ،كالحديث ،مف مصنفاتو( :درر نحكر الحكر العيف) في التراجـ ،تكفي
سنةُِّْ:ىػ .ينظر :عمر بف رضا بف محمد كحالة :معجم المؤلفين(ٖ.)ُّٓ/

(ِ) أبك سيؿ محمد بف عبد الرحمف المغراكم :موسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية (ٗ.)ٕٗ/

(ّ) ىك:عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف الحسػػف البيكمػػي الضػػمدم ثػػـ الصػػبيائي التيػػامي اليمػػاني :مػػؤرخ ،كلػػد بمدينػػة
صػػبيا ،سػػنة َُُٖ:ه ،كنشػػأ بيػػا كق ػ أر عمػػى كالػػده كغي ػره مػػف أىػػؿ صػػبيا  ،تنقػػؿ بينيػػا كبػػيف صػػنعاء ،كعينػػو
المنصكر (عمي بف العباس) حاكما في بيت الفقيو ،فحمدت سيرتو في القضاء ،تكفي سنة ُِْٖ :ىػ  .ينظر:

البدر الطالع.)ُّٖ/ُ(:

(ْ) موسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية (ٗ.)ٕٗ/

(ٓ) ىك:عبػػد الػػرحمف بػػف سػػميماف بػػف يحيػػى بػػف عمػػر مقبػػكؿ األىػػدؿ ،الحسػػيني الطػػالبي :مػػؤرخ ،مػػف كتبػػو ال ػنفس
اليماني ،مف عمماء الشافعية في اليمف ،مػف أىػؿ زبيػد ،مكلػده ككفاتػو فييػا ،كلػد سػنةُُٕٗ :ق ،كتػكفي سػنة:
َُِٓ ىػ .ينظر :األعالم(ّ.)َّٕ/

(ٔ) موسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية (ٗ.)ٕٗ/

(ٕ) محمد محمد محمػد سػالـ محيسػف :االسػتاذ بالجامعػة االسػبلمية بالمدينػة المنػكرة قسػـ الد ارسػات العميػا ،كعضػك
لجنة مراجعة المصاحؼ باألزىر لو عدة مؤلفات .ينظر :معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ :المقدمة.
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أصكلي ،مؤرخ ،أديب ،نحكم ،منطقي ،متكمـ ،حكيـ"(ُ).
مفسر ،محدث ،فقيو،
كىك ٌ
ٌ
كىذا غيض مف فيض مما قيؿ عف اإلماـ الشككاني -رحمو اهلل -اختصرنا ذلؾ،
كالشككاني أشير مف نار عمى عمـ عمى مستكل اليمف كالعالـ اإلسبلميَّ ،
كقؿ أف تجد مكتبة
إال كتجد فييا مف كتبو.
خالصة الكالم عن اإلمامين ،وأىم ما تميز بو ك ٌل منيما:

ُ -الزىد في الدنيا فاإلماـ البغكم زىد في الدنيا ،كلـ يتعرض لممناصب رغـ إمامتو
كقدره في العمـ ،كأما اإلماـ الشككاني فأتتو الدنيا صاغرة كىك زاىد فييا بعد إلحاح مف أىؿ

يتقاض مف الناس شيئا كما كاف بعض مف القضاة في
العمـ كالصبلح كلـ تفتنو الدنيا ،كلـ
ى
ذلؾ الكقت ،كلـ يشغمو المنصب الكبير عف تعميـ العمـ كتأليؼ المؤلفات.
ِ -مف المفارقات العجيبة التي جمعت بيف اإلماميف أنيما رغـ إمامتيما في العمـ إال

أنيما لـ يياج ار خارج بمدييما.

ّ -سيرتيما عمى منيج السمؼ الصالح كالبعد عف التعصب كاألخذ مف الكتاب كالسنة.

ْ -تكفيا – رحميما اهلل -كىما في العقد الثامف مف حياتيما ،فرحميما اهلل برحمتو

الكاسعة.














)ُ) محمد محمد محمد سالـ محيسف :معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ (ِ.)ّٕٗ/
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الفصل الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين المتعمقة
بنزول القرآن
وفيو ستة مباحث:

المبحث األول :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في نزكؿ القرآف.

المبحث الثاني :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في أسباب

النزكؿ.

المبحث الثالث :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في تكرار

النزكؿ.
نزؿ.

المبحث الرابع :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في أكؿ كآخر ما
المبحث الخامس :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في المكي

كالمدني.

المبحث السادس :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في فضائؿ

السكر.
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المبحث األول :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في نزكؿ القرآف

كفيو مطمباف:

المطمب األول :نزكؿ القرآف عند اإلماـ البغكم.
المطمب الثاني :نزكؿ القرآف عند اإلماـ الشككاني.
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المبحث األول :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في نزول القرآن
قبؿ الحديث عف نزكؿ القرآف عند اإلماميف البد مف تكضيح معنى نزكؿ القرآف.

فنزول القرآن ":قد يراد بو إنزالو مف اهلل –تعالى -إلى المكح المحفكظ ثـ نزكلو عمى قمب

النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -بكاسطة جبريؿ -عميو السبلـ ،-أك أف يتمقاه جبريؿ -عميو
السبلـ -مف اهلل  ،ثـ ينزلو جبريؿ -عميو السبلـ -عمى النبي -صمى اهلل عميو
كسمـ ، )ُ("-كالقكؿ الثاني ىك الراجح.

كسيتضح المعنى أكثر مف خبلؿ عرض أقكاؿ اإلماميف في تفسير اآلية التالية:
ﭧﭨ ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﭼ[البقرة]185:

المطمب األول :نزول القرآن عند اإلمام البغوي()2
ُ -قاؿ :عف ابف عباس(ّ) -رضي اهلل عنيما " :-أنو سئؿ عف قكلو عزكجؿ:ﭽﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [ البقرة ،]185:كقكلو :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ[القدر:

 ،]1كقكلو :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [الدخان]3:كقد نزؿ في سائر الشيكر ،كقاؿ عز
كجؿ :ﭽ ﭜ ﭝ ﭼ[اإلسراء ،]106:فقاؿ :أيٍن ًز ىؿ القرآف جممة كاحدة مف المكح المحفكظ في
ليمة القدر مف شير رمضاف إلى بيت ً
الع َّزة في السماء الدنيا ،ثـ نزؿ بو -جبريؿ عميو السبلـ
عمى رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -نجكما في ثبلث كعشريف سنة فذلؾ قكلو تعالى:ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ[الواقعة.)ْ(]٧5:
(ُ) ينظر :محمد عبد العظيـ الزرقاني :مناىل العرفان في عموم القرآن (ُ.)ُُْ/
(ِ) البغكم(ُ.)ُٖٗ/

(ّ) ىك :عبد اهلل بف عباس :ابف عـ رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ ،-ككاف يسمى البحر ،لسعة عممو ،كيسػمى
حبػػر األمػػة ،كلػػد :قبػػؿ اليجػرة بػػثبلث سػػنيف كقيػػؿ :غيػػر ذلػػؾ ،كتػػكفي بالطػػائؼ سػػنةٖٔ:ق  ،كىػػك :ابػػف سػػبعيف
سنة ،كقيؿ :غير ذلؾ .ينظػر :عػز الػديف بػف األثيػر :أساد الغاباة فاي معرفاة الصاحابة ( ّ ،)ُِٗ/كعمػي بػف

أحمد بف حجر العسقبلني :اإلصابة في تمييز الصحابة ( ْ.)ُِّ/

(ْ ) جاء األثر بثبلث طرؽ  ،عف ابف عباس طريػؽ عكرمػة ،كسػعيد بػف جبيػر ،كمقسػـ ،منيػا مػا أخرجػو النسػائي
فػػي السػػنف الكبػػرل ،عػػف سػػعيد بػػف جبيػػر ،عػػف ابػػف عبػػاس ،بمفػػظ قػػاؿ " :نػػزؿ القػرآف جميعػػا فػػي ليمػػة القػػدر إلػػى
السماء الدنيا ،ثـ فصؿ فنزؿ في السنيف ،فذلؾ قكلو :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ[ الواقعة ،]٥٧ :باب قوله:
ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ (َُ ،)ِٖٕ/رقػػـ(َُُُٓ) ،كالطب ارنػػي فػػي المعجاام الكبياار  ،بمفػػظ عػػف مقسػػـ،
عف ابف عباس ،أنو سئؿ عف قكلو  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ كقكلو:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ
فقاؿ" :إنو قد أنزؿ في رمضاف في ليمة القدر في ليمة مباركة جممة كاحدة ،ثـ أرسؿ عمى مكاقع النجكـ=
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قاؿ داكد بف أبي ىند(ُ) :قمت لمشعبي(ِ):ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ أما
كاف ينزؿ في سائر الشيكر؟ قاؿ :بمى ،كلكف جبريؿ كاف يعارض محمدا -صمى اهلل عميو
كسمـ -في رمضاف ما نزؿ إليو فىيي ٍح ًك يـ اهلل ما يشاء ،كيثبت ما يشاء ،كينسيو ما يشاء"(ّ).
ِ -كعف أبي ذر- )ْ(-رضي اهلل عنو -عف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ":
أنزلت صحؼ إبراىيـ -عميو السبلـ -في ثبلث لياؿ مضيف مف رمضاف ،كيركل في أكؿ ليمة
مف رمضاف ،كأنزلت تكراة مكسى -عميو السبلـ -في ست لياؿ مضيف مف رمضاف ،كأنزؿ

اإلنجيؿ عمى عيسى -عميو السبلـ -في ثبلث عشرة ليمة مضت مف رمضاف ،كأنزؿ زبكر

داكد في ثماف عشرة مضت مف رمضاف ،كأنزؿ الفرقاف عمى محمد -صمى اهلل عميو كسمـ-
في الرابعة كالعشريف مف شير رمضاف لست بقيف بعدىا"(ٓ).

= رسبل في الشيكر كاألياـ"  ،باب مقسـ ( ُُ  ،)ُّٗ/رقـ(َُِٓٗ)،كقػاؿ الييثمػي :فيػو سػعد بػف طريػؼ ،كىػك
متركؾ ،كالحاكـ في المستدرك عمى الصحيحين بمفظ عف عكرمة ،عػف ابػف عبػاس رضػي اهلل عنيمػا ،قػاؿ" :
أنزؿ القرآف جممة كاحدة إلى السماء الدنيا في ليمة القػدر ،ثػـ أنػزؿ بعػد ذلػؾ بعشػريف سػنة :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ ﭽ ﭜ ﭝ ﭼ  ،باب التفسػير( ِ ،)ِِْ/رقػـ(ِٖٕٖ) كركم نحػكه عػف سػعيد
بف جبير ،كقاؿ صحيح كلـ يخرجاه ،ككافقو الذىبي.
)ُ) ىػػك :داكد بػػف أب ػػي ىنػػد دينػػار القشػػيرم البصػػرم أبػػك بكػػر ،كقيػػؿ أبػػك محمػػد :رأل أنسػػا ،كركل عػػف الحسػػف
البصػػرم ،كبكػػر المزنػػي ،كز اررة بػػف أبػػي أكفػػى ،كسػػعيد بػػف المسػػيب ،ككػػاف رجػػبل صػػالحا ،ككػػاف خياطػػا ،تػػكفي

سنةَُْ:ق  ،كلو خمس كسبعكف سنة .ينظر :طبقات الحفاظ(ٗٔ).

)ِ) ىك :عامر بف شراحيؿ كيقاؿ ابف عبد اهلل بف شراحيؿ بف عبد بػف أخػي قػيس بػف عبػد الشػعبي :شػعب ىمػداف
الككفي كنيتو أبك عمرك ،كلد لست سنيف خمت مف خبلفة عمر بف الخطاب ،كمات سنةَُٗ :ق ،كقيؿ :غيػر
ذلؾ ،كىك :أبف سبع كسبعيف سنة .ينظر :رجال صحيح مسمم (ِ.)ْٖ/

(ّ) أخرجو أبك عبيد في فضائل القرآن(ّٖٔ) ،كابف حجر في فتح الباري(ٗ.)ْٓ/

)ْ) ىػك :جنػػدب بػػف جنػػادة الغفػػارم :أسػػمـ بمكػػة أكؿ اإلسػػبلـ ،فكػػاف اربػػع أربعػػة ،كقيػػؿ :خػػامس خمسػػة ،كىػػك :أكؿ
َّ
حيا رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسػمـ -بتحيػة اإلسػبلـ ،كلمػا أسػمـ رجػع إلػى بػبلد قكمػو ،فأقػاـ بيػا حتػى ىػاجر
النبػػي -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -فأتػػاه بالمدينػػة بعػػد غػػزكة الخنػػدؽ ،كصػػحبو إلػػى أف مػػات ،مػػات بالربػػذة سػػنة:
ِّق .ينظر  :أسد الغابة في معرفة الصحابة(ُ ،)ِٓٔ/كاإلصابة في تمييز الصحابة( ٕ.)َُٓ/

)ٓ) ركاه كاثمة بف األسقع ،كما ذكره أحمد في مسانده  ،بػاب حػديث كاثمػة بػف األسػقع(ِٖ ،)ُُٗ/رقػـ(ُْٖٗٔ)،
كالطبراني في المعجم الكبير ،باب أبك المميح عػف كاثمػة( ِِ ، )ٕٓ/رقػـ(ُٖٓ) ،كأبػك بكػر البييقػي فػي شاعب
االيمااان  ،بػػاب فػػي اسػػتحباب الق ػراءة فػػي شػػير رمضػػاف ،)ُِٓ/ّ(،رقػػـ (َِّٓ ) ،كصػػححو األلبػػاني فااي
سمسمة األحاديث الصحيحة  ،)َُْ/ْ( ،رقـ(ُٕٓٓ) .كقد ذكره البغكم في تفسيره عف أبي ذر(ُ.)ُٖٗ/

 -33-

المطمب الثاني :نزول القرآن عند اإلمام الشوكاني()1
قكلو تعالى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ قاؿ " :أنزؿ فيو القرآف قيؿ:
أ -أنزؿ مف المكح المحفكظ إلى سماء الدنيا ،ثـ كاف جبريؿ ينزؿ بو نجمان نجمان(ِ).

ب-كقيؿ :أنزؿ فيو أكلو.

ج -كقيؿ :أنزؿ في شأنو القرآف ،كىذه اآلية أعـ مف قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭼ[القدر ،]1:كقكلو  :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [الدخان ]3:يعني :ليمة القدر.
ُ-عف كاثمة بف األسقع(ّ)  -رضي اهلل عنو -أف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ

" :أنزلت صحؼ إبراىيـ -عميو السبلـ -في ثبلث لياؿ ،كأنزؿ الزبكر لثماني عشرة خمت مف
رمضاف ،كأنزؿ اهلل القرآف ألربع كعشريف خمت مف رمضاف"(ْ).
(ٓ)

ِ-عف جابر

 -رضي اهلل عنو-مثمو ،لكنو قاؿ ":كأنزؿ الزبكر الثني عشر كزاد:

كأنزلت التكراة لست خمكف مف رمضاف ،كأنزؿ اإلنجيؿ لثماني عشرة خمت مف رمضاف"(ٔ).

ّ-عف أـ المؤمنيف عائشة(ٕ)-رضي اهلل عنيا "-نحك قكؿ جابر -رضي اهلل عنو،-
إال أنيا لـ تذكر نزكؿ القرآف"(ٖ).

(ُ) الشككاني(ُ.)َُِ/
(ِ) نجما :أم  :مقطعا أك مفرقا .ينظر :ابف منظكر :لسان العرب(ُِ.)َٕٓ/
(ّ) ىك :كاثمة بف األسقع الكناني الميثي :أسمـ كالنبػي -صػمى اهلل ىعمىٍي ًػو كسػمـ -يتجيػز إلػى تبػكؾ ،كقيػؿ :إنػو خػدـ
ً
َّ ً
ػاف مػػف أصػػحاب الصػػفة ،تػػكفي سػػنةّٖ :ق ،كىػػك :ابػػف َُٓ
ػي -صػػمى اهلل ىعمىٍيػػو كسػػمـ -ثػػبلث سػػنيف .ىك ىكػ ى
النبػ ٌ
سنيف ببيت المقدس ،كقيؿ :بدمشؽ .ينظر :أسد الغابة (ٓ ،)ّٗٗ/كاإلصابة(ٔ.)ِْٔ/

(ْ) سبؽ تخريجو عند البغكم صِّ.

(ٓ) ىػك :جػابر بػف عبػد اهلل األنصػارم :شػيد مػع النبػػي -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -ثمػاني عشػرة غػزكة  ،كىػك :آخػػر
مػػف مػػات بالمدينػػة ممػػف شػػيد العقبػػة ،ككػػاف مػػف المكث ػريف فػػي الحػػديث ،الحػػافظيف لمسػػنف ،تػػكفي سػػنةْٕ:ق ،
كقيؿ :سنة ٕٕ :ق ،ككاف عمره أربعا كتسعيف سنة .ينظر :أسد الغابة(ُ ،)ِْٗ/كاإلصابة(ُ.)ْٓٔ/

(ٔ) أخرجػو أبػك يعمػى أحمػد بػف عمػي المكصػمي فػػي مسانده  ،بػاب مسػػند جػابر (ْ ، )ُّٓ/رقػـ(َُِٗ) ،كأبػػك
الحسػػف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر الييثمػػي فػػي مجمااع الزوائااد ومنبااع الفوائااد ،بػػاب التػػاريخ( ُ ،)ُٕٗ/رقػػـ (َٔٗ)

ضعفو كقاؿ :فيو سفياف بف ككيع كىك :ضعيؼ ،كأبك العباس شياب الديف البكصيرم :إتحااف الخيارة الميارة

بزوائد المسانيد العشرة ،باب فضؿ صكـ رمضاف بمكة( ّ ،)ُٕ/رقـ (َُِِ).

(ٕ) ىي أـ المؤمنيف عائشة بنت أبػي بكػر الصػديؽ -رضػي اهلل عنيػا -تزكجيػا رسػكؿ اهلل كىػي بنػت سػبع سػنيف
قبػػؿ اليجػرة ،كبنػػى بيػػا بعػػد ثػػبلث سػػنيف بالمدينػػة ،كىػػي الكحيػػدة التػػي تزكجيػػا بكػػر ،تكفيػػت سػػنةٕٓ :ق ،كقيػػؿ
ٖٓق كدفنت بالبقيع.لممزيد لترجمتيا :ينظر :أسد الغابة(ٕ ،)ُٖٔ/واإلصابة(ٖ.)ُِّ/

(ٖ) حديث عائشة ركاه الحسف الخبلؿ  :في المجالس العشرة األمالي  ،باب أنزلت الصحؼ األكلػى أكؿ يػكـ مػف
رمضاف(صَْ) ،رقـ(ِّ) ،كقد ذكرت نزكؿ القرآف ،كضعؼ إسناده مجدم فتحي في تعميقو عميو.
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ّ -كعف ًم ٍق ىسـ

(ُ)

(ِ)

قاؿ :سأؿ عطيةي بف األسكد

ابف عباس -رضي اهلل عنيما -فقاؿ:

"إنو قد كقع في قمبي الشؾ في قكؿ اهلل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [ البقرة:
 ،]185كقكلو ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [القدر ،]1:كقكلو ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [
الدخان]3:فقاؿ ابف عباس -رضي اهلل عنيما :-إنو أنزؿ في ليمة القدر ،كفي رمضاف ،كفي
ليمة مباركة جممة كاحدة ،ثـ أنزؿ بعد ذلؾ عمى مكاقع النجكـ في الشيكر كاألياـ" (ّ).

ْ -عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -قاؿ" :نزؿ القرآف جممة ألربعة كعشريف مف

رمضاف ،فكضع في بيت العزة في السماء الدنيا ،فجعؿ جبريؿ -عميو السبلـ -ينزلو عمى

رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-ترتيبل"(ْ).

ٔ -عف ابف عباس قاؿ" :ليمة القدر :ىي الميمة المباركة ،كىي في رمضاف ،أنزؿ القرآف

جممة كاحدة مف الذكر إلى البيت المعمكر"(ٓ).

مما سبؽ مف تفسير اإلماميف لآلية أجد اآلتي:

أوالً :أوجو االتفاق:
العزة.

 -1اتفقا عمى أف القرآف أنزؿ مف المكح المحفكظ إلى السماء الدنيا فكضع في بيت

ِ -اتفقا عمى أف القرآف أنزؿ جممة كاحدة في ليمة القدر مف رمضاف إلى السماء الدنيا.
ّ -اتفقا عمى أف القرآف نزؿ بو -جبريؿ عميو السبلـ -مف السماء الدنيا عمى -النبي

صمى اهلل عميو كسمـ -نجكمان [أم مفرقا] في ثبلث كعشريف سنة.

)ُ ) ىك :مقسـ بف بجرة أبك القاسػـ ،كيقػاؿ :أبػك العبػاس  ،مػكلى عبػد اهلل بػف الحػارث بػف نكفػؿ ،كيقػاؿ لػو :مػكلى
ابف عباس لمزكمو لو ،تكفي سنةَُُ :ق ،ركل لو الجماعة سكل مسمـ .ينظر :يكسؼ بف عبد الرحمف المزم
الكمبي :تيذيب الكمال في أسما الرجال (ِٖ.)ُْٔ/

(ِ) ىك :عطية بف األسكد اليمامي الحنفي :مف بني حنيفة مف عمماء الخكارج كأمرائيـ ،رحؿ إلى سجستاف ،تكفي
سنةٕٓ :ىػ .ينظر :األعالم(ْ.)ِّٕ/

(ّ) سبؽ تخريجو عند البغكم صِّ.

(ْ) أخرجو الطبراني في المعجم الكبير :باب سعيد بف جبير عف ابف عبػاس(ُِ ،)ِّ/رقػـ(ُُِّٖ) بػاختبلؼ
يسػ ػػير ،كالحػ ػػاكـ فػ ػػي المسااااتدرك :بػ ػػاب كتػ ػػاب التفسػ ػػير(ِ ،)ِِْ/رقػ ػػـ(ُِٖٖ) كقػ ػػاؿ صػ ػػحيح اإلسػ ػػناد كلػ ػػـ
يخرجاه،ككافقو الذىبي ،كالنسػائي فػي السانن الكبارى ،بػاب كػـ بػيف نػزكؿ أكؿ القػرآف( ٕ ،)ِْٕ/رقػـ(ّٕٕٗ)،
كالييثمي في مجماع الزوائاد ومنباع الفوائاد(ٕ ،)ُٕٓ/رقػـ(ُُُٖٔ) قػاؿ :ركاه الطب ارنػي ،عػف شػيخو عبػد اهلل
بف محمد بف سعيد بف أبي مريـ كىك :ضعيؼ.

(ٓ) أخرجو بنحكه ابف جرير في تفسيره (ّ ،)ْْٔ/رقـ(ُِٖٓ).
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ثانياً :أوجو االختالف:
ُ -أكرد اإلماـ البغكم في تفسيره لآلية ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ قاؿ:

" كاف جبريؿ يعارض محمدا -صمى اهلل عميو كسمـ -في رمضاف ما نزؿ إليو ،فىىي ٍح ًك يـ اهلل ،ما
يشاء ،كيثبت ما يشاء ،كينسيو ما يشاء"(ُ).

ِ -كأكرد اإلماـ الشككاني في تفسيره لآلية ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
ثبلثة أقكاؿ ىي:

أ -األكؿ أنزؿ مف المكح المحفكظ إلى سماء الدنيا ثـ كاف جبريؿ ينزؿ بو نجمان نجمان.

ب-كقيؿ أنزؿ فيو أكلو.

ج -كقيؿ أنزؿ في شأنو القرآف(ِ).

الخالصة:

مف خبلؿ استعراضي لنزكؿ القرآف عند اإلماميف يظير أف االىتماـ كاضحا لنزكؿ
القرآف في تفسيرييما ،كىذا يدؿ عمى اىتماميما بمباحث عمكـ القرآف  ،كالتقارب بينيما كبير،
كنفيـ مف ىذا :التقارب العممي بيف عمماء المسمميف عمى مر العصكر  ،عندما تككف العقيدة
صافية ،كالقمكب خالية مف التعصب بأنكاعو ،كال عجب في ذلؾ ،فإف المنيؿ الذم ينيمكف منو

كاحدا ،كىذا المبحث صغير ،ألف المادة فيو قميمة ،كقد ذكرت كمما أكرد اإلماماف فيو مف ذكر

نزكؿ القرآف.

(ُ) البغكم( ُ.)ُٖٗ/

(ِ) الشككاني (ُ.)َُِ/
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المبحث الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في أسباب
النزول.
وفيو مطمبان:
المطمب األول :أكجو االتفاؽ عند اإلماميف في أسباب النزكؿ.
المطمب الثاني :أكجو االختبلؼ عند اإلماميف في أسباب النزكؿ.
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المطمب األول :أوجو االتفاق عند اإلمامين في أسباب النزول
ؼ سبب النزكؿ.
قبؿ أف أبدأ في بياف أكجو االتفاؽ في أسباب النزكؿ عند اإلماميف أي ىعِّر ي
تعريف سبب النزول" :ىك ما نزلت اآلية أك اآليات متحدثة عنو ،أم :مبينة لحكمو أياـ

كقكعو"(ُ).

أك" ىك ما نزؿ قرآف بشأنو كقت كقكعو كحادثة أك سؤاؿ" (ِ).

وأما أوجو االتفاق في سبب النزول عند اإلمامين فيي عمى النحو اآلتي:

اتفؽ اإلماماف في أسباب النزكؿ في سكرة البقرة في (ٓٓ) سببا(ّ ).
كفي سكرة األنعاـ في (ٗ) أسباب

(ْ)

سأكتفي بذكر خمسة أمثمة ،كىي:

المثال األول :ﭧ ﭨ ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ[البقرة]125:
أوالً :سبب النزول عند اإلمام البغوي(ٓ):

عف أنس(ٔ) -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ عمر بف الخطاب

(ٕ)

-رضي اهلل عنو":-

كافقت اهلل في ثبلث ،أك كافقني ربي في ثبلث ،قمت :يا رسكؿ اهلل ،لك اتخذت مقاـ إبراىيـ
مصمى؟ ،فأنزؿ اهلل تعالى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ،كقمت :يا رسكؿ اهلل ،يدخ يؿ عميؾ
(ُ) محمد عبد العظيـ الزرقاني :مناىل العرفان في عموم القرآن (ُ.)ٖٖ/
(ِ) مناع القطاف :مباحث في عموم القرآن(.)78/1

(ّ) كنحيؿ القارئ الكريـ إلى مكضعيا حتى ال يثقؿ البحث بذكرىا ىنا إجماالن كاالكتفاء بما ذكر أعبله تفصيبلن
كىي مرقمة اآليات في سكرة البقرة عمى النحك اآلتي، ُُّ ، َُْ ، ََُ ، ٗٗ ، ٕٗ ، ْْ ، ِٔ( :

ُُْ ، ُٖٔ ، ُْٔ ، ُٓٗ ، ُٖٓ ، ُْٓ ، ُْْ ، ُّْ ، ُّٓ ، ُِٓ ، َُِ ، ُُٗ ، ُُٓ ،
َُٕ ، َِْ ، ُٖٗ ، ُٕٗ ، ُٗٔ ، ُٗٓ ، ُْٗ ، ٖٗ ، ُٖٖ ، ُٖٕ ، ُٖٔ ، ُٕٖ ، ُْٕ ،
َِٕ ، ِِٗ ، ِِْ ، ِِّ ، ِِِ ، ُِِ ، َِِ ، ُِٗ ، ُِٖ ، ُِٕ ، ُِٓ ، ُِْ ، َِٖ ،
ُِّ .)ِٕٖ ، ِْٕ ، ِِٕ ، ِٕٔ ، ِٓٔ ، َِْ ، ِّٖ ، ِِّ ،

(ْ) سكرة االنعاـ (ِٔ .)ُُْ ،ُِِ ،ُُِ ،َُٗ ،ّٗ ،ُٗ ،ِٓ ،ّّ ،
(ٓ) البغكم(ُ.)ُْٕ/

(ٔ) ىك :أنس بف مالؾ الخزرجي :خادـ رسكؿ -اهلل صمى اهلل عميو كسمـ -كاف يتسمى بو ،كيفتخر بذلؾ ،خدـ
النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -عشر سنيف ،تكفي سنةُٗ :ق ،كقيؿ :غير ذلؾ كىك :آخر مف تكفي بالبصرة
مف الصحابة .ينظر :أسد الغابة(ُ ،)ِْٗ/واإلصابة(ُ.)ِٕٓ/

(ٕ)ىك:الخميفة الراشد سيدنا عمر بف الخطاب –رضي اهلل عنو-كلد بعد عاـ الفيؿ بثبلث عشرة سنة،لقبو الفاركؽ،
مف العشرة المبشريف بالجنة ،تكلى الخبلفة بعد أبي بكرالصديؽ ،كتكفي سنةِّ :ق .ينظر :أسد الغابة في

معرفة الصحابة(ْ ،)ُّٕ/كتاريخ الخمفا لمسيوطي(ٖٗ).
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ً
أميات المؤمنيف بالحجاب؟ ،فأنزؿ اهلل -عز كجؿ -آية الحجاب(ُ)،
البر كالفاجر ،فمك أمرت
ى
قاؿ كبمغني معاتبة النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-بعض نسائو -فدخمت عمييف فقمت ليف :إف
انتييتف ،أك ليبدلنو اهلل خي ار منكف ،فأنزؿ اهلل تعالى :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﭼ[التحرٌم.)ِ(" ]5:
ثانياً :سبب النزول عند اإلمام الشوكاني(:)3

اتفؽ مع اإلماـ البغكم بإيراد الركاية مع اختبلؼ يسير في بعض األلفاظ.
المثال الثاني :ﭧ ﭨ ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ
البقرة]143:

أوالً :سبب النزل عند اإلمام البغوي(:)4

اتفؽ مع اإلماـ الشككاني في الركاية إال أف الحديث عنده لو الفاظ كطرؽ متقاربة.

ثانياً  :سبب النزول عند اإلمام الشوكاني(ٓ):
(ٔ)

-رضي اهلل عنو " -:-أف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -كاف أكؿ ما نزؿ

الب ىراء
عف ى
المدينة نزؿ عمى أخكالو(ٕ) مف األنصار ،كأنو صمى إلى بيت المقدس ستة عشر أك سبعة
عشر شيرا ،ككاف يعجبو أف تككف ًقٍبمىتىو ًقىب ىؿ البيت ،كأف أكؿ صبلة صبلىا العصر ،كصمى
معو قكـ ،فخرج رجؿ ممف كاف صمى معو ،فى ىمر عمى أىؿ المسجد -كىـ راكعكف فقاؿ :أشيد
باهلل لقد صميت مع النبي -صمى اهلل عميو كسمـً -قىب ىؿ الكعبة ،فداركا كما ىـ قبؿ البيت،
ِ
ِ
ُّيا َّ
ين َعمَ ْي ِي َّن ِم ْن َجالبي ِب ِي َّن َذلِ َك
ين ُي ْد ِن َ
سا ِ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
(ُ) ىي قكلو تعالى :ﭽ َيا أَي َ
الن ِب ُّي قُ ْل أل َْزَوا ِج َك َوَب َنات َك َوِن َ
ان المَّ ُو َغفُ ا ِ
يما ﭼ [االحزاب.]59:
أ َْد َنى أ ْ
ْن فَ َال ُي ْؤَذ ْي َن َو َك َ
َن ُي ْع َرف َ
ً
ور َرح ً
(ِ) أخرجو البخارم في صحيحو ،باب ما جاء في القبمة (ُ ،)ٖٗ/رقـ (َِْ) ،كمسمـ في صحيحو  ،باب مف
فضائؿ عمر ( ْ ،)ِّٗٗ/رقـ(ُٖٓٔ) .كالمفظ لمبخارم.

(ّ) الشككاني(ُ.)ُّٔ/
(ْ) البغكم(ُ.)ُِٔ/

(ٓ) الشككاني(ُ.)ُٕٔ/
)ٔ) ىك :البراء بف عازب األنصارم األكسي :رده رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسػمـ -عػف بػدر لصػغر سػنو ،كأكؿ
مشاىده أحد ،كقيؿ :الخندؽ ،كغ از مع رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-أربع عشرة غزكة ،كنزؿ الككفة ،كابتنػى
بيا دارا ،كمات أياـ مصعب بف الزبير .ينظر :أسد الغابة( ُ ،)ِّٔ/واإلصابة(ُ.)ُُْ/

(ٕ) أخكاؿ جده عبد المطمب ،ألف جده ىاشـ تزكج سممى بنت عمرك ،مف بني النجار مف الخزرج ،فكلدت لو
عبد المطمب جد النبي –صمى اهلل عميو كسمـ . -ينظر :دالئل النبوة لمبييقي.)ُٖٖ/ُ( :
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ككانت الييكد قد أعجبيـ إذ كاف يصمي ًقىب ىؿ بيت المقدس كأىؿ الكتاب ،فمما كلى كجيو ًقىب ىؿ
البيت أنكركا ذلؾ ،ككاف الذم مات عمى ً
القٍبمىة قبؿ أف تحكؿ ًقىب ىؿ البيت رجاؿ ،كقتمكا فمـ ندر

ما يقكؿ فييـ ،فأنزؿ اهلل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ"(ُ) .كذلؾ

في ىذا المثاؿ نجد أف اإلماميف متفقاف ،كالحديث كما قاؿ اإلماـ الشككاني :لو طرؽ أخرل

كألفاظ متقاربة.

المثال الثالث :ﭧ ﭨ ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ[البقرة]158:
أوالً :سبب النزول عند اإلمام البغوي (:)2
اتفؽ مع اإلماـ الشككاني في الركاية.

ثانياً :سبب النزول عند اإلمام الشوكاني(:)3
عف أـ المؤمنيف عائشة-رضي اهلل عنيا :-أف عركة(ْ) قاؿ ليا ":أرأيت قكؿ اهلل :ﭽ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ فما أرل
عمى أحد جناحا أف ال يطكؼ بيما؟ فقالت عائشة :بئس ما قمت يا ابف أختي ،إنيا لك كانت

عمى ما أكلتيا كانت فبل جناح عميو أف ال يطكؼ بيما ،كلكنيا إنما أنزلت أف األنصار قبؿ أف
يسممكا كانكا ييمكف لمناة(ٓ) الطاغية التي كانكا يعبدكنيا ،ككاف مف أى ىى َّؿ ليا يتحرج أف يطكؼ
بالصفا كالمركة في الجاىمية ،فأنزؿ اهلل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ ...اآلية"(ٔ).

(ُ) أخرجو البخاري في صحيحو :باب الصبلة مف اإليماف (ُ ،)ُٕ/رقـ(َْ)  ،و مسمم في صحيحو :باب
تحكيؿ القبمة مف القدس إلى الكعبة(ُ)ّْٕ،ِٓٓ/كالمفظ لمبخارم ،كقد ذكره مسمـ مختصرا.

(ِ) البغكم(ُ.)ُْٕ/
(ّ) الشككاني (ُ.)ُٖٔ/

(ْ) ىك :عركة بف الزبير بف العكاـ القرشي :أمو أسماء بنت أبى بكر الصديؽ ،أحد فقياء المدينة السبعة  ،سػمع
ابف شياب الزىرم كغيره ،كاف عالمان صػالحان ،كلػد
خالتو عائشة أـ المؤمنيف- -رضي اهلل عنيا ،-كركل عنو ي
سنةِّ :ق ،كقيؿ :غير ذلؾ ،كتكفي في قرية قرب المدينة يقػاؿ ليػا فػرع  ،سػنةّٗ :ق  ،كقيػؿْٗ:ق  ،كدفػف
ىناؾ .ينظر :سير أعالم النبال (ْ ،)ُِْ/ك وفيات األعيان(ّ.)ِٓٓ/

(ٓ) اسـ لصنـ .ينظر :البغكم(ٕ.)َْٖ/

ش َع ِائ ِر المَّ ِو ﭼ (ٔ ،)ِّ/رقـ
(ٔ) أخرجو البخاري في صحيحو :باب قكلو تعالى ﭽإِ َّن َّ
الم ْرَوةَ ِم ْن َ
الصفَا َو َ
(ْْٓٗ)  ،ومسمم في صحيحو :باب بياف أف السعي بيف الصفا كالمركة ركف ال يصح الحج إال بو
(ِ ،)ِٗٗ/رقـ (ُِٕٕ).
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المثال الرابع :ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ[البقرة.)1(]18٧:
أوالً :سبب النزول عند اإلمام البغوي(:)2

اتفؽ مع اإلماـ الشككاني في سبب النزكؿ مع اختبلؼ يسير في بعض األلفاظ.

ثانياً :سبب النزول عند اإلمام الشوكاني(ّ):

عف البراء بف عازب -رضي اهلل عنو -قاؿ" :كاف أصحاب الرسكؿ -صمى اهلل عميو

كسمـ -إذا كاف الرجؿ صائما فحضر اإلفطار ،فناـ قبؿ أف يفطر لـ يأكؿ ليمتو كال يكمو حتى
يمسي ،كاف قيس بف ً
ص ٍرىمةي األنصارم (ْ) كاف صائما ،فكاف يكمو ذلؾ يعمؿ في أرضو ،فمما
أنطمؽ ،فأطمب لؾ ،فغمبتو
حضر اإلفطار أتى امرأتو فقاؿ :ىؿ عندؾ طعاـ؟ قالت :ال ،كلكف
ي
عينو فناـ كجاءت امرأتو ،فمما رأتو نائما قالت :خيبة لؾ أنمت؟ ،فمما انتصؼ النيار غشي

عميو ،فذكر ذلؾ لمنبي -صمى اهلل عميو كسمـ ،-فنزلت ىذه اآلية ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ
إلى قكلو ﭽ ﭽ ﭾﭼ ففرحكا بيا فرحا شديدا"(ٓ).
المثال الخامس :ﭧ ﭨ ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﭼ
[األنعام]52:

(ُ) في ىذه اآلية ثبلثة أسباب كؿ جزء مف اآلية لو سبب ،ك ًك ىبل اإلماميف متفقػاف فييػا .ينظػر :البغػكم(ُ،)َِٔ/
كالشككاني(ُ.)ُِٓ/

(ِ) البغكم (ُ. )َِٕ/
(ّ) الشككاني(ُ.)ُِٓ/
)ْ) ىك :قيس بف صرمة كقيؿ :صرمة بف قيس ،كقيؿ :قيس بف مالؾ بف أكس بف صػرمة المػازني .ينظػر :أساد
الغابة(ْ ،)َْٕ/كاإلصابة(ّ.)ّّْ/

اث إِلَاى ِنس ِ
(ٓ) أخرجو البخاري في صحيحو :بػاب قكلػو تعػالى :ﭽ أ ِ
اائ ُك ْم ﭼ ( ّ،)ِٖ/
ُح َّال لَ ُك ْام لَ ْيمَا َة ال ا
ص َاي ِام َّ
الرفَ ُ
َ
رقـ (ُُٓٗ).
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أوالً  :سبب النزول عند اإلمام البغوي(:)1
قاؿ سمماف

()2

كخبَّاب بف األىىرت( -)3رضي اهلل عنيما" :-فينا نزلت ىذه اآلية ،جاء
ى

األقرع بف حابس ()4التميمي ،كعيينة بف حصف الفزارم

()5

كذككىـ مف المؤلفة قمكبيـ ،فكجدكا
()8

النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -قاعدا مع ببلؿ(،)6كصييب( ،)٧كعمار

،كخباب في ناس مف

ضعفاء المؤمنيف ،فمما رأكىـ حكلو حقركىـ ،فأتكه فقالكا :يا رسكؿ اهلل ،لك جمست في صدر

المجمس ،كنفيت عنا ىؤالء كأركاح جبابيـ -،ككاف عمييـ جباب صكؼ لـ يكف عمييـ غيرىا،

لجالسناؾ كأخذنا عنؾ ،فقاؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -ليـ" :ما أنا بطارد المؤمنيف"،

قالكا :فإنا نحب أف تجعؿ لنا منؾ مجمسا تعرؼ بو العرب فضمنا ،فإف كفكد العرب تأتيؾ
فنستحي أف ترانا العرب مع ىؤالء األعبد ،فإذا نحف جئناؾ فأقميـ عنا ،فإذا فرغنا فاقعد معيـ

(ُ) البغكم(ّ.)ُْٔ/
(ِ) ىك :سمماف الفارسػي :أسػمـ عنػد مقػدـ رسػكؿ اهلل المدينػة ،كىػك :الػذم أشػار عمػى رسػكؿ اهلل-صػمى اهلل عميػو
كسمـ-بحفر الخندؽ ،شيد الخندؽ كما بعدىا مف الغزكات ،كلي عمى المدائف  ،مات سنةّٓ:ق  .ينظػر :أساد
الغابة( ،)515/2واإلصابة(ّ.)ُُٖ/

األرت :سػػبي فػػي الجاىميػػة فبيػػع بمكػػة ،فكػػاف مػػكلى أـ أنمػػار الخزاعيػػة ،ككػػاف مػػف السػػابقيف
خبػػاب بػػف
ٌ
(ّ) ىػػكٌ :
كعػ ٌذب عػذابان شػديدا ،ثػـ شػيد المشػاىد كميػا،
األكليف ،ركم أنو أسمـ سادس ستة ،كىك :أكؿ مف أظير إسػبلمو ي
نزؿ الككفة ،كمات بيا سنةّٕ:ق  .ينظر :أسد الغابة(ُ ،)ُٓٗ/كاإلصابة(ِ.)ُِِ/
(ْ) ىك :األقرع بف حابس التميمي :كفػد عمػى النبػي -صػمٌى المَّػو عميػو كسػمـ ،-كأسػمـ قبػؿ الفػتح ،كشػيد فػتح مكػة
كحنينػػا كالطػػائؼ ،شػػيد مػػع خالػػد بػػف الكليػػد حػػرب أىػػؿ الع ػراؽ ،كفػػتح األنبػػار ،كىػػك كػػاف عمػػى مقدمػػة خالػػد بػػف
الكليد ،كاف شريفا في الجاىمية كاإلسبلـ .ينظر :أسد الغابة(ُ ،)ُِٖ/كاإلصابة(ُ.)ِِٓ/

ػي -صػػمى المَّػػو عميػػو
(ٓ) ىػػك :عيينػػة بػػف حصػػف :أسػػمـ قبػػؿ الفػػتح ،كشػػيدىا ،كشػػيد حنينػػا ،كالطػػائؼ ،كبعثػػو النبػ ٌ
تد فػي عيػد أبػي بكػر ،كمػاؿ إلػى طمحػة ،فبايعػو ،ثػـ
كسمٌـ -لبني تميـ فسبى بعض بني العنبر ،ثـ كاف ممف ار ٌ
عاد إلى اإلسبلـ ،ككاف فيو جفاء س ٌكاف البكادم .ينظر :أسد الغابة(ْ ،)ُّٖ/كاإلصابة(ْ.)ّٔٗ/

(ٔ) ىك :ببلؿ بف رباح الحبشي :اشتراه كأعتقو أبك بكر الصديؽ-رضي اهلل عنو -ككاف مؤذنا لرسكؿ اهلل -صػمى
اهلل عميو كسمـ -كخازنا ،شيد المشاىد كميا ،ككاف مف السابقيف إلى اإلسبلـ ،تكفي بدمشؽ سنةَِ :ق ،كىػك:

ابف بضع كستيف سنة .ينظر :أسد الغابة (ُ ،)ُْٓ/اإلصابة(ُ.)ْٓٓ/

(ٕ) ىك :صييب بف سناف بف مالؾ النمرم :أسػمـ مبكػ ار ككػاف مػف السػابقيف إلػى اإلسػبلـ كشػيد المشػاىد كميػا مػع
رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ ،-تكفي بالمدينة سػنةّٖ:ق  ،كىػك :ابػف ثػبلث كسػبعيف سػنة ،كدفػف بالمدينػة.
ينظر :أسد الغابة(ّ ،)ّٖ/واإلصابة(ّ.)ّْٔ/

(ٖ) ىػػك :عمػػار بػػف ياسػػر أبػػك اليقظػػاف :كىػػك ،كأبػػكه ،كأمػػو مػػف السػػابقيف ،إلػػى اإلسػػبلـ ،كىػػك :حميػػؼ بنػػي مخػػزكـ،
كأمو سمية ،كىي أكؿ مف استشيد في سبيؿ اهلل -عز كجؿ  -كىك :ممف يع ِّذب فػي اهلل ،كاستشػيد فػي صػفيف.
ينظر :أسد الغابة(ْ ،)ُِِ/واإلصابة(ْ.)ّْٕ/
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()1

إف شئت ،قاؿ :نعـ ،قالكا :اكتب لنا عميؾ بذلؾ كتابا ،قاؿ :فدعا بالصحيفة كدعا عميا

ليكتب ،قالكا :كنحف قعكد في ناحية إذ نزؿ جبريؿ بقكلو :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﭼإلى قكلو:ﭽ بً َّ ً
يفﭼ فألقى رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-
الشاك ًر ى
الر ٍح ىمةى ﭼ
ب ىرب يك ٍـ ىعمىى ىن ٍف ًس ًو َّ
الصحيفة مف يده ،ثـ دعانا فأثبتو ،كىك يقكؿ :ﭽ ىس ىبل هـ ىعمى ٍي يك ٍـ ىكتى ى
اصبً ٍر
(األنعاـ ،)ْٓ:فكنا نقعد معو ،فإذا أراد أف يقكـ قاـ كتركنا فأنزؿ اهلل -عزكجؿ :-ﭽ ىك ٍ
ًَّ
كف ىك ٍجيىوي ﭼ [الكيؼ ] ِٖ :فكاف رسكؿ
كف ىربَّيي ٍـ بًاٍل ىغ ىد ًاة ىكاٍل ىع ًش ِّي يي ًر ي
يد ى
يف ىي ٍد يع ى
ىن ٍف ىس ىؾ ىم ىع الذ ى

اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -يقعد معنا بعد ،كندنك منو حتى كادت ركبنا تمس ركبتو ،فإذا بمغ

الساعة التي يقكـ فييا قمنا كتركناه حتى يقكـ ،كقاؿ لنا :الحمد هلل الذم لـ يمتني حتى أمرني

أف أصبر نفسي مع قكـ مف أمتي ،معكـ المحيا كمعكـ الممات"(.)2

في ىذه الركاية السكرة كما ذكرت الركايات مكية باستثناء آيات مدنية ليست منيا ىذه

اآليات ،كالمتتبع في السيرة النبكية عمى صاحبيا أفضؿ الصبلة كأزكى التسميـ ،يجد أف

األقرع ،كعيينة لـ يسمما إال في المدينة قبؿ فتح مكة بقميؿ ،ككما قاؿ ابف عطية(" :)3ىذا تأكيؿ
بعيد في نزكؿ اآلية ،ألف اآلية مكية كىؤالء األشراؼ لـ يفدكا إال في المدينة ،كقد يمكف أف

يقع ىذا القكؿ منيـ ،كلكنو إف كاف كقع فبعد نزكؿ اآلية بمدة الميـ إال تككف اآلية مدنية"(.)4

(ُ) ىػك :أميػػر المػػؤمنيف سػػيدنا عمػػي بػػف أبػػي طالػػب -رضػي اهلل عنػػو -اربػػع الخمفػػاء ال ارشػػديف ،أكؿ مػػف أسػػمـ بعػػد
خديجػػة رضػػي اهلل عنيػػا  ،زكجػػو رسػػكؿ اهلل بفاطمػػة رضػػي اهلل عنيػػا ،كأحػػد العشػرة المبشػريف بالجنػػة ،كاستشػػيد
سنةَْ :ق .ينظر :أسد الغابة(ّ ،)ٖٖٓ/كاإلصابة( ْ.)ْْٔ/

(ِ) أخرجػو ابػف ماجػػو فػػي سااننو  ،بػػاب مجالسػػة الفقػراء ( ٓ ،) ِِْ/رقػػـ(ُِْٕ) قػػاؿ شػػعيب األرنػػؤكط :إسػػناده

ضػػعيؼ  ،كقػػاؿ ابػػف كثيػػر فػػي تفساايره( ّ :)ِِّ /ىػػذا حػػديث غريػػب ،فػػإف اآليػػة مكيػػة ،كاألقػػرع بػػف حػػابس

كعيينة إنما أسمما بعد اليجرة بدىر ،كقاؿ االلبػاني فاي سمسامة األحادياث الصاحيحة(ٕ :)ٖٕٓ/قػكؿ ابػف كثيػر
عندم أرجح كأقكل ،فإف سياؽ القصة يدؿ عمى أنيا كانت في مكة كالمسممكف ضعفاء ،كالطبراني في المعجم

الكبير :باب أبك الكنكد ،عػف خبػاب ( ْ ،)ٕٓ/رقػـ(ّّٗٔ)  ،كبػف أبػي شػيبة فػي مصانفو  ،بػاب مػا جػاء فػي

ببلؿ ،كصييب ،كخباب (ٔ ،)ُْٓ/رقـ(ُِّٖٓ).

(ّ) ىك:عبد الحؽ بف غالػب بػف عبػد الػرحمف :ابػف عطيػة االندلسػي كػاف فقييػان عالمػان بالتفسػير كاألحكػاـ كالحػديث

كالفقػػو ،كالنحػػك كالمغػػة كاألدب ،مفيػػدا حسػػف التقييػػد ،كلػػد سػػنةُْٖ :ق ،كمػػات سػػنة :ُْٓ:ق بمدينػػة لكرقػػة.

ينظر :طبقات المفسرين لمداودي (ُ.)ِٔٓ/

(ْ) عبد الحؽ بف غالب بف عطية :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ِ.)ِٗٓ/
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ثانياً :سبب النزول عند اإلمام الشوكاني(ُ):

عف عبد اهلل ابف مسعكد(ِ)-رضي اهلل عنو -قاؿ " :ىم َّر المؤل مف قريش عمى النبي-
صمى اهلل عميو كسمـ -كعنده صييب ،كعمار ،كببلؿَّ ،
كخباب كنحكىـ مف ضعفاء المسمميف،

فقالكا :يا محمد ،أرضيت بيؤالء مف قكمؾ ،أىؤالء مف اهلل عمييـ مف بيننا ،أنحف نككف تبعا

ليؤالء؟ ،اطردىـ عنا ،فمعمؾ إف طردتيـ أف نتبعؾ :فأنزؿ اهلل فييـ القرآف :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [األنعام51:إلى
ٖٓ]"( ،)3رواية أخرى :عف سعد بف أبي كقاص

(ْ)

-رضي اهلل عنو-قاؿ " :لقد نزلت ىذه

اآلية في ستة :أنا ،كعبد اهلل بف مسعكد ،كببلؿ ،كرجؿ مف ىذيؿ كرجبلف لست أسمييما ،فقاؿ
المشرككف لمنبي -صمى اهلل عميو كسمـ :-اطرد ىؤالء عنؾ ال يجترئكف عمينا ،فكقع في نفس
رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -ما شاء اهلل أف يقع ،فحدث نفسو ،فأنزؿ اهلل ﭽ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ"(ٓ) .في ىذا المثاؿ اختمفت كتعددت الركايات
إال أف اإلماميف متفقاف في سبب النزكؿ عمى أنيا نزلت في المشركيف أك زعمائيـ ،كسخريتيـ
بالضعفاء مف المؤمنيف ،سكا بمكة ،أك المدينة(ٔ).

(ُ) الشككاني(ِ.)ُّٖ/

)ِ) ىك :عبد اهلل بف مسعكد :كاف مف السابقيف األكلييف  ،ىاجر إلى الحبشة ،ثـ إلى المدينػة ،شػيد المشػاىد كميػا
مع رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميػو كسػمـ ،-كىػك الػذم أجيػز عمػى أبػي جيػؿ  ،تػكفي بالمدينػة سػنةِّ:ق  ،كدفػف
بالبقيع .ينظر :أسد الغابة(ّ ،)ُّٖ/كاإلصابة(ْ.)ُٖٗ/

(ّ) أخرجو أحمد في مسنده :باب عبد اهلل ابف مسعكد (ْ ،)َُٖ/رقـ (ّٖٓٗ)  ،كالطبراني في المعجم الكبير:
باب عبداهلل بف مسعكد (َُ ،)ُِٕ/رقـ(ََُِٓ) مف طرؽ عف أشعث ،كأكرده الييثمي في مجمع الزوائد

(ٕ )َُٕٗٗ(،)ُِ/كقاؿ :ركاه أحمد كالطبراني إال أنو قاؿ :فقالكا :يا محمد ،أىؤالء مف اهلل عمييـ مف بيننا؟
لك طردت ىؤالء التبعناؾ ،فأنزؿ اهلل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼإلى قكلو:ﭽ
بً َّ ً
يفﭼ ورجالأحمدرجالالصحٌحغٌركردوسوهو:ثقة .
الشاك ًر ى
(ْ) ىك :سعد بف أبي كقاص  :أسمـ بعد سػتة ،ككػاف عمػره سػبع عشػرة سػنة ،كىػك :أحػد العشػرة المبشػريف بالجنػة،
شيد المشاىد كميا مع رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-كأكؿ مف أراؽ دما في سبيؿ اهلل ،كأكؿ مػف رمػى بسػيـ
في سبيؿ اهلل ،ككاف أمي ار لمجػيش الػذم ىػزـ الفػرس بالقادسػية ،كقػد فػتح المػدائف  ،ثػـ كلػى العػراؽ ،تػكفي سػنة:
ٓٓق ،كدفف بالعقيؽ .ينظر :أسد الغابة(ِ ،)ِْٓ/واإلصابة(ّ.)ُٔ/
(ٓ) أخرجو مسمم في صحيحو :باب في فضؿ سعد بف أبي كقاص -رضي اهلل عنو،)ُٖٕٖ/ْ ( -
رقـ(ُِّْ).

(ٔ) مالحظة ىنا :اإلماـ البغكم يقكؿ أنيا مدنية ،كاإلماـ الشككاني يقكؿ أنيا مكية ،كما ذكره
البغكم ضعيؼ الركاية ،كما ذكره الشككاني صحيح الركايتيف.
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المطمب الثاني :أوجو االختالف عند اإلمامين في أسباب النزول
أوالً  :ما اختص بو اإلمام البغوي:

(ِ)

اختص في سكرة البقرة ب(ِٔ) سببا(ُ) ،كفي سكرة األنعاـ ب(َُ) أسباب

 ،سأذكر

خمسة أمثمة عمى النحك اآلتي:
(ّ)

المثال األول

 :ﭧﭨ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ

(ْ)
كم ىعتِّ ًب بف قي ىش ٍي ور(ٓ) ،ك ىج ِّد بف
[البقرة " ]8:نزلت في المنافقيف :عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ  ،ي
قى ٍيس(ٔ) كأصحابيـ حيث أظيركا كممة اإلسبلـ ليسممكا مف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ-

كأصحابو ،كاعتقدكا خبلفيا ،كأكثرىـ مف الييكد"(ٕ).

المثال الثاني(ٖ) :ﭧ ﭨ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ[ البقرة ]121:قاؿ ابف عباس-رضي اهلل عنيما" :-نزلت في أىؿ
(ٗ)

السفينة الذيف قدمكا مع جعفر بف أبي طالب

-رضي اهلل عنو -ككانكا أربعيف رجبل اثناف

كثبلثكف مف الحبشة

(ُ ) لممزيد مف التفاصيؿ يحيؿ الباحث القارئ إلى أرقاـ اآليات في سكرة البقرة كاالتيٕٓ ، ُْ، ُٕ، ٖ ( :
، َِّ ،ِِٓ ،ُِِ ،َُٗ ،ُٕٕ ،ُّٔ ،ُِْ ،ُّّ ،ُُّ ،ُُِ ،ُُٔ ،َُٗ ،َُٔ ، َُٓ،
ِّّ.)ِْٖ ،َِٖ ،ِّٔ ،ِِٔ ،َِْ ،ِّٔ ، ِّْ ،

(ِ) أرقاـ اآليات في سكرة األنعاـ ىي.)ُْٓ ،ُِْ ،َُٖ ،ٔٗ ،ٔٓ ،ْٓ ،َٓ ،ِٓ ،ُٗ ، ٕ[ ( :
(ّ) البغكم(ُ.)ٔٓ/
(ْ) ىػػك :عبػػداهلل بػػف أبػػي بػػف سػػمكؿ الخزرجػػي :رأس المنػػافقيف أسػػمـ نفاق ػان سػػنةِ:ق بعػػد غػػزكة بػػدر ،كتػػكفي سػػنة:
ٗق .لو ترجمة في :أسد الغابة(ّ ،)ِٕٗ/كاإلصابة(ْ.)ُّّ/

)ٓ) ىك :معتب بف قشير :األنصارم األكسي ،ذكػركه فػيمف شػيد العقبػة ،كقيػؿ :إنػو كػاف منافقػان ،كقيػؿ :إنػو تػاب،
كقد ذكره ابف إسحاؽ فيمف شيد بدرا .ينظر :أسد الغابة(ٓ ،)ُِٔ/كاإلصابة(ٔ.)ُّٖ/

)ٔ) ىك :جد بف قيس :سيد بني سممة في الجاىمية  ،انتزع رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-سػؤدده ،كجعػؿ مكانػو
في النقابة عمرك بف الجمكح ،كحضر يكـ الحديبية ،فبايع الناس رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسػمـ-إال الجػد بػف

قيس ،فإنو استتر تحت بطف ناقتو .ينظر :أسد الغابة(ُ ،)ُِٓ/كاإلصابة(ُ.)ٕٓٓ/
)ٕ) ل ػػيس س ػػبب صػ ػريح لمن ػػزكؿ ،إنم ػػا تفس ػػير ،كق ػػد ج ػػاءت ركاي ػػات تؤي ػػد ذل ػػؾ كم ػػا ج ػػاء عن ػػد اب ػػف جري ػػر ف ػػي
تفساااااايره  ،)ِٔٗ/ُ( :رقػ ػ ػػـ(ُِّ) ،كابػ ػ ػػف أبػ ػ ػػي حػ ػ ػػاتـ فػ ػ ػػي تفساااااايره  ،)ِْ/ُ( :رقػ ػ ػػـ(َُْ) ،كابػ ػ ػػف كثيػ ػ ػػر
في تفسيره(ُ ،)ٖٕ/كحكمت بف بشير بف ياسيف في تفسيره )َُٕ/ُ( :كقاؿ :إسناده حسف.

(ٖ) البغكم (ُ.)ُِّ/

(ٗ ) ىػػك :جعفػػر بػػف أبػػي طالػػب :أسػػمـ بعػػد إسػػبلـ أخيػػو عمػػي بقميػػؿ ،لػػو ىجرتػػاف :ىج ػرة إلػػى الحبشػػة ،كىج ػرة إلػػى
المدينػػة ،قػػدـ عمػػى رسػػكؿ اهلل-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-حػػيف فػػتح خيبػػر ،ثػػاني األم ػراء الثبلثػػة الػػذيف أرسػػميـ=
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كثمانية مف رىباف الشاـ منيـ بحي ار"(ُ).
المثال الثالث(ِ) :ﭧ ﭨﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﭼ[البقرة ]1٢0:عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما" -نزلت ىذه اآلية في

الح ىد ٍيبًية  ،كذلؾ أف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -خرج مع أصحابو لمعمرة ،ككانكا
صمح ي
الح ىد ٍيبًية ،فصدىـ المشرككف عف البيت الحراـ ،فصالحيـ عمى
ألفا كأربعمائة فساركا حتى نزلكا ي
امو ذلؾ عمى أف يخمكا لو مكة عاـ قابؿ ثبلثة أياـ ،فيطكؼ بالبيت ،فمما كاف العاـ
أف يرجع ىع ى
القابؿ تجيز رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-كأصحابو لعمرة القضاء ،كخافكا أف ال تفي
قريش بما قالكا كأف يصدكىـ عف البيت الحراـ ،ككره أصحاب رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو

كسمـ -قتاليـ في الشير الحراـ ،كفي الحرـ فأنزؿ اهلل تعالى ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ"(ّ).
المثال الرابع(ْ) :ﭧ ﭨ ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ[األنعام ]٧:قاؿ الكمبي(ٓ) كمقاتؿ(ٔ)" :نزلت في النضر بف الحارث ،كعبد اهلل بف

=الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -في غزكة مؤتػة سػنةٖ :ق ،كاستشػيد فييػا .ينظػر :أساد الغاباة(ُ ،)ُْٓ/ك
اإلصابة(ُ.)ِٓٗ/

(ُ) مف رىباف بصرل الشاـ لو قصة مشيكرة ذكرت في السيرة مع أبي طالب عندما مرت قافمة قريش مف عنده.
لممزيد ينظر :عبد الممؾ بف ىشاـ :السيرة النبوية البن ىشام (ُ.)َُٖ/

كاألثػػر ذكػره  :الثعمبػػي فااي تفساايره ( ُ ،)ِٔٔ/ك الكاحػػدم فػػي أسااباب الناازول (َْ) ،عػػف ابػػف عبػػاس فػػي ركايػػة
عطاء كالكمبي ،كقاؿ عصاـ بف عبد المحسف الحميداف في تعميقو عمييا ضػعيفة ،كقػاؿ :ضػعفيا السػيكطي فػي

الدر المنثكر.
(ِ) البغكم(ُ.)َُٗ/
(ّ) ذكره الثعمبي في تفسيره(ِ ،)ٖٕ/ك الكاحدم في أسباب النزول عف الكمبي عػف أبػي صػالح عػف ابػف عبػاس،
مع اختبلؼ في بعض األلفاظ حيث لـ يذكر عدد المسمميف في ركايتو (ٕٓ) ،كقاؿ محقؽ أسباب النزكؿ لمكاحػدم

كماؿ بسيكني زغمكؿ في تعميقو عمييا كالكمبي ضعيؼ.
(ْ) البغكم(ّ.)ُِٖ/

( )5ىك :أبك النضر محمد بف السائب بف بشر الكمبي ،المفسر ،متركؾ الحديث ،عف ابف معيف ،قاؿ الكمبي :قاؿ
ليس بثقة،كقاؿ ابف حباف :مذىبو في الديف ككضكح الكذب فيو أظير مف أف يحتاج إلى األغراؽ في كصفو  ،تكفي
سنة ُْٔق .ينظر :سير أعالم النبال (ٔ ،)ِْٖ/وميزان األعتدال(ّ.)ٓٓٗ/
الب ٍم ًخػي :صػاحب التفسػير كالمنػاكير كىػك :متػركؾ الحػديث كقػد لطػخ بالتجسػيـ مػع أنػو
(ٔ) ىك :مقاتػؿ بػف سػميماف ى
كاف مف أكعية العمـ بح ار في التفسير ،مات سنة :نيؼ كخمسيف كمائة .ينظر :سير أعالم النبال (ٕ.)َُِ/
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أبي أمية ،كنكفؿ بف خكيمد(ُ) ،قالكا :يا محمد ،لف نؤمف لؾ حتى تأتينا بكتاب مف عند اهلل،
كمعو أربعة مف المبلئكة يشيدكف عميو أنو مف عند اهلل كأنؾ رسكلو ،فأنزؿ اهلل -عزكجؿ:-
ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ "(ِ).
المثال الخامس(ّ) :ﭧ ﭨ ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﭼ[األنعام " ]124:قاؿ الكليد بف المغيرة(ْ) :لك كانت النبكة حقا لكنت أكلى بيا منؾ،
ألني أكبر منؾ سنا ،كأكثر منؾ ماال ،فأنزؿ اهلل تعالى ىذه اآلية"(ٓ).

كركاية أخرل قاؿ مقاتؿ" :نزلت في أبي جيؿ(ٔ) ،كذلؾ أنو قاؿ :زاحمنا بنك عبد مناؼ

في الشرؼ حتى إنا صرنا كفرسي رىاف ،قالكا :منا نبي يكحى إليو ،كاهلل ال نؤمف بو كال نتبعو
أبدا إال أف يأتينا كحي كما يأتيو ،فأنزؿ اهلل -عزكجؿ :-ﭽ ﯣ ﯤ ﭼ"(ٕ).

(ُ) مف سادات قريش قتؿ النضر كاف انر في بدر ،كأسمـ عبد اهلل بف أبي أمية عػاـ الفػتح ،كاستشػيد فػي الطػائؼ ،

كقتؿ نكفؿ كذلؾ في بدر كاف انر .لممزيد لترجمتيـ ينظػر :السيرة النبوية البن ىشاام (ُ ،)ْْٔ/ك(ِ ،)ْٖٔ/ك

(ُ.)ِِٖ/

(ِ) ذك ػره الثعمبػػي فػػي تفساايره(ْ  ،)ُّٓ/كالكاحػػدم فااي أسااباب الناازول (ُ )ُِٔ/كقػػاؿ محقػػؽ أسػػباب النػػزكؿ
لمكاحدم كماؿ بسيكني زغمكؿ في تعميقو عمييا  :الكمبي ضعيؼ.

(ّ) البغكم(ّ.)ُٖٓ/

)ْ) ىك :الكليد بف المغيرة بف عبػد المَّػو بػف عمػر المخزكمػي :أبػك خالػد بػف الكليػد ،مػات الكليػد بعػد اليجػرة بثبلثػة
أشير أك نحكىا مشركان ،كىك :ابف خمس كتسعيف سنة ،كدفف بالحجكف .ككاف الكليػد أحػد المسػتيزئيف .ينظػر:
أحمد بف يحي الببلذرم :جمل من أنساب األشراف (ُ.)ُّْ/

(ٓ) ذكػره الثعمبػػي فػػي تفساايره (ْ ،)ُٖٕ/ك أبػك حيػػاف فػػي البحاار المحاايط(ْ ،)ّٕٔ/كمحمػػد بػػف أحمػػد القرطبػػي:
الجاااامع ألحكاااام القااارآن-تفساااير القرطباااي (ٕ ،)َٖ/كجػػبلؿ ال ػػديف السػػيكطي :الااادر المنثاااور فاااي التفساااير

بالمأثور ،)ّّٓ/ّ( ،دكف أف يذكر الكليد بف المغيرة.

)ٔ) ىػك :أبػػك جيػػؿ عمػػرك بػف ىشػػاـ بػػف المغيػرة المخزكمػي :كنػػاه النبػػي -صػػمى اهلل عميػو كسػػمـ -أبػػا جيػػؿ ،ألنػػو
كاف يكنى قبؿ ذلؾ أبا الحكـ ،كركل عف رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-أنو قاؿ" :لكؿ أمة فرعػكف ،كفرعػكف
ىػػذه األمػػة أبػػك جيػػؿ " ،كقتػػؿ أبػػك جيػػؿ يػػكـ بػػدر كىػػك :ابػػف سػػبعيف سػػنة ،ككػػاف معػػاذ بػػف عمػػرك بػػف الجمػػكح
كبعض بني عفراء ضرباه ،كأجيز عميو ابف مسعكد .ينظر :جمل من أنساب األشراف(ُ.)ُِٓ/

(ٕ) ركاه مقاتؿ بف سميماف في تفسيره (ُ ،)ٖٕٓ/كالثعمبي في تفسيره(ْ.)ُٖٕ/
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ثانياً  :ما اختص بو اإلمام الشوكاني:

(ُ)

اختص في سكرة البقرة ب(ّْ) مكضعا
سأذكر خمسة أمثمة كىي:

كفي سكرة األنعاـ (ُِ) مكضعاى(ِ).

المثال األول(ّ):ﭧ ﭨ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [البقرة ]٧٢:عف
ابف عباس -رضي اهلل عنيما -في قكلو ":ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
قاؿ :نزلت في أىؿ الكتاب"(ْ).
المثال الثاني(ٓ) :ﭧ ﭨ ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ[البقرة ]٠٨:عف ابف عباس
-رضي اهلل عنيما" :أف الييكد كانكا يقكلكف مدة الدنيا سبعة آالؼ سنة ،كانما نعذب بكؿ ألؼ

سنة مف أياـ الدنيا يكمان كاحداى في النار ،كانما ىي سبعة أياـ معدكدة ،ثـ ينقطع العذاب ،فأنزؿ
اهلل في ذلؾﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ "(ٔ).
ركاية أخرل عف عكرمة قاؿ" :اجتمعت ييكد يكما فخاصمكا النبي  -صمى اهلل عميو

كسمـ-فقالكا :لف تمسنا النار إال أياما معدكدات أربعيف يكما ،ثـ يخمفنا فييا ناس ،كأشاركا إلى
النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-كأصحابو .فقاؿ رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-كرد يديو

(ُ) أرقاـ آياتيا في سكرة البقرة ىي(ٕ ،َُٖ ،َُٔ ،َُِ ، ْٗ ، ٖٗ ، َٖ ، ٕٗ ، ٕٔ ، ِٔ ، ُْ ،ُّ ،
َُٗ،َِْ ،ِِٖ ،ِِٓ ،َِٓ ،َِّ ،َُِ ،ََِ ،ُٗٗ ،ُٕٕ ،ُٕٔ ،ُّٓ ،َُٓ ،ُّٖ ،ُِٔ ،
ُِْ .) ِٖٓ، َِٖ ، ِٕٗ ،ِْٔ ، ِّٓ ، ِْٓ ،
(ِ) كأرقاـ آياتيا في سكرة األنعاـ ىي(ُ .)ُْٓ ،َُْ ،ُِّ ،ُُٖ ،ٖٔ ،ْٓ ،ُٓ ،ُِ ،ُٗ ،ُُ ،ٖ ،
(ّ) الشككاني (ُ.)ُِْ/
(ْ) أخرجو البخارم في خمق أفعال العباد (ِٗ) ،كالنسائي في السنن الكبرى ،باب في قولو تعالى ﭽ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (َُ ،)ُُ/رقـ(َُِْٗ) ،كصححو مقبؿ بف ىادم الكادعي في الصحيح المسند
من أسباب النزول (ُٕ).

(ٓ) الشككاني(ُ.)ُِٓ/

(ٔ) أخرجو ابف جرير في تفسيره( ِ ،)ِٕٕ/رقـ(َُُْ) ،كابف أبي حاتـ في تفسيره (ُ ،)ُٓٓ/رقـ(ُّٖ)،
رككه عف سعيد ،كعكرمة ،كالطبراني في المعجم الكبير عف مجاىد ( ُُ ،)ٗٔ/رقـ(َُُُٔ) ،كحسنو ابف

حجر العسقبلني في فتح الباري شرح صحيح البخاري (َُ.)ِْٔ/
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عمى رأسو :كذبتـ بؿ أنتـ خالدكف مخمدكف فييا ،ال نخمفكـ فييا إف شاء اهلل أبدا ففييـ نزلت
ىذه اآلية ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ "(ُ).
المثال الثالث(ِ) :ﭧ ﭨ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [البقرة]228:عف أسماء بنت يزيد بف

(ّ)
ت عمى عيد رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو
السكف األنصارية -رضي اهلل عنيا -قالت" :طيمَّ ٍق ي

كسمـ-كلـ يكف لممطمقة عدة ،فأنزؿ اهلل حيف طمقت العدة لمطبلؽ ،فقاؿ :ﭽ ﭸ

ﭹ ﭼ ...اآلية"(ْ).
المثال الرابع(ٓ) :ﭧ ﭨ ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﭼ[البقرة ] 285:عف أبي ىريرة

(ٔ)

-رضي اهلل عنو -قاؿ ":لما نزلت عمى رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ ...اآلية،
اشتد ذلؾ عمى أصحاب رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-فأتكا رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو

كسمـ-ثـ جثكا عمى الركب،

فقالكا :يا رسكؿ اهلل ،كمفنا مف األعماؿ ما نطيؽ الصبلة،

كالصياـ ،كالجياد ،كالصدقة ،كقد أنزؿ اهلل عميؾ ىذه اآلية كال نطيقيا ،فقاؿ رسكؿ اهلل -صمى

اهلل عميو كسمـ" :-أتريدكف أف تقكلكا كما قاؿ أىؿ الكتابيف مف قبمكـ :سمعنا كعصينا ،بؿ
(ُ) أخرجو ابف جرير في تفسيره (ِ ،)ِٕٔ/رقـ(َُْٕ) ،كابف أبي حػاتـ فػي تفسايره (ُ ،)ُٓٔ/رقػـ (ُٖٓ)،
كذكره ابف حجر العسقبلني في فتح الباري شرح صحيح البخاري (َُ.)ِْٔ/

(ِ) الشككاني(ُ.)ِِٕ/

)ّ) ىي أسماء بنت يزيد بف السكف األنصارية :كىي ابنة عمة معاذ بف جبؿ  ،ككانت تكنى أـ سػممة ،ككػاف يقػاؿ
ليػػا خطيبػػة النسػػاء ،ركت عػػف رسػػكؿ اهلل-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-عػػدة أحاديػػث .ينظػػر :أسااد الغابااة(ٔ،)ُٗ/

كاإلصابة(ٖ.)ُِ/

)ْ) أخرجو أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني في سننو  ،باب في عدة المطمقة (ِ ،)ِٖٓ/رقـ(ُِِٖ) ،
كأحمد بف الحسيف أبك بكر البييقي في السنن الكبرى  ،باب سبب نزكؿ اآلية في العدة (ٕ،)َٖٔ/
رقـ(ُّٖٕٓ) ،كحسنو األلباني في صحيح أبي داود ( ،)55/7رقـ(ُّٕٗ).

(ٓ) الشككاني(ُ.)ُّٓ/

)ٔ) ىك :أبك ىريرة  :مػف دكس ،أسػمـ عػاـ خيبػر ،كشػيدىا مػع رسػكؿ اهلل-صػمى اهلل عميػو كسػمـ-ثػـ لزمػو ككاظػب
عميو رغبة في العمـ ،مف المكثػريف لمحػديث ،دعػا لػو رسػكؿ اهلل-صػمى اهلل عميػو كسػمـ-بعػدـ النسػياف فمػا نسػي
شيئا  ،تكفي بالمدينة سنةٕٓ:ق ،كقيؿ غير ذلؾ .ينظر :أسد الغابة(ٔ ،)ُّّ/كاإلصابة(ُ.)ٔٓ/
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قكلكا :ﭽ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ فمما قرأىا القكـ كذلت بيا ألسنتيـ أنزؿ
اهلل في أثرىا :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ"(ُ).
المثال الخامس(ِ) :ﭧ ﭨ ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﭼ[األنعام ]ٖ:عف محمد بف إسحاؽ

(ّ)

قاؿ ":دعا رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-

قكمو إلى اإلسبلـ ،ككمميـ فأبمغ إلييـ فيما بمغني ،فقاؿ لو :ىزٍم ىعةي بف األسكد بف المطمب
كالنضر بف الحارث بف ىكمى ىدةي كعب ىدةي بف ً
اص بف كائؿ
عبد ىي يغ ى
ىى
الع ي
كث كأيىبي ابف خمؼ بف كىب ك ى

بف ىشاـ :لك يج ًع ىؿ معؾ يا محمد ممؾ يحدث عنؾ الناس كيرل معؾ ،فأنزؿ اهللﭽ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ ...اآلية"(ْ).
الخالصة:

ُ -مجمكع أسباب النزكؿ عند اإلماـ البغكم في سكرة البقرة (ُٖ) ،كفي سكرة األنعاـ

(ُٗ) سببا.

ِ -مجمكع أسباب النزكؿ عند اإلماـ الشككاني في سكرة البقرة(ٖٗ) ،كفي سكرة

األنعاـ(ُِ) سببا.

ّ -اتفقا في سكرة البقرة في(ٓٓ) سببا ،كسكرة األنعاـ في (ٗ) أسباب.
ْ -اختص اإلماـ البغكم في البقرة ب(ِٔ) سببا ،كسكرة األنعاـ في (َُ)أسباب.

ٓ -اختص اإلماـ الشككاني في سكرة البقرة ب(ّْ) سببا ،كسكرة األنعاـ في(ُِ)
سببا.

(ُ) أخرجػػو مسػػمـ فػػي صااحيحو :بػػاب بيػػاف قكلػػو تعػػالى :ﭽ َوِا ْن تُْبا ُادوا َمااا ِفااي أَ ْنفُ ِس ا ُك ْم أ َْو تُ ْخفُااوهُ ﭼ (ُ،)ُُٓ/
رقـ(ُِٓ) .
(ِ) الشككاني (ِ.)ُُٕ/

(ّ) ىك :محمد بف إسحاؽ بف يسار :مكلى قيس بف مخرمة بف المطمب كيكنى أبػا عبػد اهلل ،ككػاف جػده يسػار مػف
سبي عيف التمر ،ككاف محمد بف إسحاؽ أكؿ مف جمع مغازم رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميػو كسػمـ -كألَّفيػا ،مػات
ببغ ػػداد س ػػنةَُٓ:ق  ،كدف ػػف ف ػػي مق ػػابر الخي ػػزراف .ينظ ػػر :أب ػػك عب ػػد اهلل محم ػػد ب ػػف س ػػعد :الطبقاااات الكباااارى

(ٓ.)ُْٓ/

(ْ) أخرجػػو ابػػف أبػػي حػػاتـ فػػي تفساايره( ْ ،)ُِٔٔ/رقػػـ(َُّٕ) ،كذك ػره السػػيكطي فػػي الاادر المنثااور(ّ)ُِٓ/

كعزاه البف أبي حاتـ كابف المنذر ،والسيرة النبوية ال بن ىشام (ُ ،)ّٗٓ/كقاؿ محمد رشيد رضا في تفسػيره:

المنار(ٕ :)ِٓٗ/كال تصح ىذه الركاية في سبب نزكؿ اآلية ،كقد ذكرىا السيكطي في الدر المنثور كلـ يذكرىا

في (لباب النقول في أسباب النزول).
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ٔ -ىناؾ آيات ذكر ٌّ
كؿ مف اإلماميف سبب نزكليا لكنيما اختمفا في بياف سبب

نزكليا(ُ).

ذكر ليا سببيف فأكثر كىي:
ٕ -ىناؾ آيات ا
أ -ما اتفقا فيو ثبلث آيات في سكرة البقرة ىي (ُْْ.)ُٖٗ،ُٖٕ،

ب-اختص اإلماـ البغكم في أربع آيات ىي(ُّْ.)ِّٖ،ِِٗ،ُِِ،
ج -كاختص اإلماـ الشككاني في ثبلث آيات ىي(ُٔٗ.)ُِّ-ُِٗ-

د  -أما اآلية (ّٗ) مف سكرة األنعاـ فقد ذكر ليا اإلماـ البغكم سببيف.

ق -كأما اآلية (ُْْ) مف سكرة البقرة فيي متداخمة في الركاية مع التي قبميا كبعدىا

عند اإلماـ الشككاني.

ٖ -ذكرت أسباب النزكؿ عند اإلماميف ما ذكركه صراحة أنو سبب نزكؿ في

تفسيرييما ،فقد يكردا سبب نزكؿ بركاية محتممةػ ليست صريحة ،فقد يككف تفسير،أك أثرا ،كأما

ما أكردكه عمى شكؿ تفسير لآلية فمـ أعده مف أسباب النزكؿ ،فقد يكرد أحدىما سبب نزكؿ،
كاآلخر يكرده كلكف عمى أنو تفسير لآلية كالعكس.

ٗ -الحظت أف اإلماـ البغكم يكرد سبب نزكؿ كىك في األصؿ تفسير لآلية.

َُ-

الحظت أف اإلماميف قد يكردا سبب نزكؿ مخالؼ لتعريؼ سبب النزكؿ (ِ).

(ٓ)

كقد سبقيما في ذلؾ كثير مف العمماء مثؿ الكاحدم(ّ)في أسباب النزكؿ(ْ) ،كابف حجر

في العجاب في بياف األسباب(ٔ) ،كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة ىك ما ذكره السيكطي في

لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ حيث قاؿ " :كالذم يتحرر في سبب النزكؿ أنو ما نزلت اآلية
أياـ كقكعو ،ليخرج ما ذكره الكاحدم في سكرة الفيؿ مف أف سببيا قصة قدكـ الحبشة ،فإف ذلؾ
ليس مف أسباب النزكؿ في شيء ،بؿ ىك مف باب اإلخبار عف الكقائع الماضية كذكر قصة

(ُ) ىي مرقمة اآليػات فػي سػكرة البقػرة فػي خمسػة مكاضػع ىػي(َُٔ  )َِٖ ،ِِٓ ،ُٕٕ ،َُٗ ،كفػي سػكرة
األنعاـ مرقمة اآليات في ثبلثة مكاضع ىي (ُٗ .)ُْٓ ،ْٓ ،
)ِ) مثالػػو ينظػػر :البغػػكم (ُ )ُُّ/اآليػػة رقػػـ(ٕٓ)  ،ككػػذلؾ(ُ )ُُٖ/اآليػػة رقػػـ(ُُْ) فػػي سػػكرة البق ػرة  ،ككػػذا
الشككاني(ُ )ُٔٔ/اآلية رقـ(ُِٔ) ككذلؾ (ُ )ُّٕ/اآلية رقـ(ُّٖ) في سكرة البقرة.

)ّ) ىػػك :أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف أحمػػد بػػف محمػػد الكاحػػدم النيسػػابكرم ،الشػػافعي :إمػػاـ العممػػاء ،صػػاحب التفاسػػير
الثبلثة المشيكرة :البسيط ،كالكسيط ،كالكجيز ،تكفي سنةْٖٔ :ق ،بنيسابكر .ينظر :وفيات األعيان(ّ.)ّ/

(ْ) ينظر.)ٕ/ُ(:

(ٓ) ىػػك :أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد الكنػػاني العسػػقبلني :كل ػػد سػػنةْٕٕ :ق ،كتػػكفي سػػنةِٖٓ :ق

بالقاىرة ،أقبؿ عمى الحديث ،كرحؿ إلى اليمف كالحجاز كغيرىما لسماع الشػيكخ ،كعمػت لػو شػيرة فقصػده النػاس

لؤلخذ عنو كأصبح حافظ اإلسبلـ في عصره .ينظر :السيكطي :نظم العقيان في أعيان األعيان(ُ.)ْٓ/

(ٔ) ينظر.)ُِٕٔ/ِ( (:
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قكـ نكح ،كعاد ،كثمكد ،كبناء البيت كنحك ذلؾ ،ككذلؾ ذكره في قكلو :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﭼ[النساء ]125:سبب اتخاذه خميبل فميس ذلؾ مف أسباب نزكؿ القرآف كما ال يخفى"(ُ).
وأخي ارً :مف خبلؿ استعراضي ألسباب النزكؿ عند اإلماميف يظير اىتماميما الكبير في

تفسيرييما بيذا العمـ الميـ مف عمكـ القرآف ،كالذم تكمف أىميتو أنو ال يعرؼ المعنى المراد
مف اآلية إال بو ،كلذلؾ كاف الصحابة -رضي اهلل عنيـ -ىـ أعرؼ الناس بمعاني اآليات

،ألنيـ عاصركا التنزيؿ ،كعرفكا أسبابو  ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ
(ِ)

األنصارم

تفسير أبي أيكب

-رضي اهلل عنو -مف تفسيره لآلية ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ [البقرة]1٢5:

عندما سمع الناس يفسركنيا بغير المعنى المراد مف اآلية ،فقاؿ" :خرج صؼ عظيـ مف الركـ
فصففنا ليـ صفا عظيما مف المسمميف ،فحمؿ رجؿ مف المسمميف عمى صؼ الركـ حتى دخؿ
فييـ ،فصاح الناس كقالكا :سبحاف اهلل يمقي بيده إلى التيمكة  ،فقاـ أبك أيكب صاحب رسكؿ

اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-فقاؿ :أييا الناس إنكـ تأكلكف اآلية ىذا التأكيؿ ،كانما أنزلت فينا
ىذه اآلية معشر األنصار ،إنا لما أعز اهلل دينو ككثر ناصركه ،قاؿ بعضنا لبعض ًس انر دكف
رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ :-إف أمكاؿ الناس قد ضاعت ،كاف اهلل قد أعز اإلسبلـ
ككثر ناصركه ،فمك أقمنا في أمكالنا فأصمحنا ما ضاع منيا؟ ،فأنزؿ اهلل عمى نبيو يرد عمينا ﭽ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ[البقرة .)ّ(]1٢5:كىذا يدؿ عمى أىمية معرفة سبب النزكؿ ،كىك ما
يبدك كاضحا في تفسير اإلماميف ،كلذلؾ كاف التقارب بينيما كبي ار ،كيؤكد ذلؾ حالة االتفاؽ
الكبيرة بينيما ،كقمة الفارؽ بزيادة ترجح كفة إمامنا الشككاني -رحمو اهلل ، -كىذا يعكس حالة
البيئة اليمنية التي كانت بيئة عممية خصبة أبرزت أئمة مجتيديف لكنيـ مغمكركف رغـ

إسياماتيـ المتنكعة في خدمة الكتاب العزيز ،كالسنة النبكية المشرفة.

(ُ) ينظر :أسباب النزول لمواحدي( (ُ.)ْ/

)ِ) ىك :خالد بف زيد الخزرجي مشيكر بكنيتو :شيد المشاىد كميا مع رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ ،-كلما
قدـ رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-المدينة مياج ار نزؿ عميو ،غ از أياـ معاكية أرض الركـ ،سنةُٓ:ق،
فتكفي عند مدينة القسطنطينية ،فدفف عند أسكارىا .ينظر :أسد الغابة(ِ ،)ُُِ/كاإلصابة( ِ.)ََِ/

(ّ) البغكم(ُ ، )ُِٔ/كالشككاني(ُ .)ِِّ/كالحديث أخرجو مطكال أبك داكد في سننو  :باب في قولو تعالى:
َّهلُ َك ِة ﭼ (ّ ،)ُّ/رقـ(ُِِٓ) ،كالترمذم في سننو  ،باب كمف سكرة البقرة( ،
ﭽ َوََل تُلْ ُقوا بِأَيْ ِدي ُك ْم إِلَى الت ْ
ٓ ،)ِٔ/رقـ(ِِٕٗ) ،كقاؿ :صحيح غريب ،كالحاكـ في المستدرك :باب كمف سكرة البقرة (ِ،)َِّ/
رقـ(َّٖٖ)كقاؿ :صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه ،كصححو األلباني في صحيح أبي داوود
(ٕ.)ِّٕ/
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المبحث الثالث :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في تكرار
النزول وفيو مسألتان
أكالى :تكرار النزكؿ عند اإلماـ البغكم.

ثانياى :تكرار النزكؿ عند اإلماـ الشككاني.
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أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في تكرار النزول
أوالَ :تكرار النزول عند اإلمام البغوي
قبؿ الحديث عف تكرار النزكؿ عند اإلماـ البغكم أشير إلى أف المقصكد بتكرار النزكؿ ىك :
أف تنزؿ آية أك آيات أك سكرة أكثر مف مرة(ُ).

أوالَ :تكرار النزول عند اإلمام البغوي(ِ):

قاؿ في تفسير سكرة الفاتحة" :ىي مكية عمى قكؿ األكثريف .كقاؿ مجاىد :مدنية ،كقيؿ:

نزلت مرتيف :مرة بمكة ،كمرة بالمدينة ،كلذلؾ سميت مثاني ،كاألكؿ أصح إنيا مكية ،ألف اهلل
تعالى ىم َّف عمى الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-بقكلو :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

يمف عميو بيا
ﯣ ﭼ[الحجر ]8٧:كالمراد منيا :فاتحة الكتاب ،كسكرة الحجر مكيةه فمـ يكف ي
قبؿ نزكليا" .

ثانياَ :تكرار النزول عند اإلمام الشوكاني(:)3
قاؿ في تفسير سكرة الفاتحة بعد أف ذكر األدلة عمى مف قاؿ إنيا مكية كمف قاؿ إنيا

مدنية" :قيؿ :إنيا نزلت مرتيف :مرة بمكة ،كمرة بالمدينة ،جمعان بيف ىذه الركايات".
مف خبلؿ ما سبؽ أجد أف اإلماميف اتفقا عمى القكؿ بتكرار النزكؿ.

كالقكؿ بتكرار النزكؿ قاؿ بو عمماء ،كأنكره آخركف ،كسكت عف إثباتو آخركف ،فممف
(ْ)

قاؿ بو الفخر الرازم

(ٔ)

في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب(ٓ) ،كالبيضاكم

(ُ) ينظر :الزركشي :البرىان في عموم القرآن(ُ.)ِٗ/
(ِ) البغكم(ُ.)ْٗ/

(ّ) الشككاني(ُ.)َِ/
(ْ) ىك :فخر الديف محمد بف عمر القرشي :العبلمة الكبير ،كلد سنة ْْٓ :ىػ  ،كاف فريد عصره ،كمتكمـ
زمانو ،جمع كثي انر مف العمكـ كنبغ فييا ،فكاف إمامان في التفسير  ،كالعمكـ العقمية ،كعمكـ المغة ،كلو مصنفات
كثيرة منيا :تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب ،مات سنة َٔٔ :ق .ينظر :سير أعالم النبال

(

ُِ.)ََٓ/

(ٓ) (ُ.)َُٔ/

(ٔ) ىػػك :عبػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف محمػػد بػػف عمػػي أبػػك الخيػػر قاضػػي القضػػاة ناصػػر الػػديف البيضػػاكم  :كػػاف إمامػػا
عبلمة ،عارفا بالفقو كالتفسير كالعربية كالمنطؽ ،نظا ار صالحا متعبدا زاىدا شافعيا ،كلي قضاء القضاة بشي ارز،
مات سنةٖٔٓ:ق بتبريز .ينظر :طبقات المفسرين لمداكدم(ُ.)ِْٗ/
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(ُ)

في تفسيره أنكار التنزيؿ
(ٓ)

كالزرقاني

في مناىؿ العرفاف(ٔ).

(ِ)

 ،كابف كثير في تفسيره

 ،كالزركشي(ّ)في البرىاف(ْ)،

كمف لـ يقؿ بالتكرار في النزكؿ القرطبي في تفسيره الجامع ألحكاـ القرآف (ٕ)،
(ٖ)

كاآللكسي

في تفسيره ركح المعاني(ٗ).
(َُ)

كأنكره ابف عاشكر

في تفسيره التحرير كالتنكير(ُُ).

كبما أف مكضكع البحث ىك أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف البغكم كالشككاني
فقد أردت أف يعرؼ القارئ الكريـ أف القكؿ بتكرار النزؿ مكضكع مختمؼ فيو عند العمماء ،
لذلؾ أشرت إليو باختصار ،كمف أراد المزيد في ىذا المكضكع فعميو الرجكع إلى المصادر

المذككرة انفا ،ككذلؾ اإلتقاف لمسيكطي(ُِ).

الخالصة في آ ار المجيزين والمانعين ىي:
أوال: :آ ار المجيزين:

ُ -أف النزكؿ يتكرر لغرض إنزاؿ بقية األحرؼ السبعة التي نزؿ القرآف عمييا.
(ُ) (ُ.)ِٓ/
(ِ) (ُ.)ُٖ/
(ّ) ىك :محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي أبك عبد اهلل ،بدر الديف :كلد سنةْٕٓ :ق ،عالـ بفقو الشافعية
كاألصكؿ ،تركي األصؿ ،مصرم المكلد كالكفاة ،لو تصانيؼ كثيرة في عدة فنكف منيا :البرىاف في عمكـ
القرآف ،تكفي سنة ْٕٗ :ق .ينظر :األعالم(ٔ.)ُٔ/

(ْ) ينظر.)ِٗ/ُ( :

(ٓ) ىػػك :محمػػد عبػػد العظػػيـ الزرقػػاني :مػػف عممػػاء األزىػػر بمصػػر ،تخػػرج بكميػػة أصػػكؿ الػػديف ،كعمػػؿ بيػػا مدرسػػا
لعمكـ القرآف كالحديث ،كتكفي بالقاىرة سنةُّٕٔ :قُْٖٗ-ـ .ينظر :األعالم(ٔ.)َُِ/

(ٔ) ينظر.)َُِ/ُ( :

)ٕ) ينظر.)ُُٔ/ُ ( :
(ٖ) ىك :محمكد بف عبد اهلل الحسيني اآللكسػي ،شػياب الػديف ،أبػك الثنػاء :مفسػر ،محػدث ،أديػب ،مػف المجػدديف،
مػػف أىػػؿ بغػػداد ،مكلػػده ككفاتػػو فييػػا ،كػػاف سػػمفي االعتقػػاد ،مجتيػػدا ،تقمػػد اإلفتػػاء ببمػػده سػػنة ُِْٖ :ىػػ ،كعػػزؿ
فانقطع لمعمـ ،تكفي سنةَُِٕ :قُْٖٓ-ـ .ينظر :األعالم(ٕ.)ُٕٔ/
)ٗ) ينظر. )ّٓ/ُ( :

(َُ) ىك :محمد الطاىر بف عاشكر :رئيس المفتيف المالكييف بتكنس كشيخ جػامع الزيتكنػة كفركعػو ،بتػكنس مكلػده
ككفاتو كدراستو بيا ،عيف عاـُِّٗ :ـ شيخا لئلسبلـ مالكيا ،كىك :مف أعضاء المجمعيف العربييف في دمشؽ
كالقػػاىرة ،لػػو مصػػنفات مطبكعػػة ،مػػف أشػػيرىا :التحريػػر كالتنػػكير فػػي تفسػػير الق ػرآف  ،تػػكفي سػػنة ُّّٗ :ىػ ػ-
ُّٕٗـ .ينظر :األعالم(ٔ.)ُْٕ/

)ُُ) ينظر.)ُّٓ/ُ( :

(ُِ) ينظر.)َُّ/ُ ( :
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ِ -تذكير المخاطبيف كمكعظتيـ بيا.
ّ -تعظيـ شأف المنزؿ.
ْ -تذكير رسكؿ المَّو  -صمى اهلل عميو كسمـ-بيا خكؼ النسياف.
ٓ -كجكد أمثمة مف القرآف تدؿ عمى ىذا (ُ).
ثانيا :آ ار المانعين:

ُ  -أف ىذا خبلؼ األصؿ ،قاؿ ابف حجر :كاألصؿ عدـ تكرر النزكؿ(ِ).
ِ  -عدـ الفائدة في تكرر النزكؿ ،ألنو تحصيؿ حاصؿ.
ّ  -عدـ الدليؿ الصحيح عمى كقكع التكرر(ّ).

كبعد المقارنة بيف أقكاؿ أدلة المجيزيف  ،كالمانعيف لتكرار النزكؿ أرجح أنو ليس ىناؾ

تكرار لمنزكؿ ،كال سيما أف مف قاؿ بتكرار النزكؿ كاف لمخركج مف إشكاؿ جمع الركايات أك
ترجيح البعض ،كألف ىذا ليس مكضكع البحث فقد اقتصرت عمى ىذه النبذة المختصرة ،كلكال
خشية اإلطالة لذكرت أقكاؿ ًكبلى الفريقيف ،كناقشتيا  ،كمف أراد االستزادة في ىذا المكضكع

فعميو الرجكع إلى المحرر الكجيز المكضح في اليامش الذم اختصرت منو الكبلـ السابؽ.

الخالصة :أف القكؿ بتكرار النزكؿ اتفؽ فيو اإلماميف رحميما اهلل كال خبل ؼ بينيما في

ذلؾ.
كىذا المبحث قصير ،ألف المادة المكجكدة في التفسيريف قميمة كقد استكعبت بتماميا.

(ُ) ينظر :خالد بف سميماف المزينػي :المحرر في أسباب النزول من خالل الكتاب التساعة دراساة األساباب رواياة
ودراية (ُ.)ُّْ/

(ِ) ينظر :فتح الباري(ٖ.)َٖٓ/

(ّ) ينظر :المحرر في أسباب النزول(ُ.)ُّْ/
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المبحث الرابع :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في أول ما
نزل وآخر ما نزل
وفيو مطمبان:
المطمااااااب األول :أكج ػ ػػو االتف ػ ػػاؽ كاالخ ػ ػػتبلؼ عن ػ ػػد اإلم ػ ػػاميف ف ػ ػػي أكؿ م ػ ػػا ن ػ ػػزؿ ف ػ ػػي
القتاؿ.

المطمااااب الثاااااني :أكجػ ػػو االتفػ ػػاؽ كاالخػ ػػتبلؼ عنػ ػػد اإلمػ ػػاميف فػ ػػي آخػ ػػر مػ ػػا نػ ػػزؿ مػ ػػف
القرآف الكريـ.
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المطمب األول :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في أول ما نزل( في
القتال-بالمدينة)
قبؿ الحديث عف أكؿ ما نزؿ في القتاؿ أشير إلى أف أكؿ ما نزؿ مف القرآف أكؿ سكرة العمؽ،
كبما أف حدكد بحثي ىك سكر الفاتحة ،كالبقرة ،كاألنعاـ فالذم كرد فييف مف أكؿ ما نزؿ مف القرآف
ىك في القتاؿ ،فأكؿ ما نزؿ في القتاؿ اآلتي :ﭧ ﭨ ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ[ البقرة] َُٗ :
أوالً :عند اإلمام البغوي(ُ):

قاؿ :ىي أكؿ آية نزلت في القتاؿ ،كدليمو :قاؿ الربيع بف أنس(ِ)" :ىذه أكؿ آية نزلت

في القتاؿ ،ثـ أمره بقتاؿ المشركيف كافة قاتمكا أك لـ يقاتمكا بقكلو ﭽ ﮬ ﮭ ﭼ[التوبة:
 ] 5فصارت ىذه اآلية منسكخة بيا"(ّ).
ثانياً  :عند اإلمام الشوكاني(:)4

كأما عند اإلماـ الشككاني فقد أكرد قكليف ىما:

ُ -أنيا أكؿ آية نزلت في القتاؿ ،كدليمو :عف أبي العالية (ٓ) في قكلو تعالى":
ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ اآلية ،أنيا أكؿ آية نزلت في القتاؿ بالمدينة ،فمما نزلت كاف
رسكؿ اهلل يقاتؿ مف قاتمو ،كيكؼ عمف كؼ عنو ،حتى نزلت سكرة براء"(ٔ).

(ُ) البغكم(ُ.)ُِّ/
(ِ) ىك :الربيع بف أنس بف زياد البكرم :بصرم ،سمع :أنس بف مالؾ ،كأبا العالية الرياحي كأكثر عنػو ،كالحسػف
البصرم ،ككاف عالـ مرك فػي زمانػو سػجف بمػرك سػجنو أبػك مسػمـ الخرسػاني تسػعة أعػكاـ ،كتحيػؿ ابػف المبػارؾ
حت ػ ػػى دخ ػ ػػؿ إلي ػ ػػو ،فس ػ ػػمع من ػ ػػو ،ت ػ ػػكفي س ػ ػػنةُّٗ :ق ،حديث ػ ػػو ف ػ ػػي الس ػ ػػنف األربع ػ ػػة .ينظ ػ ػػر :ساااااير أعاااااالم
النبال (ٔ.)ُٔٗ/

(ّ) أخرجو ابف جرير في تفسيره(ّ ،)ُٓٔ/رقـ(َّٖٗ) ،وابن أبي حاتم فاي تفسايره (ُ ،)ِّٓ/رقػـ(ُُٕٗ)،
إال أف البغػػكم لػػـ يسػند الركايػػة إلػػى أبػػي العاليػػة ،كبالنسػػبة لنسػػخ اآليػػة سػػيأتي مفصػػبل ذلػػؾ فػػي مبحػػث الناسػػخ

كالمنسكخ ،إف شاء اهلل -تعالى.-
(ْ) الشككاني(ُ.)ُِٗ/
(ٓ) ىك :رفيع بف ميراف أبك العالية الرياحي :مف كبار التابعيف ،أسمـ بعد النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -بسنتيف
عرضا عف أبي بف كعب ،كزيد بف ثابت ،كابف عباس،
كدخؿ عمى أبي بكر ،كصمى خمؼ عمر ،أخذ القرآف
ن
كصح أنو عرض عمى عمر ،مات سنةَٗ :ق .ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ُ.)ِْٖ/

(ٔ) سبؽ تخريجو عند البغكم نفس الصفحة .
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ِ -أف أكؿ آية نزلت في القتاؿ قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ،
كدليمو :قاؿ" :قيؿ :إف أكؿ ما نزؿ ىك قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ

[احلج ]٩٣ :فمما نزلت اآلية كاف  -صمى اهلل عميو كسمـ-يقاتؿ مف قاتمو ،كيكؼ عمف كؼ
عنو حتى نزؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﭼ[التوبة.)ُ(" ] 5:
أوجو االتفاق:

اتفؽ اإلماماف عمى أف أكؿ ما نزؿ عمى رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-في القتاؿ

بالمدينة ىك قكلو تعالى :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ[البقرة.]1٢0:
أوجو االختالف:

ذكر اإلماـ الشككاني في ركاية أخرل أف أكؿ ما نزؿ في القتاؿ ىك قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ[ الحج ]3٢:كىك ما تطمئف إليو النفس ،ألف الركايات التي ذكرت

ىذه اآلية أصح كأقكل مف التي ذكرت اآلية األكلى ،كبو قاؿ كثير مف السمؼ كابف عباس،

كمجاىد(ِ) كيؤيده أيضا ذكرىا بعد الكعد بالمدافعة كالنصر ،ككذلؾ المراد بالذيف ﭽ ﭕﭖ ﭼ

المياجركف ،كما يدؿ عميو كصفيـ باإلخراج مف الديار بغير حؽ ،ألف ىذا الكصؼ ال ينطبؽ
إذ ذاؾ إال عمييـ ،كالمأذكف فيو ىك القتاؿ ،كحذؼ لداللة المقاـ عميو(ّ).
ذكر اإلماـ الشككاني أف أكؿ سكرة نزلت بالمدينة سكرة البقرة (ْ) ،قاؿ :عف عكرمة(ٓ) قاؿ:
"أكؿ سكرة أنزلت بالمدينة سكرة البقرة"(ٔ) كلـ يذكر ذلؾ اإلماـ البغكم.

(ُ) أخرجػػو الترمػػذم فػػي سااننو :بػػاب كمػػف سػػكرة الحػػج(ٓ )ِّٓ/رقػػـ(ُُّٕ)  ،ك النسػػائي عػػف أبػػف عبػػاس فػػي
الساانن الكباارى :بػػاب سػػكرة الحػػج (َُ)ُُٗ/رقػػـ(ُُِِٖ) ،كالحػػاكـ فػػي المسااتدرك :بػػاب تفسػػير سػػكرة الحػػج

(ِ ،)ِِْ/رقػػـ(ّْٗٔ) كقػػاؿ صػػحيح عمػػى شػػرط الشػػيخيف كلػػـ يخرج ػػاه ،كصػػححو األلبػػاني فػػي التعميقاااات
الحسان عمى صحيح ابن حبان(ٕ،)َُّ/رقـ(َْٗٔ).

المفسر ،مكلى السائب المخزكمي ،كلد سنةُِ:ق ،ق أر القرآف ثبلث
المكي :المقرئ،
ٌ
)ِ) ىك :مجاىد بف جبر ٌ
عرضات عمى ابف عباس ،قاؿ مجاىد :كنت أقؼ عند كؿ آية أسألو فيـ نزلت؟ ككيؼ كانت؟ ،كاف أعمـ
التابعيف بالتفسير ،تكفي بمكة كىك :ساجد سنةَُُ:ق .،ينظر :طبقات المفسرين لمداودي (.)55/2
)ّ) محمد عمي السايس  :تفسير آيات األحكام (.)517
(ْ) الشككاني( ُ.)ِّ/

(ٓ) ىك :عكرمة مكلى عبد اهلل ابف عباس الياشمي القرشػي :أصػمو بربػرم مػف أىػؿ المغػرب ،مقػركف مػع طػاككس
كسعيد بف جبير ،كنيتو أبك عبد اهلل ،مف عمماء الناس في زمانة بالقرآف كالفقو ،مات سػنةَُٕ:ق ،كقيػؿ سػنو:
َُٓق ،ككاف لو يكـ مات ْٖ سنة .ينظررجال صحيح مسمم( ِ.)َُٗ/
(ٔ) ذكػره الثعمبػػي فػػي تفساايره(ُ ،)ُّٓ/كالكاحػػدم فػػي أسااباب الناازول(ُ،)ِْ/كقػػاؿ عنػػو كمػػاؿ بسػػيكني زغمػػكؿ
محقؽ الكتاب بأنو مرسؿ ،كابف حجر في فتح الباري(ٖ.)َُٔ/

 -5٢-

المطمب الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في آخر ما نزل من
القرآن الكريم
أوالً :عند اإلمام البغوي( :)1ﭧ ﭨ ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ[البقرة ]281:كرد عنو قكليف:
ُ -أنيا آخر آية نزلت مف القرآف ،كذكر ما كرد عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما:-

"ىذه آخر آية نزلت عمى رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ ،-فقاؿ لو جبريؿ -عميو السبلـ-
ضعيا عمى رأس مائتيف كثمانيف آية مف سكرة البقرة ،كعاش بعدىا رسكؿ اهلل  -صمى اهلل

عميو كسمـ-كاحدان كعشريف يكمان "(ِ).

ِ -قاؿ الشعبي عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما" -آخر آية نزلت عمى رسكؿ اهلل -

صمى اهلل عميو كسمـ-آية الربا"(ّ).كىي قكلو تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ[البقرة]2٧8:
ثانياً  :عند اإلمام الشوكاني( :)4ورد عنو أربعة أقوال ىي:

ُ-عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -قاؿ ":آخر آية نزلت مف القرآف عمى النبي -
صمى اهلل عميو كسمـ :-ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ[البقرة.)ٓ(]281:
-2عنعمر-رضًهللاعنه -أنهخطبفقال ":إنمنآخر القرآن نزوالآٌةالربا،
وإنه قد مات رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم-ولم ٌبٌنه لنا ،فدعوا ما ٌرٌبكم إلى ما ال
ٌرٌبكم"()6
ّ-عن ابن عباس-رضً هللا عنهما -أنه قال ":آخر آٌة أنزلها هللا على رسوله آٌة
الربا"()٧
(ُ) البغكم(ُ.)ّْٕ/
(ِ) أخرجو النسائي في السنن الكبرى :باب قكلو تعالى :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ ( َُ،)َْ/
رقـ(َُِٗٗ) ،كالطبراني في المعجم الكبير  ،عف عكرمة ،باب عكرمة عف ابف عباس (ُُ ،)ُّٕ/رقـ(

ََُِْ) ،كعف سعيد ،باب سعيد بف جبير عف ابف عباس( ُِ ،)ِّ/رقـ(ُِّٕٓ) ،كقاؿ الييثمي في

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد(ٔ )ِّْ/ركاه الطبراني بإسناديف ،رجاؿ أحدىما ثقات.
(ّ) أخرجو البخارم في صحيحو :باب قكلو تعالى :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ (ٔ ،)ّّ/رقـ(ْْْٓ).
(ْ) الشككاني(ُ.)ّّْ/
(ٓ) سبؽ تخريجو عند البغكم قِ في ىذه الصفحة .
(ٔ) أخرجو أحمد في مسنده :باب مسند عمر (ُ ،)ُّٔ/رقـ(ِْٔ) ،كحسنو شعيب األرنؤكط ،كابف ماجو في
سننو :باب التغميظ في الربا( ّ ،)َّٖ/رقـ(ِِٕٔ).

(ٕ) الشككاني (ُ ،)َّْ/سبؽ تخريجو عند البغكم قّ في ىذه الصفحة.
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(ُ)
ث القرآف بالعرش آية الديف"(ِ).
-4عف سعيد بف المسيب "أنو بمغو أف أى ٍح ىد ى
ٓ -كعف ابف شياب(ّ) قاؿ" :آخر القرآف عيدان بالعرش آية الربا كآية الديف"(ْ).

مف خبلؿ الركايات السابقة أستخمص اآلتي:

أوالً  :أوجو االتفاق في آخر ما نزل:

اتفؽ اإلماماف عمى أف آخر ما نزؿ مف القرآف قكلو تعالى :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ[البقرة.]281:
كاتفقا كذلؾ في ركاية أخرل عمى أف آخر ما نزؿ آية الربا.

ثانياً :أوجو االختالف:

ذكر اإلماـ الشككاني ركايتيف لـ يذكرىما اإلماـ البغكم ،ىما:
ُ -أف أحدث القرآف بالعرش آية الديف.

ِ -أف أحدث القرآف بالعرش آية الربا كآية الديف .
الخالصة:

أستخمص مما سبؽ أف اإلماميف ذك ار آخر ما نزؿ مف القرآف دكف أف يرجحا أ وم مف
الركايات  ،كقد تكسع اإلماـ الشككاني كثي ار عف اإلماـ البغكم في ذكر الركايات  ،كالذم
يترجح عندم ما رجحو مناع القطاف :في آخر اآليات نزكال ىك :آية الربا ،فآية ﭽ ﯸ ﯹ ﭼ
فآية الديف(ٓ) ،نزلت دفعة كاحدة كترتيبيا في المصحؼ ،ألنيما في قصة كاحدة ،جمعان بيف

الركايات(ٔ).

)ُ( ىك :سعيد بف المسيب بف حزف ابف مخزكـ القرشي :عالـ أىؿ المدينة ،سيد التابعيف في زمانو ،جمع بيف
الحديث كالفقو كالزىد كالعبادة كالكرع ،ككانت كالدتو لسنتيف مضتا مف خبلفة عمر-رضي اهلل عنو ،-كقيؿ

ألربع ،تكفي بالمدينة سنةُٗ:ق  ،كقيؿ :غير ذلؾ .ينظر :سير أعالم النبال (ْ.)ُِٖ/

(ِ) أخرجو ابف جرير في تفسايره (ٔ ،)ُْ/رقػـ(ُّٔٔ)،كابػف عطيػة فػي تفسايره(ُ ،)ّٕٖ/كقػاؿ السػيكطي فػي
الدر المنثور(ِ )ُُٕ/كقد أخرجو بسند صحيح ابف جرير.
) )3ىاو :محمػد بػف مسػمـ بػػف عبػد اهلل بػف ًشػيىاب الزىػرم ،القرشػػي :كلػد سػنةَٓ:ق ،كقيػؿ ٖٓ ى ػ  ،أكؿ مػػف دكف
الحػػديث ،كأحػػد أكػػابر الحفػػاظ كالفقيػػاء ،كتػػب عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز إلػػى عمالػػو :عمػػيكـ بػػابف شػػياب فػػإنكـ ال
تجدكف أحدا أعمـ بالسنة الماضية منو ،تكفي سنة ُِْ :ىػ .ينظر :الذىبي :تذكرة الحفاظ(ُ.)ّٖ/

(ْ) أخرجو أبك عبيد القاسـ بف سبلـ في فضائل القرآن (ّٗٔ) ،كالسيكطي في الدر المنثور(ِ.)ُُٕ/
(ٓ)آية الربى رقميا(ِٖٕ) في سكرة البفرة ،كآية الديف رقميا(ِِٖ) في سكرة البقرة.
(ٔ) ينظر :مباحث في عموم القرآن (ٗٔ).
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المبحث الخامس :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في المكي
والمدني وفيو ثالثة مطالب:
المطماااب األول :أوجاااو االتفااااق واالخاااتالف عناااد اإلماااامين فاااي المكاااي والمااادني ف ػػي
سكرة الفاتحة.
المطمااااب الثاااااني :أوجااااو االتفاااااق واالخااااتالف عنااااد اإلمااااامين فااااي المكااااي والماااادني
في سكرة البقرة.
المطمااااب الثالااااث :أوجااااو االتفاااااق واالخااااتالف عنااااد اإلمااااامين فااااي المكااااي والماااادني
في سورة األنعاـ.
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أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في المكي والمدني

قبؿ الحديث عف المكي كالمدني أشير إلى تعريفيما ليتبيف لمقارئ ىذا النكع مف عمكـ القرآف.
لمعمما في ذلك ثالثة تعاريف اصطالحية ىي:

ُ -باعتبار المكاف" :أف المكي ما نزؿ بمكة كلك بعد اليجرة كالمدني ما نزؿ بالمدينة،

كيدخؿ في مكة ضكاحييا كالمنزؿ عمى النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-بمنى كعرفات

كالحديبية ،كيدخؿ في المدينة ضكاحييا أيضا كالمنزؿ عميو في بدر كأحد"(ُ).

ِ -باعتبار الخطاب "أف المكي ما كقع خطابان ألىؿ مكة ،كالمدني ما كقع خطابان ألىؿ
المدينة ،فما صدر في القرآف بمفظ ﭽ ىيا أىييىا َّ
اس ﭼ فيك مكي ،كما صدر فيو بمفظ ىيا ﭽ
الن ي
ًَّ
آمينكا ﭼ فيك مدني ،ألف الكفر كاف غالبان عمى أىؿ مكة فخكطبكا ب ﭽ ىيا أىييىا َّ
اس
أىييىا الذ ى
الن ي
يف ى

ﭼ كاف كاف غيرىـ داخبل فييـ ،كألف اإليماف كاف غالبان عمى أىؿ المدينة فخكطبكا ب ﭽ أىييىا
ًَّ
آمينكا ﭼ كاف كاف غيرىـ داخبل فييـ أيضا"(ِ ) .
الذ ى
يف ى
ّ -باعتبار الزمف كىك الراجح" :أف المكي ما نزؿ قبؿ ىجرتو  -صمى اهلل عميو
كسمـ-إلى المدينة كاف كاف نزكلو بغير مكة كالمدني ما نزؿ بعد ىذه اليجرة كاف كاف نزكلو

بمكة"(ّ).

المطمب األول :أوجو االتفاق واالختالف في المكي والمدني في سورة الفاتحة:
أ -عند اإلمام البغوي فييا ثالثة أقوال(:)4
ُ -ىي مكية عمى قكؿ األكثريف.
ِ-كقاؿ مجاىد :مدنية(ٓ).

ّ-كقيؿ ":نزلت مرتيف مرة بمكة كمرة بالمدينة ،كلذلؾ سميت مثاني ،كاألكؿأصح ،أنيا
مكية ،ألف اهلل تعالى ىم َّف عمى الرسكؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ-بقكلو :ﭽ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [الحجر ]8٧ :كالمراد منيا :فاتحة الكتاب ،كسكرة

الحجر مكية فمـ يكف ىي يمف عميو بيا قبؿ نزكلو"(ٔ) .كقد رجح اإلماـ البغكم ىنا عمى
أنيا مكية.
(ُ) مناىل العرفان (ُ.)ُّٗ/
(ِ) المصدر نفسو.

(ّ) المصدر نفسو(ُ.)ُْٗ/
(ْ) البغكم(ُ.)ْٗ/

(ٓ) أكرد قكؿ مجاىد بدكف إسناد ،كذكره الشككاني بإسناد.
(ٔ) ذكره الكاحدم في أسباب النزول(ُ ،)َِ/كالسيكطي في اإلتقان(ُ.)ْٔ/
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ب :-عند اإلمام الشوكاني فييا ثالثة أقوال(:)1

ُ -مكية كذكر عدة أدلة ،منيا:

أ -عف عمي -رضي اهلل عنو -قاؿ" :نزلت فاتحة الكتاب بمكة مف كنز تحت

العرش"(ِ).

ب-عف عمرك بف شرحبيؿ(ّ):أف رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-لماشكا

خمكت
إلى خديجةى(ْ)ما يجده عند أكائؿ الكحي ،فذىبت بو إلى كرقةى (ٓ) ،فأخبره فقاؿ لو" :إذا
ي
محمد ،يا محمد ،فأنطمؽ ىاربا في األرض ،فقاؿ :ال
كحدم سمعت ندا نء خمفي :يا محمد ،يا
ي
تفعؿ ،إذا أتاؾ فاثبت حتى تسمع ما يقكؿ ،ثـ ائتني فأخبرني ،فمما خبل ناداه يا محمد ،قؿ:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ،حتى بمغ ﭽ ﭲ ﭳ ﭼ"(ٔ).
ج -عف رجؿ مف بني ىسمىمةى قاؿ ":لما أسمـ فتياف بني سممة ،كأسمـ كلد عمرك بف
الج يمكح ،قالت امرأة عمرك لو :ىؿ لؾ أف تسمع مف ابنؾ ما ركم عنو؟ ،فسألو فق أر عميو :ﭽ
ى
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ ،ككاف ذلؾ قبؿ اليجرة"(ٕ).

(ُ) الشككاني(ُ.)ُٕ/
(ِ)اخرجو الكاحدم في أسباب النزول(ُ،)ِِ/كقاؿ المحقؽ كماؿ بسيكني :في إسناده انقطاع :الفضيؿ بف عمرك
لـ يسمع مف عمي ،كالديممي في الفردوس بمأثور الخطاب(ْ ،)ِٕٕ/رقـ (ُٖٔٔ).

(ّ) ىك :عمرك بف شرحبيؿ اليمداني الككفي :قاؿ عاصـ بف بيدلػة عػف أبػي كائػؿ مػا اشػتممت ىمدانيػة عمػى مثػؿ
أبػي ميسػرة ،قيػؿ لػو :كال مسػػركؽ ،فقػاؿ :كال مسػركؽ  ،كقػد ذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػػات ،كقػاؿ :كػاف مػف العبػػاد
ككانػػت ركبتػػو كركبػػة البعيػػر مػػف كثػػرة الصػػبلة ،مػػات فػػي الطػػاعكف سػػنةّٔ:ق .ينظ ػػر :ابػػف حجػػر :تياااذيب
التيذيب( ٖ.)ْٕ/

(ْ) ىػي خديجػة بنػت خكيمػػد  :أـ المػؤمنيف زكج النبػي -صػمى اهلل عميػػو كسػمـ -أكؿ امػرأة تزكجيػا ،كأكؿ خمػػؽ اهلل
أسػػبلمان بعػػد رسػػكؿ اهلل ،كػػؿ أكالد النبػػي –صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -منيػػا ،إال إب ػراىيـ فإنػػو مػػف ماريػػة القبطيػػة،

تكفيت سنة َُ :بعد البعثة .ينظر :أسد الغابة(ٕ ، )َٖ/كاإلصابة(ٖ.)ٗٗ/

(ٓ) ىك :كرقة بف نكفؿ بػف أسػد بػف عبػد العػزل بػف قصػي :كىػك :عػـ خديجػة أخػك أبييػا ،كقيػؿ :ابػف عميػا ككػاف
تنصر في الجاىمية ،ككاف شيخا كبي ار قد يع ِّمر ،تكفي أكائؿ البعثة .ينظر :محمد بف حباف :السيرة النبوية
ام أر ٌ
وأخبار الخمفا (ُ ،)ٔٔ/كأسد الغابة(ٓ ،)ُْٔ/واإلصابة(ٔ.)ْْٕ/

(ٔ) أخرجػ ػػو ابػ ػػف أبػ ػػي شػ ػػيبة فػ ػػي مصااااانفو ،بػ ػػاب :مػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي مبعثػ ػػو –صػ ػػمى اهلل عميػ ػػو كسػ ػػمـ،)ِّٗ/ٕ(-
رقـ(ّٓٓٓٔ)  ،ك البييقي :دالئؿ النبكة (ِ )ُٖٓ/كقاؿ بعد أف ساؽ الحديث :فيذا منقطع ،فإف كاف محفكظا
فيحتمػػؿ أف يكػػكف خب ػ ار عػػف نزكليػػا بعػػد مػػا نزلػػت عميػػو ،ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ ﭽ ﮬ ﮭ ﭼ  ،كاهلل أعمػػـ،
كقاؿ ابف كثير في البداية والنياية(ّ :)ُٓ/كىك :مرسؿ كفيو غرابة كىك :ككف الفاتحة أكؿ ما نزؿ.
(ٕ) أخرجػػو أبػػك نعػػيـ أحمػػد بػػف عبػػد اهلل األصػػبياني :دالئااال النباااوة ،عػػف محمػػد بػػف إسػػحاؽ عػػف إسػػحاؽ بػػف
يسار(ُ ،)ُُّ/رقـ (ِِٖ) ،كالسيكطي في الدر المنثور كعزاه إلى أبي نعيـ(ُ.)ُُ/

 -64-

ِ -أنيا مدنية ،كاستدؿ مف قاؿ إنيا نزلت بالمدينة ،بما يأتي:
أ -عف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو" :-رف

بالمدينة"(ِ).

(ُ)

إبميس حيف أنزلت فاتحة الكتاب كأنزلت

ب -عف مجاىد قاؿ ":نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة(ّ).

ّ -كقيؿ "إنيا نزلت مرتيف مرة بمكة كمرة بالمدينة جمعان بيف ىذه الركايات"(ْ).
مف خبلؿ ما سبؽ مف أقكاؿ اإلماميف أستنتج اآلتي:

أوالً  :أوجو االتفاق:

ُ -اتفؽ اإلماماف عمى أف السكرة ذكرت في ركايات أنيا مكية كفي ركايات أنيا مدنية.
ِ -كاتفقا كذلؾ أنيا قد تككف نزلت مرتيف مرة بمكة كمرة بالمدينة.
ثانياً :أوجو االختالف:

ُ -رجح اإلماـ البغكم عمى أنيا مكية ،ك اإلماـ الشككاني ذكر األدلة دكف ترجيح.
ِ -اختصر اإلماـ البغكم األدلة بينما اإلماـ الشككاني بسطيا.

ّ -رجح اإلماـ البغكم عمى أنيا مكية بينما اإلماـ الشككاني قاؿ :بتكرار النزكؿ جمعان
بيف الركايات .كالذم تطمئف إليو النفس أنيا مكية لقكلو تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﭼ[الحجر ،]8٧:كقد ذكر في األحاديث عف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-
أنيا السبع المثاني أحد ىذه األحاديث ،ذكرىا البخارم(ٓ)في صحيحو(ٔ) ،كسكرة الحجر مكية.

(ُ)الرنة  :الصيحة الشديدة كالصكت الحزيف عند الغناء أك البكاء .ينظر :لسان العرب(.)187/13
(ِ) أخرجو الطبراني  :المعجم االوسط  ،باب مف اسمو عبيد (ٓ ،)ََُ/رقـ(ْٖٖٕ) ،كابػف األع اربػي أحمػد بػف
محمػػد بػػف زيػػاد البصػػرم فػػي معجماااو ( ّ ،)َُٗٔ/رقػػـ(َُِّ) ،كقػػاؿ الييثمػػي فػػي مجمااع الزوائااد ومنباااع
الفوائد( )311/6شبيو المرفوع ،ورجالو رجال الصحيح.

(ّ) أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو ،باب ما نزؿ مف القرآف بمكة ،كالمدينة ٔ ،)ُّٗ/رقـ(َُّّٗ) ،
كالثعمبي في تفسيره (ُ ، )َٗ/كابك عبيد في فضائل القرآن(ُ.)ّٕٔ/

(ْ) راجع مبحث تكرار النزكؿ صٓٓ.

(ٓ) ىك :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم :كلد سنةُْٗ:ق ،كتكفي سنةِٓٔ:ق بسمرقند ،
ككاف لو بيا قرابة فتكفي عندىـ ،كقد بمغ اثنتيف كستيف سنة ،كىك :المشيكر بالبخارم صاحب الجامع
الصحيح في الحديث ،أصح كتاب بعد القرآف الكريـ .ينظر :سير أعالم النبال (ُِ.)ُّٗ/
(ٔ) صحيح البخاري :باب قكلو تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ (ٔ،)ُٔ/
رقـ(ْْٕٔ).
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المطمب الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في المكي والمدني في
سورة البقرة

أ-عند اإلمام البغوي :مدنية(ُ).

()2

ب -أما عند اإلمام الشوكاني

فقال:

ُ-قاؿ القرطبي في تفسير سكرة البقرة" :مدنية نزلت في يم ىدود شتى ،كقيؿ ىي أكؿ سكرة
نزلت بالمدينة إال قكلو تعالى ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ[البقرة ،]281:فإنيا آخر آية

نزلت مف السماء ،كنزلت يكـ النحر في حجة الكداع ً
بم ىنى ،كآيات الربا أيضا مف أكآخر ما
نزؿ مف القرآف "(ّ).
ِ-عف ابف عباس قاؿ" :نزلت بالمدينة سكرة البقرة"(ْ).
ْ -عف عبد اهلل بف الزبير(ٓ) :مثمو

(ٔ)

ٓ -عف عكرمة قاؿ" :أكؿ سكرة أنزلت بالمدينة سكرة البقرة(ٕ)".
أوالً :أوجو االتفاق:

اتفؽ اإلماماف عمى أف السكرة مدنية.
ثانياً :أوجو االختالف:
ُ -ذكر اإلماـ الشككاني عمى أنيا أكؿ سكرة نزلت بالمدينة ،كلـ يذكر ذلؾ البغكم.
ِ -فصؿ اإلماـ الشككاني في نزكليا كذكر الركايات في ذلؾ ،كلـ يذكر ذلؾ البغكم.

اس ﭼ ما يأتي:
مالحظة :الحظت أف اإلماميف عند تفسيرىما لقكلو تعالى :ﭽ ىيا أىييىا النَّ ي
قاؿ اإلماـ البغكم في تفسيره(ٖ) :قاؿ ابف عباس -رضي اهلل عنيما " :-ﭽ ىيا أىييىا َّ
اس
الن ي

ًَّ
آمينكا ﭼ خطاب أىؿ المدينة كىك ىاىنا عاـ إال مف
ﭼ خطاب أىؿ مكة ،ك ﭽ ىيا أىييىا الذ ى
يف ى
(ُ) البغكم (ُ.)ٓٗ/
(ِ) الشككاني(ُ.)ِّ/
(ّ) ذكره الشككاني نقبلن مف :تفسير القرطبي(ُ.)ُِٓ/

(ْ) أخرجو أبك عبيد في فضائل القرآن(ُ ،)ّٔٓ/كابف كثير في فضائل القرآن ( ص ّٗ)  ،كميـ ذكركه مف
طريؽ عمي بف أبي طمحة  ،كالنحاس في الناسخ والمنسوخ(ُ ،)ُٕٗ/كالبييقي دالئل النبوة(ٕ.)ُّْ/

(ٓ) ىك:عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ  :أكؿ مكلكد كلد في اإلسبلـ بعد اليجرة  ،كاف صكامان قكامان ،طكيؿ الصبلة،
عظيـ الشجاعة ،كأحضره أبكه الزبير ليبايع الرسكؿ كعمره سبع سنيف أك ثماني سنيف ،استشيد سنةّٕ:ق ،

قتمو الحجاج ظمما كعدكانا .ينظر :أسد الغابة(ّ ،)َُْ/كاإلصابة(ْ.)ٕٕ/
(ٔ) ذكره ابف كثير في تفسيره(ُ ،)ٔٔ/كالسيكطي في الدر المنثور(ُ.)ْٔ/

(ٕ) ذك ػ ػره الثعمبػ ػػي فػ ػػي تفساااايره(ُ ،)ُّٓ/كالكاحػ ػػدم فػ ػػي أسااااباب الناااازول(ُ ، ،)ِْ/كابػ ػػف حجػ ػػر فااااي فااااتح
الباري(ٖ.)َُٔ/

(ٖ) البغكم (ُ.)ُٕ/
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حيث إنو ال يدخمو الصغار كالمجانيف"(ُ).
كقاؿ اإلماـ الشككاني في تفسيره(ِ) :عف ابف مسعكد -رضي اهلل عنو -قاؿ" :ما كاف
ًَّ
اس ﭼ فيك أنزؿ بمكة"(ّ).
ﭽ ىيا أىييىا الذ ى
آمينكا ﭼ فيك أنزؿ بالمدينة ،كما كاف :ﭽ ىيا أىييىا النَّ ي
يف ى
كعف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -في قكلو :ﭽ ىيا أىييىا َّ
اس ﭼ قاؿ" :ىي لمفريقيف
الن ي
جميعا مف الكفار كالمؤمنيف"(ْ).

مما سبؽ أجد أف اإلماميف اتفقا باف الخطاب ب ﭽ ىيا أىييىا َّ
اس ﭼ مكي ،كقد كردت
الن ي
مرتيف في سكرة البقرة(ٓ)،كىي مدنية كلـ يبينا في ذلؾ أك يستثنيا ىاتيف اآليتيف بأنيا مدنية،
كخطابيا مكي.

المطمب الثالث :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في المكي والمدني في سورة
األنعام
أ -ما ذكره اإلمام البغوي قال(:)6

ُ"-مكية ،كىي مائة كخمس كستكف آية ،نزلت بمكة جممة ليبلن معيا سبعكف ألؼ ممؾ
(ٖ)

قد سدكا ما بيف الخافقيف(ٕ) ،ليـ زجؿ

بالتسبيح كالتحميد كالتمجيد ،فقاؿ النبي  -صمى اهلل

عميو كسمـ :-سبحاف ربي العظيـ سبحاف ربي العظيـ كخر ساجدان"(ٗ).

(ُ) ذكره الثعمبي في تفسيره(ُ ،)ُٔٔ/كالكاحدم في أسباب النزول (ُ.)ِٔ/
(ِ) الشككاني (ُ.)َٔ/

)ّ) أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو كأرسمو(دكف أف يذكر) ابف مسعكد بمفظ " كؿ شيء في القرآف ﭽ ىيا أىييىا
ًَّ
آمينكا ﭼ أنزؿ بالمدينة ،ككؿ شيء في القرآف ﭽ ىيا أىييىا َّ
اس ﭼ أنزؿ بمكة " :باب ما نزؿ مف القرآف
الذ ى
الن ي
يف ى

بمكة كالمدينة( ٔ ،)َُْ/رقـ(َُِّْ) ،كأبك بكر أحمد بف عمرك المعركؼ بالبزار :البحر الزخار المعروف

بمسندالبزار  ،باب األعمش ،عف إبراىيـ ،عف عمقمة ،عف عبد اهلل (ْ ،)ّّٔ/رقـ(ُُّٓ) ،كقاؿ البزار:

كىذا الحديث يركيو غير قيس مرسبل ،كال نعمـ أحدا أسنده إال قيس ،كالحاكـ في المستدرك  ،باب كتاب

اليجرة(ّ ،)َِ/رقـ(ِْٓٗ) كسكت عنو الذىبي.

(ْ) أخرجو ابف جرير في تفسيره (ُ ،)ّّٔ/رقـ(ِْٕ) ،كابف أبي حاتـ في تفسيره (ُ ،)َٔ/رقـ(ُِٓ).
(ٓ) ىما اآليتاف رقـ (ُٖٔ.)ُِ،
(ٔ) البغكم(ّ.)ُِٓ/

(ٕ) الخافقيف :ىما طرفا السماء كاألرض .كقيؿ المغرب كالمشرؽ .مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف
محمد الشيباني الجزرم ابف األثير :النياية في غريب الحديث كاألثر(ِ.)ِٕٗ/
(ٖ) ليـ زجؿ بالتسبيح :أم صكت رفيع عاؿ .لساف العرب(ُُ.)َِّ/
)ٗ) أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير ،باب يكسؼ بف ميراف (ُِ ،)ُِٓ/رقـ(َُِّٗ) ،بمفظ عف ابف
عباس قاؿ« :نزلت سكرة األنعاـ جممة بمكة ليبل كحكليا سبعكف ألؼ ممؾ يجركف حكليا بالتسبيح»=،
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ِ-عف ابف عباس  -رضي اهلل عنيما" :-نزلت سكرة األنعاـ بمكة  ،إال قكلو ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ[ األنعام ]ُٗ:إلى آخر ثبلث آيات ،كقكلو تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ إلى
قولو :ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ[األنعام ،]153:فيذه الست آيات مدنيات"(ُ).
ب :ما ذكره اإلمام الشوكاني حيث قال(:)2

ُ -قاؿ :قاؿ الثعمبي(ّ)" :سكرة األنعاـ مكية إال ست آيات نزلت بالمدينة كىي :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ[األنعام ]٢1:إلى آخر ثبلث آيات ،كقكلو تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﭼ[األنعام]151:إلى آخر ثبلث آيات"(ْ).
ِ -قاؿ :قاؿ القرطبي:ىي مكية إال آيتيف ىما ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ[األنعام]٢1:
نزلت في مالؾ بف الصيؼ ،ككعب بف األشرؼ(ٓ)الييكدييف ،كقكلو تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﭼ[األنعام]141:

= ك في األكسط ،باب مف اسمو محمد(ٔ،)َِٗ/رقـ(ُْْٔ) ،ركاية أخرل عف أنس بف مالؾ قاؿ :قاؿ رسكؿ
اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ« :-نزلت سكرة األنعاـ كمعيا كككبة مف المبلئكة ،تسد ما بيف الخافقيف ،ليـ زجؿ
بالتسبيح كالتقديس ،كاألرض ترتج»  ،كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ« :سبحاف اهلل العظيـ ،سبحاف اهلل

العظيـ»  ،قاؿ الييثمي في مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ،باب سكرة االنعاـ(ٕ ،)َِ/رقـ(َُُٗٗ) ،ركاه
الطبراني عف شيخو محمد بف عبد اهلل بف عرس عف أحمد بف محمد بف أبي بكر السالمي ،كلـ أعرفيما،
كبقية رجالو ثقات ،ك ضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة(ُِ ،)ِِٕ/رقـ(ِٕٔٓ)،
كركاية أخرل عف ابف عمر قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ « :-نزلت عمي سكرة األنعاـ جممة

كاحدة ،يشيعيا سبعكف ألؼ ممؾ ،ليـ زجؿ بالتسبيح كالتحميد» ،كقاؿ الييثمي :ركاه الطبراني في الصغير كفيو
يكسؼ بف عطية الصفار كىك :ضعيؼ.
(ُ) ذكره الثعمبي في تفسيره(ْ ،)ُُّ/كقاؿ المحقؽ عبد الرزاؽ الميدم في تحقيقو لتفسير البغكم ،ط إحيا

التراث(ِ )َُٕ/ال أصؿ لو عف ابف عباس ،الكمبي ىك :محمد بف السائب متركؾ منيـ ،كأبك صالح لـ يمؽ
ابف عباس ،كقد ركيا عف ابف عباس تفسي ار مكضكعا.

(ِ) الشككاني(ّ.)ُُُ/
(ّ) ىك :أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعالبي كيقاؿ :الثعمبي :المقرئ المفسر الكاعظ األديب الثقة الحافظ ،كاف
أكحد زمانو في عمـ القرآف صاحب التصانيؼ الجميمة ،منيا الكشؼ كالبياف في التفسير ،كالعالـ بكجكه اإلعراب
كالقراءات ،تكفي سنةِْٕ:ق .ينظر :طبقات المفسرين لمداوودي(ُ.)ٔٔ/

(ْ) ينظر :تفسير الثعمبي(ْ )ُُّ/سبؽ تخريجو عند البغكم في الصفحة السابقة.

(ٓ) ىما مف أحبار الييكد كزعمائيـ األشد عداكة لئلسبلـ كأىمو .ينظر :السيرة النبوية البن ىشام(ُ-ْٕٓ/
َٕٓ) ،ك(ِ.)ٕٓ -ُٓ/
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(ُ)

نزلت في ثابت بف قيس بف ىش َّماس

-رضي اهلل عنو.)ِ(-

ّ -عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -قاؿ" :أنزلت سكرة األنعاـ بمكة ليبل جممة،

كحكليا سبعكف ألؼ ممؾ يجأركف حكليا بالتسبيح"(ّ).

ْ -عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -قاؿ" :سكرة األنعاـ نزلت بمكة جممة كاحدة،
فيي مكية إال ثبلث آيات منيا نزلف بالمدينة :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯙ ﭼ"(ْ).
(ٓ)

ٓ -عف أبي يج ىح ٍيفىة

مكية إال

قاؿ" :نزلت سكرة األنعاـ جميعا معيا سبعكف ألؼ ممؾ كميا

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ[األنعام ]111:فإنيا مدنية"(ٔ).

كبالتأمؿ فيما سبؽ إيراده يتضح اآلتي :

أوالً :أوجو االتفاق:

ُ -أف السكرة مكية أنزلت جممة كاحدة.
ِ -استثنى اإلماماف مف السكرة قكلو تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ[ األنعام]٢1:
إلى آخر ثبلث آيات ،كقكلو تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯙ ﭼ إلى قكلو :ﭽ لى ىعمَّ يك ٍـ
كف ﭼ [األنعاـ ]ُّٓ:فيذه الست اآليات مدنيات.
تىتَّقي ى

ثانياً :أوجو االختالف:

ُ -زاد اإلماـ الشككاني الركايات اآلتية :حيث قاؿ :كؿ السكرة مكية إال آيتيف ىما :ﭽ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ[ األنعام ]٢1 :نزلت في مالؾ بف الصيؼ ،ككعب بف األشرؼ
الييكدييف ،كقكلو تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ[األنعام ]141:نزلت في ثابت
بف قيس.
)ُ) ىك :ثابت بف قيس بف شماس الخزرجي :كاف ثابت خطيب األنصار ،كخطيب النبي -صمى اهلل عميو كسمـ-
،كما كاف حساف شاعره ،كشيد أحدا ،كما بعدىا ،كاستشيد في معركة اليمامة ،في خبلفة أبػي بكػر الصػديؽ-
رضي اهلل عنو .-ينظر :أسد الغابة(ُ ،)ُْٓ/كاإلصابة(ُ.)َٓٗ/

(ِ) تفسير القرطبي(ٔ.)ِّٖ/

(ّ) سبؽ تخريجو عند البغكم في الصفحة السابقة.
(ْ) أخرج ػ ػػو النح ػ ػػاس ف ػ ػػي الناسااااااخ والمنسااااااوخ(ُ ،)ُْٓ/كأب ػ ػػك عم ػ ػػرك ال ػ ػػداني فااااااي البيااااااان فااااااي عااااااد آي
القرآن(صُّٓ).

(ٓ) ىك :كىب بف عبد اهلل كيقاؿ :كىب بف كىب السكائي نزؿ الككفة ،ككاف مف صغار الصحابة ،ذكركا أف
رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-تكفي كأبك جحيفة لـ يبمغ الحمـ ،كلكنو سمع مف رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو
كسمـ،-كركل عنو ،تكفي بالبصرة سنةِٕ:ق  .ينظر :أسد الغابة(ٔ ،)ْٕ/ك اإلصابة(ٔ.)َْٗ/

(ٔ) ذكره السيكطي في الدر المنثور(ّ ،)ِْْ/كعزاه البف المنذر عف أبي جحيفة.
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ِ -كذلؾ زاد اإلماـ الشككاني ركاية أنيا مكية إال ثبلث آيات مدنية كىي عند قكلو
تعالى ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯙ ﭼ إلى تماـ اآليات الثبلث فقط.
ّ -كذلؾ زاد اإلماـ الشككاني ركاية أنيا كميا مكية إال ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ
[األنعاـ ]ُُُ :فإنيا مدنية.
تعقيب  :ذكر اإلماـ البغكم في سبب نزكؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﭼ أنيا نزلت في ثابت بف قيس كىك مف األنصار في المدينة ،كلـ يذكر ركايةن عمى
أنيا مدنية كاإلماـ الشككاني ،رغـ اتفاقيما في سبب نزكؿ اآلية أنيا نزلت في ثابت بف قيس.
والذي تطمئن إليو النفس في ىذه اآليات المدنية في سكرة األنعاـ ما يمي:

ُ -قولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ[األنعام ] ٢2-٢1:أنيا مدنية
ألف اآلية ذكرت الكتاب الذم أنزؿ عمى مكسى-عميو السبلـ -كالذيف ىـ معترفكف بو كمقركف
بذلؾ ىـ الييكد ،كالييكد كانكا بالمدينة ،كىك ما يرجح سبب نزكؿ اآلية فييـ ،كصيغة الخطاب

تدؿ عمى أف المخاطبيف بو الييكد كىـ كانكا بالمدينة.

ِ -قولو تعالى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂            
ﭼ[ األنعام ]٢3:يذ ًكر في سبب نزكليا

(ُ)

عبد اهلل بف سعد بف أبي السرح(ِ) ،كفي النفس مف

ىذه الركاية

(ُ) البغكم( ّ ،)ُٔٗ/كالشككاني(ِ.)ُٓٗ/
)ِ) ىػػك :عبػػد اهلل بػػف سػػعد بػػف أبػػي سػػرح  :أسػػمـ قبػػؿ الفػػتح ،كىػػاجر إلػػى رسػػكؿ اهلل-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-ككػػاف
يكتب الكحي لرسكؿ اهلل-صمى اهلل عميػو كسػمـ-ثػـ ارتػد مشػركا ،كصػار إلػى قػريش بمكػة ،فقػاؿ ليػـ :إنػي كنػت
أصرؼ محمدا حيث أريد ،كاف يممي عمي :عزيز حكػيـ ،فػأقكؿ :أك عمػيـ حكػيـ؟ فيقػكؿ :نعػـ ،كػؿ صػكاب(،كال
شػػؾ أف ىػػذا الكػػبلـ زكر كبيتػػاف ،ككػػذب كافت ػراء) فممػػا كػػاف يػػكـ الفػػتح أمػػر رسػػكؿ اهلل-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-
بقتمو ،ففر عبد اهلل بف سعد إلػى عثمػاف بػف عفػاف ،فغيبػو عثمػاف حتػى أتػى بػو إلػى رسػكؿ اهلل-صػمى اهلل عميػو
كسمـ-بعدما اطمأف أىؿ مكة ،فاستأمنو لو ،فأمنو ،تكفي بعسقبلف سػنةّٔ:ق ،كقيػؿ :غيػر ذلػؾ .ينظػر :أساد
الغابة(ّ ،)َِٔ/كاإلصابة(ْ.)ْٗ/
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شيء ،رغـ أنو ذكرىا كثير مف المفسريف(ُ) ،إال أف مثؿ ىذا الكبلـ ال يميؽ أكالن بالكحي

المعصكـ ،كثانيان بالرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ ،-فالعقؿ ال يستسيغ مثؿ ىذا الكبلـ في نبي

عظيـ ،كرسكؿ حكيـ ،أف يخدعو رجؿ كائنا مف كاف ،ألف الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-
معصكـ في تمقي الكحي ،كتبميغو ،كىذا أمر مف ثكابت الديف ،كقد تكفؿ اهلل -تعالى –بحفظ

القرآف الكريـ مف الزيغ كالتحريؼ كالزيادة كالنقصاف  ،فميس لمرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-

إال التبميغ كالبياف ،فكيؼ يقبؿ مثؿ ىذا الكبلـ في المعصكـ -صمى اهلل اهلل عميو كسمـ-
فالكبلـ ىذا يحتاج إلى تمحيص ،فقد يصح أف الرجؿ ارتد ،ككاف كاتبا لمكحي لكف أنو كاف
يكتب كيغالط الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -كيكتب غير ما يممي عميو الرسكؿ -صمى اهلل

عميو كسمـ -فيذا ال يميؽ ،كىك كذب كافتراء ببل شؾ كال ريب.

ك ذكرت ركاية أخرل أف المقصكد بيا مسيممة(ِ) ،فيذه الشكاىد تدؿ عمى أف اآلية مدنية.
ّ -قولو تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﭼ[ األنعام ]141:مدنية كذلؾ ،كمما يدؿ عمى

ذلؾ أمراف:
أ  -سبب نزكليا في ثابت بف قيس األنصارم كىك مف أىؿ المدينة.

ب -ذكرت الزكاة ،كلـ تفرض الزكاة إال في المدينة .

يي ٍستىٍنتى يج مما سبؽ اىتماـ اإلماميف كحرصيما بالمكي كالمدني في تفسيرييما ،كيذكراف
حتى اآليات المدنية في السكر المكية ،ك اآليات المكية في السكر المدنية ،كىذا لو أثر كبير

في التفسير في معرفة كتسييؿ المعنى ،كالكفة ىنا تيىرِّجح ما ذىب اليو اإلماـ الشككاني في
التكسع كاالىتماـ أكثر مف اإلماـ البغكم بيذا العمـ الشريؼ.

)ُ( مثؿ ابف جرير في تفسيره (ُُ ،)ّّٓ/كابف أبي حاتـ في تفسيره (ْ.)ُّْٔ/

)ِ( مف بني حنيفػة ادعػى النبػكة زمػف النبػي-صػمى اهلل عميػو كسػمـ -ككػاف يػزعـ أنػو يأتيػو الػكحي ،قتػؿ فػي معركػة
اليمامة ،زمف أبك بكر الصديؽ-رضي اهلل عنو .ينظر :السيرة النبكية البف ىشاـ(ِ.)ٕٓٔ/
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المبحث السادس :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في فضائل
السور.
وفيو مطمبان:
المطمب األول :أكجو االتفاؽ عند اإلماميف في فضائؿ السكر.

المطمب الثاني :أكجو االختبلؼ عند اإلماميف في فضائؿ السكر.
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المطمب األول :أوجو االتفاق عند اإلمامين في فضائل السور
أوالً  :سورة الفاتحة:

اتفؽ اإلماماف عمى ذكر أربعة أحاديث في فضائؿ سكرة الفاتحة كىي:

الحديث األول( :)1عف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو-قاؿ" :مر رسكؿ اهلل  -صمى اهلل
(ِ)

-رضي اهلل عنو -كىك قائـ يصمي ،فصاح بو ،فقاؿ :تعاؿ

عميو كسمـ-عمى أيىب ِّي بف كعب
يا أيىب ِّي  ،فعجؿ أيىب ِّي في صبلتو ،ثـ جاء إلى رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-فقاؿ :ما

ًَّ
استى ًج ييبكا لًمَّ ًو
منعؾ يا أيىب ِّي ،أف تجيبني إذ دعكتيؾ؟ ،أليس اهلل يقكؿ :ﭽ ىيا أىييىا الذ ى
آمينكا ٍ
يف ى
كلً َّمرس ً
كؿ ﭼ [األنفاؿ ]ِْ :أتحب أف أعممؾ سكرة لـ ينزؿ في التكراة ،كال في اإلنجيؿ ،كال في
ى ي
الزبكر (كال في القرآف) مثميا؟ ،فقاؿ أيىب ِّي :نعـ يا رسكؿ اهلل ،فقاؿ :ال تخرج مف باب المسجد
حتى تعمميا ،كالنبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-يمشي يريد أف يخرج مف المسجد ،فمما بمغ الباب

ليخرج ،قاؿ لو أيىب ِّي :السكرة يا رسكؿ اهلل .فكقؼ فقاؿ :نعـ ،كيؼ تق أر في صبلتؾ؟ ،فق أر أيىب ِّي
أـ القرآف ،فقاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ :-كالذم نفسي بيده ما أنزؿ في التكراة ،كال
في اإلنجيؿ ،كال في الزبكر ،كال في القرآف مثميا ،كانيا ليي السبع المثاني التي آتاني اهلل-
عزك جؿ .)ّ("-اتفؽ اإلماماف عمى ذكر ىذه الركاية إال أف اإلماـ الشككاني ذكرىا مختصره.

الحديث الثاني(:)4عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما قاؿ" :بينا رسكؿ اهلل  -صمى اهلل

عميو كسمـ-كعنده جبريؿ إذ سمع نقيضا فكقو ،فرفع جبريؿ بصره إلى السماء فقاؿ :ىذا باب
قد فتح مف السماء ما فتح قط ،قاؿ :فنزؿ منو ممؾ فأتى النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-فقاؿ:
أبشر بنكريف قد أكتيتيما ،لـ يؤتيما نبي قبمؾ :فاتحة الكتاب ،كخكاتيـ سكرة البقرة ،لف تق أر حرفا
منيما إال أكتيتو"(ٓ).

(ُ) البغكم(ُ ،)ٓٔ/كالشككاني(ُ.)ُٖ/
(ِ) ىك :أيىب ِّي بف كعب بف قيس  :األنصارم الخزرجي شيد العقبة ،كبد انر ،ككػاف عمػر يقػكؿ :أيىبػ ِّي سػيد المسػمميف،
عف أنس أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ.... :كأقرؤىـ أيىب ِّي بف كعب....تكفي سنةِِ:ق ،كقيؿ :غير ذلؾ.
ينظر :أسد الغابة(ُ ،)ُٖٔ/كاإلصابة(ُ.)َُٖ/

(ّ) أخرجو الترمذم فاي ساننو :بػاب مػا جػاء فػي فضػؿ الفاتحػة (ٓ ،)ُٓٓ/رقػـ(ِٕٖٓ) ،كقػاؿ :الترمػذم حسػف
صحيح ،كالنسائي في السنن الكبرى(َُ ،)َُٖ/باب قكلو تعػالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ
رق ػػـ(ُُُُْ) ،كالبييق ػػي ف ػػي السااانن الكبااارى :ب ػػاب تعي ػػيف القػ ػراءة المطمق ػػة فيم ػػا ركين ػػا بالفاتح ػػة ( ِ،)ِٓٓ/

رقـ(ّْٓٗ).

(ْ) البغكم(ُ ،)ٓٔ/كالشككاني(ُ.)ُٗ/
(ٓ) أخرجو مسمم في صحيحو  :باب فضؿ الفاتحة كخكاتيـ سكرة البقرة ( ُ ،)ْٓٓ/رقـ(َٖٔ) .كلفظ مسمـ [إال
اعطيتو] كيكافؽ ما جاء عند البغكم.
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كذلؾ في ىذه الركاية اتفؽ فييا اإلماماف إال في آخر الحديث عند اإلماـ البغكم لف تق أر
حرفا منيما إال أعطيتو.

الحديث الثالث( :)1عف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو-عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

قسمت الصبلة بيني كبيف عبدم نصفيف :فنصفيا لي ،كنصفيا
كسمـ" :يقكؿ اهلل تعالى:
ي

لعبدم ،كلعبدم ما سأؿ ،إذا قاؿ العبد :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼقاؿ :حمدني عبدم ،كاذا
قاؿ :ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ  ،قاؿ :أثنى عمي عبدم ،فإذا قاؿ :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ ،قاؿ :مجدني
عبدم ،فإذا قاؿ :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ  ،قاؿ :ىذا بيني كبيف عبدم كلعبدم ما سأؿ،
فإذا قاؿ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ ،قاؿ :ىذا
لعبدم ،كلعبدم ما سأؿ"(ِ) .اتفؽ اإلماماف ىنا نصا كركحا.

الحديث الرابع( :)3عف أبي ىريرةى -رضي اهلل عنو-قاؿ " :ىمف صمى صبلة لـ يق أر فييا
بأـ القرآف فيي خداج(ْ ) ثبلثا غير تامة"(ٓ) .اتفؽ اإلماماف ىنا نصا كركحا.
ثانياً  :سورة البقرة:

اتفؽ اإلماماف عمى ذكر خمسة أحاديث ىي:

الحديث األول(ٔ) :عف أبي مسعكد (ٕ)-رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل
(ٖ)

عميو كسمـ":اآليتاف مف آخر سكرة البقرة مف ق أر بيما في ليمة كفتاه"

.

(ُ) البغكم(ُ ،)ٕٓ/ك الشككاني(ُ.)ِٕ/
(ِ) أخرجو مسمم في صحيحو :باب كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة(ُ ،)ِٗٔ/رقـ(ّٓٗ).
(ّ) البغكم(ُ ،)ٕٓ/كالشككاني(ُ.)ُٗ/

(ْ) الخداج :النقصان .ينظر :النياية في غريب الحديث واألثر(.)12/2

(ٓ) أخرجو مسمم في صحيحو :باب كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة( ُ ،)ِٕٗ/رقـ(ّٓٗ).
(ٔ) البغكم(ُ ،)ّٓٗ/كالشككاني(ُ.)ّٓٓ/

)ٕ) ىك :عقبة بف عمرك بف ثعمبة أبك مسعكد البدرم :مشيكر بكنيتو ،كلـ يشيد بد ار كانما سكف بدرا ،كشيد العقبة
الثانية ،كشيد أحدا كما بعدىا مف المشاىد ،سكف الككفة ،مات قبؿ سنة أربعيف ،كقيؿ بعدىا بالككفة ،كقيؿ
بالمدينة .ينظر :أسد الغابة(ْ ،)ٓٓ/كاإلصابة(ْ.)ِّْ/

(ٖ) أخرجو البخاري في صحيحو(ٓ ،)ْٖ/رقـ (ََْٖ) ،ومسمم في صحيحو :باب فضؿ الفاتحة كخكاتيـ سكرة
البقرة (ُ ،)ْٓٓ/رقـ (َٕٖ) ،أكرد الحديث الشككاني عف ابف مسعكد كقد كقع تصحيؼ في الكتابة ألف
الحديث عند الشيخيف عف أبي مسعكد -رضي اهلل عنو.-
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(ِ)

الحديث الثاني( :)1عف النعماف بف بشير

-رضي اهلل عنو -أف رسكؿ اهلل  -صمى

اهلل عميو كسمـ-قاؿ " :إف اهلل تعالى كتب كتابا قبؿ أف يخمؽ السمكات كاألرض بألفي عاـ،
فأنزؿ منو آيتيف ختـ بيما سكرة البقرة ،فبل تي ٍقرآف في و
دار ثبلث لياؿ فيقربيا شيطاف"(ّ).
الحديث الثالث( :)4عف أيىب ِّي بف كعب -رضي اهلل عنو :-أف النبي  -صمى اهلل عميو

كسمـ-سألو" :أم آية مف كتاب اهلل أعظـ؟ ،قاؿ :آية الكرسي ،قاؿ :ليينؾ العمـ أبا المنذر"(ٓ).

الحديث الرابع( :)6عف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -قاؿ" :ككمني رسكؿ اهلل  -صمى اهلل
عميو كسمـ-بحفظ زكاة رمضاف ،فأتاني و
آت فجعؿ يحثك مف الطعاـ فأخذتو ،كقمت :ال رفعنؾ

إلى رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ :إني محتاج كعمي عياؿ كلي حاجة شديدة قاؿ:
فخميت سبيمو فأصبحت فقاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ :-يا أبا ىريرة ما فعؿ أسيرؾ

البارحة؟ ،قمت :يا رسكؿ اهلل شكا حاجة شديدة ،كعياال فرحمتو ،فخميت سبيمو قاؿ :أما إنو قد

كذبؾ كسيعكد فعرفت أنو سيعكد لقكؿ رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-إنو سيعكد ،فرصدتو
فجاء يحثك مف الطعاـ فأخذتو فقمت :أل رفعنؾ إلى رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ:
دعني فإني محتاج كعمي عياؿ كال أعكد ،فرحمتو فخميت سبيمو فأصبحت فقاؿ :لي رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ :-يا أبا ىريرة ،ما فعؿ أسيرؾ قمت :يا رسكؿ اهلل شكا حاجة شديدةكعياال فرحمتو ،كخميت سبيمو قاؿ :أما إنو قد كذبؾ كسيعكد ،فرصدتو الثالثة ،فجاء يحثك مف

الطعاـ فأخذتو فقمت :ال رفعنؾ إلى رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-كىذا آخر ثبلث مرات
إنؾ تزعـ ال تعكد ،ثـ تعكد ،قاؿ :دعني أعممؾ كممات ينفعؾ اهلل بيا قمت :ما ىي؟ قاؿ :إذا
أكيت إلى فراشؾ فاق أر آية الكرسي ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ حتى تختـ اآلية فإنؾ لف
يزاؿ عميؾ مف اهلل حافظ ،كال يقربؾ شيطاف حتى تصبح ،فخميت سبيمو ،فأصبحت فقاؿ لي
(ُ) البغكم(ُ ،)ّٓٗ/كالشككاني(ُ.)ّٓٓ/
(ِ) ىك :النعماف بف بشير بف ثعمبة بف سعد األنصارم الخزرجي :كلد قبؿ كفاة الرسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو
كسمـ-بثماني سنيف كسبعة أشير ،كقيؿ :بست سنيف ،كاألكؿ أصح ،استعممو معاكية عمى حمص ،ثـ عمى
الككفة ،استشيد سنةْٔ:ق .ينظر :أسد الغابة(ٓ ،)َُّ/كاإلصابة(ْٔ.)ّْٔ/

(ّ) أخرجو الترمذم في سننو  :باب ما جاء في آخر سكرة البقرة (ٓ ،)ٗ/رقـ (ِِٖٖ) ،كقاؿ حديث غريب،
كالنسائي في السنن الكبرى :باب ذكر ما يجير مف الجف كالشياطيف (ٗ ،)ّْٓ/رقـ(َُّٕٕ) ،كالحاكـ في

المستدرك :باب أخبار في فضؿ سكرة البقرة ( ُ ،)َٕٓ/رقـ(َِٓٔ) ،كقاؿ صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه ،كزاد
الشككاني ركاية عف شداد بف أكس ،أخرجيا الطبراني في المعجم الكبير :باب أبك أسماء عف شداد بف أكس

(ٕ ،)ِٖٓ/رقـ(ُْٕٔ) كقد صححو األلباني في صحيح الجامع الصغير وزياداتو(ُ ،)َّٕ/رقـ(ُٕٗٗ).

(ْ) البغكم(ُ ،)َُّ/كالشككاني(ُ.)ُّْ/

(ٓ) أخرجو مسمم في صحيحو :باب فضؿ سكرة الكيؼ ،كآية الكرسي (ُ ،)ٓٓٔ/رقـ(َُٖ).
(ٔ) البغكم(ُ ،)ُُّ/كالشككاني(ُ.)ُّْ/
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رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ :-ما فعؿ أسيرؾ البارحة؟ ،قمت :يا رسكؿ اهلل ،زعـ أنو
يعممني كممات ينفعني اهلل بيا ،فخميت سبيمو ،قاؿ :ما ىي؟ ،قمت :قاؿ لي إذا أكيت إلى
فراشؾ فاق أر آية الكرسي مف أكليا حتى تختـ اآلية :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ كقاؿ :لف
يزاؿ عميؾ مف اهلل حافظ كال يقربؾ شيطاف حتى تصبح -ككانكا أحرص الناس عمى الخير-

فقاؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ :-أما إنو قد صدقؾ كىك كذكب ،تعمـ مف تخاطب مف

ثبلث لياؿ يا أبا ىريرة ؟قمت :ال قاؿ ذاؾ شيطاف"(ُ).

اتفؽ اإلماماف في ىذه الركاية ،إال أف اإلماـ الشككاني ذكره مختص ار.

الحديث الخامس( :)2عف ابف مسعكد -رضي اهلل عنو -قاؿ ":لما أي ٍس ًرم برسكؿ اهلل -
صمى اهلل عميو كسمـ-انتيى إلى سدرة المنتيى كأعطي ثبلثا :أعطي الصمكات الخمس،
الم ٍق ىح ىمات"(ّ).
كأعطي خكاتيـ سكرة البقرة ،كغفر لمف ال يشرؾ باهلل مف أمتو شيئا ي
ثالثاً  :سورة األنعام:

ذكر اإلماـ البغكم حديثا كاحدا ىك :قاؿ" :نزلت بمكة جممة ليبلن معيا سبعكف ألؼ

ممؾ قد سدكا ما بيف الخافقيف ،ليـ زجؿ بالتسبيح كالتحميد كالتمجيد ،فقاؿ النبي  -صمى اهلل
عميو كسمـ:-سبحاف ربي العظيـ سبحاف ربي العظيـ ،كخر ساجدا"(ْ).
(ٓ)

كذكر اإلماـ الشككاني

المعنى.

ستة أحاديث ليا عدة طرؽ كركايات ،كميا تدكر حكؿ ىذا



(ُ) أخرجو البخاري في صحيحو :باب إذا ككؿ رجبل ،فترؾ الككيؿ شيئا فأجازه المككؿ فيك :جائز (ّ،)َُُ/
رقـ(ُُِّ).

(ِ) البغكم(ُ ،)ّٓٗ/كالشككاني(ُ.)ّٓٔ/
(ّ) المقحمات :الذنكب العظاـ الكبائر التي تكرد أصحابيا النار أعاذنا اهلل كاياكـ كالمسمميف منيا.
كالحديث أخرجو مسمم في صحيحو  :باب في ذكر سدرة المنتيى (ُ ،)ُٕٓ/رقـ(ُّٕ).

(ْ) البغكم(ّ .)ُِٓ/سبؽ تخريجو في مبحث المكي كالمدني (صٕٔ).

(ٓ) الشككاني(ِ ،)ُُُ/كقد ذكر تخريجيا في مبحث المكي كالمدني(صٖٔ).
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المطمب الثاني :أوجو االختالف عند اإلمامين في فضائل السور
أوالً  :ما اختص بو كل من اإلمامين في فضائل سورة الفاتحة:

أ -ما اختص بو اإلمام البغوي في سورة الفاتحة:
لـ ينفرد اإلماـ البغكم في سكرة الفاتحة بشيء.

ب -ما اختص بو اإلمام الشوكاني في سورة الفاتحة:
(ُ)

اختص بذكر أربعة عشر حديثا

الحديث األول( :)2عف أبي سعيد

أذكر خمسا منيا كىي:

(ّ)

-رضي اهلل عنو -أف النبي  -صمى اهلل عميو

كسمـ-قاؿ لما أخبركه بأف رجبل رقى سميما بفاتحة الكتاب" :كما كاف يدريو أنيا رقية"(ْ).

الحديث الثاني( :)5عف خارجة بف الصمت التميمي(ٔ) ،عف عمو(ٕ)" :أنو أتى رسكؿ اهلل

 صمى اهلل عميو كسمـ ،-ثـ أقبؿ راجعا مف عنده ،فمر عمى قكـ كعندىـ رجؿ مجنكف مكثؽبالحديد ،فقاؿ أىمو :أعندؾ ما تداكم بو ىذا؟ فإف صاحبكـ قد جاء بخير ،قاؿ :فقرأت عميو
فاتحة الكتاب ثبلثة أياـ في كؿ يكـ مرتيف غدكة كعشية ،أجمع بزاقي

(ٖ)

ثـ أتفؿ فبرأ ،فأعطاني

(ُ) الشككاني (ُ.)ُٖ/
(ِ) المصدر نفسو (ُ.)ُٗ/
(ّ) ىك :سعد بف مالؾ بف سناف الخزرجي ،أبك سعيد الخدرم :مشيكر بكنيتو ،استصغر بأحد ،كاستشيد أبكه بيا
كغػ از ىػػك :مػػا بعػػدىا ،كىػػك :مكثػػر مػػف الحػػديث ،كػػاف مػػف أفقػػو أحػػداث الصػػحابة  ،كمػػف أفاضػػميـ كحفػػظ حػػديثا
كثيرا ،مات سنةْٔ:ق ،كقيؿ :غير ذلؾ .ينظر :أسد الغابة( ٔ ،)ُّٖ/كاإلصابة (ّ.)ٔٓ/
(ْ) أخرجو البخاري في صحيحو :باب فضؿ فاتحة الكتاب (ٔ ،)ُٖٕ/رقـ(ََٕٓ) ،ومسمم في صاحيحو :بػاب
جكاز أخذ األجرة عمى الرقية بالقرآف كاألذكار (ْ ،)ُِٕٖ/رقـ(َُِِ).

(ٓ) الشككاني(ُ.)ُٗ/

(ٔ) ىػػك :خارجػػة بػػف الصػػمت :عػػداده فػػي الكػػكفييف  ،أدرؾ النبػػي -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -كلػػـ ي ػره  ،حػػدث عنػػو
الشعبي .ينظر :ابف منده :معرفة الصحابة(ُِٓ) ،كأسد الغابة(ُ.)ّٓٔ/

(ٕ) اسـ عمو :اختمؼ في اسمو فقيؿ :العبلء بف صحار ،كقيؿ :عبلثة بف صحار السميطي ،كقيؿ :عبلقػة بػف
ش ػػجار ،كقي ػػؿ :عب ػػد اهلل ب ػػف عثي ػػر م ػػف بن ػػي عم ػػرك ب ػػف حنظم ػػة م ػػف البػ ػراجـ .ينظ ػػر :أساااد الغاباااة(ْ،)ّٕ/

كاإلصابة(ْ.)ْْٖ/

(ٖ) بزاقي :إذا كاف الماء فـ اإلنسػاف ففيػو تفصػيؿ كػاآلتي :مػا داـ فػي فػـ اإلنسػاف فيػك :ريػؽ كرضػاب ،فػإذا عمػؾ
فيػػك :عصػػيب ،فػػإذا سػػاؿ فيػػك :لعػػاب ،فػػإذا رمػػي بػػو فيػػك :ب ػزاؽ كبصػػاؽ .ينظػػر :عبػػد الممػػؾ بػػف محمػػد بػػف
إسماعيؿ الثعالبي :فقو المغة وسر العربية(ٖٗ).
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مائة شاة ،فأتيت النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-فذكرت ذلؾ لو فقاؿ :يك ٍؿ ،فمعمرم مف أكؿ

برقية باطؿ فقد أكمت برقية حؽ"(ُ).

(ّ)

الحديث الثالث( :)2عف أبي سعيد بف المعمى

-رضي اهلل عنو -أف رسكؿ اهلل -

صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ لو" :ألعممنؾ أعظـ سكرة في القرآف قبؿ أف تخرج مف المسجد،
قاؿ :فأخذ بيدم ،فمما أراد أف يخرج مف المسجد قمت :يا رسكؿ اهلل ،إنؾ قمت :ألعممنؾ أعظـ
ً
سكرة في القرآف ،قاؿ :نعـ ﭽ اٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو ىر ِّ
يف ﭼ ىي السبع المثاني كالقرآف العظيـ الذم
ب اٍل ىعالىم ى
أكتيتو"(ْ).
الحديث الرابع( :)5عف أبي سعيد الخدرم -رضي اهلل عنو -أف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل

عميو كسمـ-قاؿ" :فاتحة الكتاب شفاء مف كؿ سقـ"(ٔ).

الحديث الخامس( :)7عف أنس -رضي اهلل عنو-قاؿ" :كاف النبي  -صمى اهلل عميو

كسمـ-في مسير لو ،فنزؿ فمشى رجؿ مف أصحابو إلى جنبو ،فالتفت إليو النبي  -صمى اهلل
ً
عميو كسمـ-فقاؿ :أال أخبرؾ بأفضؿ القرآف ،فتبل عميو ﭽ اٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو ىر ِّ
يف ﭼ"(ٖ).
ب اٍل ىعالىم ى

(ُ) أخرجو أبك داكد في سننو :باب كيؼ يرقى (ْ ، )ُْ/رقـ(َُّٗ) ،كالنسائي في السنن الكبرى :باب ذكر
مػػا يرقػػى بػػو المعتػػكه ( ٕ ،)ُٕ/رقػػـ(ِْٕٗ) ،كالحػػاكـ فػػي المسااتدرك(ُ ،)ْٕٕ/رقػػـ(َِٓٓ) ،كقػػاؿ صػػحيح
اإلسناد كلـ يخرجاه ،كصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير وزياداتو(ِ ،)ِٖٖ/رقـ(ْْْٗ).

(ِ) الشككاني(ُ.)ُٖ/

)ّ) ىك :أبك سعيد بف المعمى قيؿ :اسمو رافع بف المعمى ،كقيػؿ :الحػارث بػف المعمػى ،تػكفي سػنةْٕ :ق  ،كقيػؿ:
غير ذلؾ .ينظر :أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل النمرم القرطبػي :االستيعاب في معرفة األصحاب (ْ،)ُٔٔٗ/
كأسد الغابة(ٔ.)ُّٗ/
(ْ) أخرجػ ػػو البخاااااري فااااي صااااحيحو  :بػ ػػاب قكلػ ػػو تعػ ػػالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ ﭼ ( ٔ ،)ُٔ/رقـ(ْْٕٔ).مع اختبلؼ في آخر الحديث.
(ٓ) الشككاني(ُ.)ُٗ/
(ٔ) أخرجػػو سػػعيد بػػف منصػػكر بػػف شػػعبة الخرسػػاني فػػي التفساااير مااان سااانن ساااعيد بااان منصاااور (ِ،)ّٓٓ/
رقػػـ(ُٕٖ) مػػع اخػػتبلؼ آخػػر الحػػديث بػػدؿ سػػقـ ،سػػـ ،كالبييقػػي فػػي شااعب اإليمااان :بػػاب ذكػػر فاتحػػة الكتػػاب(
ْ ،)ِْ/رقـ(ُِّٓ) ،كضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة(ٖ ،)ْٖٔ/رقـ(ّٕٗٗ).

(ٕ) الشككاني(ُ.)ُٗ/

(ٖ) أخرجػػو النسػػائي فػػي السااانن الكبااارى :بػػاب فضػػؿ فاتحػػة الكتػػاب (ٕ ،)ِٓٓ/رقػػـ(ٕٕٓٗ) ،كابػػف حبػػاف فػػي

صحيحو :بػاب ذكػر البيػاف بػأف فاتحػة الكتػاب مػف أفضػؿ القػرآف (ّ ،)ُٓ/رقػـ(ْٕٕ) ،كقػاؿ شػعيب األرنػؤكط
فػػي تعميقػػو عميػػو إسػػناده صػػحيح ،كالحػػاكـ فػػي المسااتدرك(ُ ،)ْٕٕ/رقػػـ(َِٔٓ) كقػػاؿ :صػػحيح عمػػى شػػرط

مسمـ كلـ يخرجاه.
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ثانياً  :ما اختص بو ًكل من اإلمامين في فضائل سورة البقرة:

أ -ما اختص بو اإلمام البغوي:

اختص اإلماـ البغكم في سكرة البقرة (ُ)بحديث كاحد ىك عف أبي ىريرة -رضي اهلل

عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ":مف ق أر حيف يصبح آية الكرسي كآيتيف مف
أكؿ ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ[ غافر ] 2-1:حفظ في يكمو ذلؾ حتى
يمسي ،كمف قرأىما حيف يمسي حفظ في ليمتو تمؾ حتى يصبح"(ِ).
ب-ما اختص بو اإلمام الشوكاني في سورة البقرة:

(ّ)

اختص الشككاني في سكرة البقرة بسبعة كعشريف حديثا

ك سأذكر خمسة أحاديث ىي:

الحديث األول( :)4عف النكاس بف ىس ٍم ىعاف(ٓ) -رضي اهلل عنو -قاؿ ":سمعت رسكؿ اهلل

 صمى اهلل عميو كسمـ-يقكؿ :يؤتى بالقرآف كأىمو الذيف كانكا يعممكف بو في الدنيا تقدميـسكرة البقرة كآؿ عمراف ،قاؿ :كضرب ليما رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-ثبلثة أمثاؿ ما

نسيتيف بعد قاؿ :كأنيما غمامتاف ،أك كأنيما غيايتاف ،أك كأنيما ظمتاف سكداكاف ،أك كأنيما

صك َّ
اؼ ،تحاجاف عف صاحبيما"(ٔ).
فرقاف مف طير ى

الحديث الثاني(:)7عف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو-أف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-

قاؿ" :ال تجعمكا بيكتكـ مقابر ،إف الشيطاف ينفر مف البيت الذم يق أر فيو سكرة البقرة "(ٖ).

(ُ) البغكم(ُ.)ُُّ/
(ِ) أخرجو الترمذم في سننو ،باب ما جاء في فضؿ سكرة البقرة (ٓ ،)ُٕٓ/رقـ(ِٕٖٗ) ،كقاؿ :حديث
غريب ،كالبييقي في شعب اإليمان :باب ذكر سكرة ياسيف( ْ ،)َُُ/رقـ(ِِْْ) ،ك أبك محمد الحسيف بف

مسعكد البغكم :شرح السنة  ،باب فضؿ آية الكرسي كاآليتيف مف آخر سكرة البقرة (ْ ،)ّْٔ/رقـ(ُُٖٗ)،

كقاؿ :حديث غريب ،كضعفو األلباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداتو(ِّٖ) ،رقـ(ٕٗٔٓ).

(ّ) ينظر الشككاني (ُ.)ّٓٔ ،ّٓٓ ،ُّٓ ،ُّْ ،ّّ، ِّ/
(ْ) المصدر نفسو(ُ.)ِّ/

(ٓ) ىك :نكاس بف سمعاف بف خالد بف عمرك العامرم الكبلبي :معدكد في الشامييف ،يقاؿ :إف أباه سمعاف بف
خالد كفد عمى النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -فدعا لو ،كأىدل إلى النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -نعميف،
فقبميما ،ركل النكاس عف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ –كركل عنو :جبير بف نفير ،كبسر بف عبيد اهلل،
كغيرىما .ينظر :أسد الغابة(ٓ.)ّْٓ/

(ٔ) أخرجو مسمم في صحيحو :باب فضؿ قراءة القرآف(ُ ، )ْٓٓ/رقـ(َٖٓ).
(ٕ) الشككاني(ُ.)ِّ/

(ٖ) أخرجو مسمم في صحيحو :باب استحباب صبلة النافمة في بيتو ( ُ ، )ّٓٗ/رقـ(َٖٕ).
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()1
ضير(ِ)-رضي اهلل عنو -قاؿ" :بينما ىك يق أر مف
الحديث الثالث  :عف أي ىسيد بف يح ى
الميؿ سكرة البقرة كفرسو مربكطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت ،ثـ ق أر فجالت

الفرس فسكت فسكنت ،ثـ ق أر فجالت الفرس فسكت فسكنت ،فانصرؼ إلى ابنو يحيى(ّ) ،ككاف
قريبا منيا فأشفؽ أف تصيبو ،فمما أخذه رفع رأسو إلى السماء فإذا ىك بمثؿ الظمة فييا أمثاؿ

المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراىا ،فمما أصبح حدث رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو
كسمـ-بذلؾ ،فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :أتدرم ما ذاؾ؟ قاؿ :ال يا رسكؿ اهلل ،قاؿ:
تمؾ المبلئكة دنت لصكتؾ ،كلك قرأت ألصبحت تنظر إلييا الناس ال تتكارل منيـ"(ْ).

الحديث الرابع(:)5عنأبًهرٌرة-رضًهللاعنه-أنرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-قال":
سورةالبقرةفٌهاآٌةسٌدةآيالقرآن،التقرأفًبٌتفٌهشٌطانإالخرجمنه:آٌةالكرسً"(ٔ) .
الحديث الخامس(:)7عنحذٌفة(ٖ)-رضًهللاعنه-أنالنبً-صلىهللاعلٌهوسلم-كانٌقول:
"أعطٌتهذهاآلٌاتمنآخرسورةالبقرةمنكنزتحتالعرشلمٌعطهانبًقبلً"(ٗ) .

(ُ) الشككاني(ُ.)ّّ/
(ِ ) ىك :أسيد بف حضير بف سماؾ األكسي :أسمـ عمى يد مصعب بف عمير بالمدينة ،كشيد العقبة الثانية ،ككاف
نقيبا لبني عبد األشيؿ ،كقد اختمؼ في شيكده بد انر ،كشيد أحدا ،كما بعدىا مف المشاىد ،كشيد مع عمرك فتح
بيت المقدس .تكفي سنة َِ:كدفف في البقيع .ينظر :أسد الغابة(ُ ،)َِْ/اإلصابة(ُ.)ِّْ/

)ّ) ىك :يحيى بف أسيد :كلد عمى عيد رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -ككاف في سف مف يحفظ ،كال تعرؼ لو
ركاية ،ككاف أسيد يكنى بو ،كقد جاء ذكره في ىذا الحديث .ينظر :أسد الغابة(ٓ ،)ّْٔ/اإلصابة(ٔ.)َّٓ/
(ْ) أخرجو البخاري في صحيحو :باب نزكؿ السكينة كالمبلئكة عند قراءة القرآف (ٔ ،)َُٗ/رقـ(َُٖٓ)،
كمسمـ في صحيحو :باب نزكؿ السكينة لقراءة القرآف(ُ ،)ْٖٓ/رقـ(ٕٔٗ).

(ٓ) الشككاني(ُ.)ُّْ/

(ٔ) أخرجو الترمذم في سننو( ،)157/5رقم( ،)2878كقاؿ :ىذا حديث غريب ،كالبييقي في شعب االيمان:
باب ذكر سكرة البقرة كاؿ عمراف( ْ ،)ْٓ/رقـ(ُُِٕ) ،كضعفو األلباني في سمسمة األحاديث

الضعيفة(ّ.)ِْٓ/

(ٕ) الشككاني(ُ.)ّٓٔ/
)ٖ) ىك :حذيفة بف حسؿ بف جابر العبسي كاليماف لقب ألبيو ،ىاجر إلى النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -فخيره
بيف اليجرة كالنصرة ،فاختار النصرة ،كشيد أحدا ،كقتؿ أبكه بيا ،كىك :صاحب سر رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو
كسمـ-في المنافقيف ،استعممو عمر عمى المدائف ،فمـ يزؿ بيا حتى ماتن سنةّٔ:ق .ينظر :أسد
الغابة(ُ ، )َٕٔ/اإلصابة (ِ.)ّٗ/
(ٗ) أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده مطكال :باب حذيفة بف اليماف عف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ( -
ّٖ ،)ِٖٕ/رقـ(ُِِّٓ) ،كالنسائي في السنن الكبرى :باب اآليتاف مف آخر سكرة البقرة (ٕ،)َِٔ/
رقـ(ٖٕٔٗ) ،كابف حباف في صحيحو :باب شركط الصبلة (ْ ،)ٓٗٓ/رقـ(ُٕٗٔ)،كصححو شعيب األرنؤكط
في تعميقو عميو ،كصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير وزياداتو(ُ ،)ُِْ/رقـ(ََُٔ).
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ثالثاً  :ما اختص بو كل من اإلمامين في فضائل سورة األنعام:

أ-ما اختص بو اإلمام البغوي:

اختص بحديث كاحد(ُ)ىك قاؿ ركم مرفكعا" :مف ق أر سكرة األنعاـ يصمي عميو أكلئؾ

السبعكف ألؼ ممؾ ليمو كنياره"(ِ).

ب-ما اختص بو اإلمام الشوكاني في سورة األنعام:
(ّ)

اختص بسبعة

أحاديث ،كلو خمسة أحاديث أخرل في مجمكعيا متفقة مع الحديث

الذم ذكره البغكم في أكجو االتفاؽ ك سأذكر خمسة أحاديث ىي:

الحديث األول( :)4عف أنس -رضي اهلل عنو-مرفكعا :ينادم مناد" :يا قارئ سكرة

األنعاـ ىمـ إلى الجنة بحبؾ إياىا كتبلكتيا"(ٓ).

الحديث الثاني( :)6عف عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو-قاؿ" :األنعاـ مف نكاجب

(ٕ)

القرآف"(ٖ).

الحديث الثالث( :)9عف عمي بف أبي طالب -رضي اهلل عنو -قاؿ" :أنزؿ القرآف خمسا

خمسا ،كمف حفظو خمسا خمسا لـ ينسو ،إال سكرة األنعاـ ،فإنيا نزلت جممة يشيعيا مف كؿ

(ُ) البغكم(ّ.)ُِٓ/
(ِ) ذكره البغكم عف الثعمبي كالكاحدم ،كقاؿ عنو ابف الجكزم في المكضكعات (ىذا حديث فضائؿ السكر
مصنكع ببل شؾ ،كفى إسناد الطريؽ األكؿ بديع ،قاؿ الدار قطني :كىك :متركؾ ،كفى الطريؽ الثاني مخمد
بف عبد الكاحد قاؿ ابف حباف :منكر الحديث جدا ينفرد بمناكير ال تشبو أحاديث الثقاة ،كقد اتفؽ بديع كمخمد
عمى ركاية ىذا الحديث عف عمي بف زيد ،كقد قاؿ أحمد كيحيى :عمي بف زيد ليس بشيء) .ينظر :أبك الفرج
عبد الرحمف بف عمي الجكزم :الموضوعات (ُ.)َِْ/
(ّ) الشككاني (ِ.)ُُُ/
(ْ) المصدر نفسو.
(ٓ) أخرجو أبك شجاع الديممي في الفردوس بمأثور الخطاب ،باب الياء (ٓ ،)ْٗٓ/رقـ(ٖٖٖٔ) ،كأكرده
السيكطي في الدر المنثور(ّ)ِْْ/كقاؿ :أخرجو الديممي بسند ضعيؼ في الفردوس بمأثور الخطاب ،كذكره
عمي بف محمد بف عمي ابف عراؽ الكناني :تنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة
الموضوعة(.)355/1

(ٔ) الشككاني(ِ.)ُُِ/

(ٕ ) حكى األزىرم في ىذا قكليف أحدىما أف نجائبو أفضمو كمحضو كالنجابة الكرـ ،كالثاني أف نكاجب القرآف
عتاقة .ينظر :أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي الجكزم :غريب الحديث(ِ.)ِّٗ/

(ٖ) أخرجو أبك عبيد في فضائل القرآن(صَِْ) ،كالثعمبي في تفسيره(ْ ،)ُِّ/كأبك محمد عبد اهلل بف عبد

الرحمف الدارمي في مسنده ،باب فضائؿ األنعاـ كالسكر (ْ ،)ُُِْ/رقـ(ّْْْ) ،كقاؿ المحقؽ حسيف

سميـ الداراني في تعميقو عميو :إسناده جيد إلى عمر -رضي اهلل عنو -كىك :مكقكؼ عميو.

(ٗ) الشككاني(ِ.)ُُُ/
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سماء سبعكف ممكان حتى أدكىا إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،ما قرئت عمى عميؿ إال شفاه

اهلل"(ُ).

الحديث الرابع( :)2عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما مرفكعا" :مف ق أر إذا صمى الغداة

ثبلث آيات مف أكؿ سكرة األنعاـ ،إلى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼنزؿ إليو أربعكف ألؼ ممؾ يكتب لو
مثؿ أعماليـ ،كنزؿ إليو ممؾ مف فكؽ سبع سماكات ،كمعو مرزبة مف حديد ،فإف أكحى
الشيطاف في قمبو شيئا مف الشر ضربو ضربة حتى يككف بينو كبينو سبعكف حجابا ،فإذا كاف

يكـ القيامة ،قاؿ اهلل تعالى :أنا ربؾ كأنت عبدم ،امش في ظمي ،كاشرب مف الككثر ،كاغتسؿ

مف السمسبيؿ ،كأدخؿ الجنة بغير حساب كال عذاب"(ّ).

الحديث الخامس( :)4عف جابر قاؿ" :لما نزلت سكرة األنعاـ سبح رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو
كسمـ-ثـ قاؿ :لقد شيع ىذه السكرة مف المبلئكة ما سد األفؽ"(ٓ).
الخالصة:

ُ -مجمكع األحاديث في فضائؿ سكرة الفاتحة عند اإلماـ البغكم خمسة أحاديث ،كفي
سكرة البقرة ستة أحاديث ،كفي سكرة األنعاـ حديثيف.

ِ -مجمكع األحاديث في فضائؿ سكرة الفاتحة عند اإلماـ الشككاني سبعة عشر

حديثان ،كفي سكرة البقرة اثناف كثبلثكف حديثان ،كفي سكرة األنعاـ اثنا عشر حديثان.

ّ -اتفؽ اإلماماف في سكرة الفاتحة في أربعة أحاديث ،كفي سكرة البقرة في خمسة

أحاديث ،كفي سكرة األنعاـ في حديث كاحد.

(ُ) أخرجو البييقي في شعب اإليمان :باب ذكر السبع الطكاؿ( ْ ،)َٖ/رقـ(ُُِِ) ،كقاؿ :في إسناده مف
ال يعرؼ ،ك الذىبي في ميزان االعتدال في نقد الرجال  ،)َّٖ/ُ(،رقـ(ُُِٔ) قاؿ :مكضكع عمى سميـ بف

عيسى ،كفيو بزيع بف عبيدة ال يعرؼ.

(ِ) الشككاني(ِ.)ُُِ/

)ّ) ذكره الثعمبي في تفسيره عف جابر(ْ ،)ُُّ/كالقرطبي في تفسيره(ٔ )ّّٖ/عزاه إلى الثعمبي ،مع اختبلؼ
في آخره ،قاؿ عنو ابف حجر العسقبلني :االمآلي المطمقة( ،)َِْ( ،ىذا حديث غريب كالمتيـ بو إبراىيـ بف

إسحاؽ كاف كاف في محمد بف عثماف بعض الضعؼ لكنو لـ يترؾ ،كأما إبراىيـ قاؿ الدارقطني :متركؾ ،كقاؿ
األزدم :زائغ ،كأما ابف حباف فذكره في الثقات لكف قاؿ :ربما خالؼ).

(ْ) الشككاني(ِ.)ُُُ/

)ٓ) األفؽ :جمعيا آفاؽ ،ك آفاؽ األرض ،أم نكاحييا مكتسبا .ابف األثير :النياية في غريب الحديث
واألثر(ُ .)ٓٔ/كالحديث أخرجو الحاكـ في المستدرك :باب تفسير سكرة األنعاـ (ِ ،)ّْْ/رقـ(ِِّٔ)،
كالبييقي في شعب اإليمان :باب ذكر السبع الطكاؿ (ْ ،)ٕٖ/رقـ (َِِٖ) كقد ضعفو األلباني في سمسمة
األحاديث الضعيفة والموضوعة(ُِ ،)ِِٕ/رقـ(ِٕٔٓ) ،كقاؿ :عمة الحديث االنقطاع.
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ْ -لـ ينفرد اإلماـ البغكم في سكرة الفاتحة بشيء ،كاختص في سكرة البقرة بحديث
كاحد ،كاختص في سكرة األنعاـ بحديث كاحد .

ٓ -اختص اإلماـ الشككاني في سكرة الفاتحة بأربعة عشر حديثنا ،كاختص في سكرة

البقرة بسبعة كعشريف حديثا ،كفي سكرة األنعاـ بأحد عشر حديثا.
المالحظات في فضائل السور ما يأتي:

ُ -لئلماـ الشككاني في سكرة األنعاـ خمسة أحاديث ،ليا عدة طرؽ كركايات في

مجمكعيا متفقة مع حديث كاحد لئلماـ البغكم .

ِ -لـ أذكر األحاديث في فضائؿ آميف ،ألنيا ليست آية مف الفاتحة كما ىك معمكـ .

ّ -لـ أذكر فضائؿ السبع الطكاؿ كالتي مف ضمنيا سكرتا البقرة كاألنعاـ ،كالتي ذكر
(ُ)

اإلماـ البغكم

(ِ)

في فضائميا حديثا كاحدا ،كذكر اإلماـ الشككاني

ثبلثة أحاديث.

كىكذا يتضح اىتماـ اإلماميف بيذا المكضكع إال أنو يتضح الفارؽ الكبير بيف أسمكب

اإلماميف -رحميما اهلل -في تناكليما ليذه المسائؿ العممية ،كىك ما يرجح كفة اإلماـ

الشككاني -رحمو اهلل -كتكسعو أكثر مف اإلماـ البغكم ،في ىذا المبحث المتعمؽ بمسائؿ عمكـ
القرآف.

(ُ) البغكم( ُ. )ُْ/

(ِ) الشككاني(ُ. )ّّ/

 -83-

الفصل الثالث :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين المتعمقة
بالنص.
وفيو سبعة مباحث:

المبحااااااث األول :أكجػ ػ ػػو االتفػ ػ ػػاؽ كاالخػ ػ ػػتبلؼ عنػ ػ ػػد اإلمػ ػ ػػاميف فػ ػ ػػي أسػ ػ ػػماء

السكر.

المبحااااااث الثاااااااني :أكجػ ػ ػػو االتفػ ػ ػػاؽ كاالخػ ػ ػػتبلؼ عنػ ػ ػػد اإلمػ ػ ػػاميف فػ ػ ػػي عػ ػ ػػدد

اآليات.

المبحاااااث الثالاااااث :أكجػ ػػو االتف ػ ػػاؽ كاالخػ ػػتبلؼ عن ػ ػػد اإلمػ ػػاميف ف ػ ػػي المحك ػ ػػـ
كالمتشابو.

المبحااااااث الرابااااااع :أكجػ ػ ػػو االتفػ ػ ػػاؽ كاالخػ ػ ػػتبلؼ عنػ ػ ػػد اإلمػ ػ ػػاميف فػ ػ ػػي العػ ػ ػػاـ

كالخاص.

المبحااااث الخااااامس :أكجػ ػػو االتفػ ػػاؽ كاالخػ ػػتبلؼ عنػ ػػد اإلمػ ػػاميف فػ ػػي الناسػ ػػخ

كالمنسكخ.

المبحااااااااث السااااااااادس :أكجػ ػ ػ ػػو االتفػ ػ ػ ػػاؽ كاالخػ ػ ػ ػػتبلؼ عنػ ػ ػ ػػد اإلمػ ػ ػ ػػاميف فػ ػ ػ ػػي

األمثاؿ.

المبحاااااااااث الساااااااااابع :أكجػ ػ ػ ػػو االتفػ ػ ػ ػػاؽ كاالخػ ػ ػ ػػتبلؼ عنػ ػ ػ ػػد اإلمػ ػ ػ ػػاميف فػ ػ ػ ػػي

اإلعجاز.
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المبحث األول :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في أسما
السور
وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في أسماء سكرة الفاتحة.
المطمب الثاني :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في أسماء سكرة البقرة.
المطلب الثالث :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في أسماء سكرة كاألنعاـ.
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المطمب األول :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في أسما سورة الفاتحة
كقبؿ أف أبدأ الحديث في أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في أسماء سكرة الفاتحة أشير إلى
تعريؼ السكرة.

السورة في المغة" :إما أف تككف مشتقة مف سكر المدينة ،شبيت بو إلحاطتيا بآياتيا

لعمك شأنيا
كاجتماعيا كاجتماع البيكت بالسكر ،أكمف
التسكر ،بمعنى التصاعد كالتركيبِّ ،
ٌ
كشأف قارئيا
أيضا تطمؽ عمى المنزلة الرفيعة( ،)1قاؿ النابغة(ِ):
والسورة في المغة ً
ترل كؿ ممؾ حكليا يتذبذب"(.)3
ألـ تر أف اهلل أعطاؾ سكرة
وفي االصطالح" :طائفة مف اآليات القرآنية ليا بدء كنياية"(ْ).

الج ْع َبري(ٓ)" :حد السكرة قرآف يشتمؿ عمى آم ذكات فاتحة كخاتمة
وقال الزركشي  :قال َ

كأقميا ثبلث آيات"(ٔ).

وعرفيا اإلمام الشوكاني بقولو" :السكرة :الطائفة مف القرآف المسماة باسـ خاص،

سميت بذلؾ ألنيا مشتممة عمى كمماتيا كاشتماؿ سكر البمد عمييا"(ٕ).

أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في أسما سورة الفاتحة.

أ  -أسما سورة الفاتحة عند اإلمام البغوي قال(ٖ(:

"ليا ثبلثة أسماء معركفة :فاتحة الكتاب ،كأـ القرآف ،كالسبع المثاني ،فسميت فاتحة

الكتاب ،ألف اهلل بيا افتتح القرآف ،كسميت أـ القرآف ،كأـ الكتاب :ألنيا أصؿ القرآف ،منيا بدئ

القرآف كأـ الشيء :أصمو ،كقيؿ :ألنيا مقدمة كاماـ لما يتمكىا مف السكر يبدأ بكتابتيا في
(ُ) ينظر :لسان العرب(ْ.)ّٖٔ/

)ِ) ىك :زياد بف معاكية الذبياني الغطفاني أبك أمامة :شاعر جاىمي ،مف الطبقة األكلى ،كانت تضرب لو قبة
مف جمد أحمر بسكؽ عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عميو أشعارىا ،كىك :أحد األشراؼ في الجاىمية ،ككاف
أحسف شعراء العرب ديباجة ،ال تكمؼ في شعره كال حشك ،كعاش عم ار طكيبل ،تكفي نحك :ثماف عشر قبؿ

اليجرة .ينظر :رزؽ اهلل بف يكسؼ بف عبد المسيح :شع ار النصرانية( ،)645/5واألعالم(.)55/3

(ّ)ينظر :ديوان النابغة( )73كفي آخر البيت في ديكانو( ترل كؿ ممؾ دكنيا يتذبذب) بدؿ حكليا.
(ْ) محمد بكر إسماعيؿ :دراسات في عموم القرآن (ٔٓ).

)ٓ) ىك :إبراىيـ بف عمر الجعبرم :كلد سنة َْٔ :ق ،نزيؿ مدينة الخميؿ ،كاف فقييا مقرئا متفننا لو التصانيؼ
المفيدة في القراءات كالمعرفة بالحديث كأسماء الرجاؿ ،تكفي سنةِّٕ:ق .ينظر :طبقات الشافعية

الكبرى(ٗ.)ّٖٗ/

(ٔ) البرىان في عموم القرآن (ُ.)ِْٔ/
(ٕ) الشككاني(ُ.)ِٔ/
(ٖ) البغكم(ُ.)ْٗ/
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المصحؼ كبقراءتيا في الصبلة ،كالسبع المثاني ألنيا سبع آيات باتفاؽ العمماء ،كسميت
مثاني ألنيا تثنى في الصبلة ،فتق أر في كؿ ركعة ،كقاؿ مجاىد :سميت مثاني ألف اهلل تعالى

استثناىا ليذه األمة فذخرىا ليـ".
ب -أسما سورة الفاتحة عند اإلمام الشوكاني قال(ُ):
" تسمى أـ الكتاب ،قاؿ البخارم في أكؿ التفسير ":سميت أـ الكتاب ألنو يبدأ بكتابتيا
في المصاحؼ ،كيبدأ بقراءتيا في الصبلة"(ِ).
كصح تسميتيا بالسبع المثاني ،قالكا :ألنيا تثنى في الصبلة فتق أر في كؿ ركعة.
عف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -عف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ" :ىي أـ
القرآف ،كىي السبع المثاني ،كىي القرآف العظيـ"(ّ).
كعف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو-أيضا عف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ:
"ىي أـ القرآف ،كىي فاتحة الكتاب ،كىي السبع المثاني"(ْ).
كمف جممة أسمائيا كما حكاه في الكشاؼ  :سكرة الكنز ،كالكافية ،كسكرة الحمد ،كسكرة
الصبلة(ٓ) ،كسفياف بف عيينة(ٔ) كاف يسمي فاتحة الكتاب :الكافية(ٕ).
كعف عبد اهلل بف يحيى بف أبي كثير(ٖ) أنو سألو سائؿ عف قراءة الفاتحة خمؼ اإلماـ،
فقاؿ" :عف الكافية تسأؿ؟ قاؿ السائؿ :كما الكافية؟ قاؿ :الفاتحة ،أما عممت أنيا تكفي عف
سكاىا كال يكفي سكاىا عنيا"(ٗ) .كعف الشعبي أف رجبلن اشتكى إليو كجع الخاصرة ،فقاؿ:
"عميؾ بأساس القرآف ،قاؿ :كما أساس القرآف؟ ،قاؿ :فاتحة الكتاب"(َُ).
(ُ) الشككاني(ُ.)ُٕ/
(ِ) ينظر :صحيح البخاري :باب ما جاء في فاتحة الكتاب(ٔ.)ُٕ/
(ّ) أخرجو أحمد في المسند :باب مسند أبي ىريرة(ُٓ ،)ْٖٗ/رقـ (ٖٖٕٗ)،كقاؿ شعيب األرنؤكط إسناده

صحيح عمى شرط الشيخيف ،كالترمذم في سننو(ٓ ،)ِٕٗ/رقـ(ُِّْ) ،كقاؿ :حسف صحيح ،كأخرجو

البخارم في صحيحو بمفظ :قال رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ":-أـ القرآف :ىي السبع المثاني ،كالقرآف
العظيـ :.باب قكلو تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (ٔ ،)ُٖ/رقـ(َْْٕ).
(ْ) ركاه بيذا المفظ ابف جرير في تفسيره ،)َُٕ/ُ( :رقـ(ُّْ).

(ٓ) ينظر :الزمخشرم :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ُ.)ُ/

(ٔ) ىك :سفياف بف عيينة :اليبللي ،الككفي ،ثـ المكي ، ،كلد بالككفة سنةَُٕ:ق  ،ككاف ثقة ثبتا كثير الحديث
حجة ،كمف كبار أصحابو المكثريف عنو :الشافعي ،كابف المديني ،كأحمد ،قاؿ اإلماـ الشافعي :لكال مالؾ،
كسفياف بف عيينة ،لذىب عمـ الحجاز .تكفي سنةُٖٗ:ق ،كدفف بالحجكف .ينظر :ابف سعد :الطبقات

الكبرى(ٔ ،)ُْ/وسير أعالم النبال (ٖ.)ْْٓ/

(ٕ)ذكره الثعمبي في تفسيره(ُ ،)ُِٕ/كالسيكطي في الدر المنثور(ُ ،)ُِ/كالقرطبي في تفسيره(ُ.)ُُّ/

(ٖ) ىك :عبد اهلل بف يحيى بف أبي كثير اليمامي كاف مف خيار الناس كرعان كتكفي في حدكد َُٖ :ق كركل لو
البخارم كمسمـ .ينظر :الوافي بالوفيات(ُٕ.)ّٓٔ/

(ٗ) ذكره الثعمبي في تفسيره(ُ ،)ِٕ/كالسيكطي في الدر المنثور(ُ ،)ُِ/كعزاه إلى الثعمبي.

(َُ) ذكره الثعمبي في تفسيره(ُ ،)ِٕ/كالسيكطي في الدر المنثور(ُ ،)ُِ/كالقرطبي في تفسيره(ُ.)ُُّ/
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كعف أنس -رضي اهلل عنو-عف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ" :إف اهلل أعطاني
عمي فاتحة الكتاب ،كقاؿ :ىي مف كنكز عرشي"(ُ).
فيما ىم َّف بو َّ
كقد ذكر القرطبي في تفسيره لمفاتحة :اثني عشر اسما(ِ).
مما سبؽ يظير بأف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في أسماء سكرة الفاتحة عند اإلماميف
تتمثؿ فيما يمي:
أوالً :أوجو االتفاق:
اتفؽ اإلماماف في ثبلثة أسماء ىي( :فاتحة الكتاب ،كأـ القرآف  ،كالسبع المثاني).
ثانياً :أوجو االختالف:
ُ -لـ ينفرد اإلماـ البغكم بأم اسـ آخر مف األسماء.
ِ -اختص اإلماـ الشككاني بثمانية أسماء ىي (أـ الكتاب ،كالقرآف العظيـ ،كالكنز،
كالكافية ،كالحمد ،كالصبلة ،كالكافية ،كأساس القرآف).

المطمب الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في أسما سورة البقرة:

أ  -أسما سورة البقرة عند اإلمام البغوي(:)3
-1البقرة.
()4
 -2الزى اروان مع سورة آل عمران :عف أبي امامة -رضي اهلل عنو-أنو حدثو قاؿ:
سمعت النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-يقكؿ" :اقرؤكا القرآف فإنو يأتي يكـ القيامة شافعان
ىركيف :البقرة ،كآؿ عمراف فإنيما يأتياف يكـ القيامة كأنيما غمامتاف ،أك
ألصحابو ،اقرؤكا الز ا
غيايتاف ،أك فرقاف مف طير صكاؼ تحاجاف عف صاحبيما ،اقرءكا البقرة فإف أخذىا بركة،
كتركيا حسرة ،كال يستطيعيا البطمة( .")5كليس عنده اسـ آخر غير ىذا االسـ.
ب  -أسما سورة البقرة عند اإلمام الشوكاني( :)6ليا إسميف إضافة إلى اسـ سكرة

ىروان مع سورة آل عمران :عف بريدة (ٕ) -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل
البقرة كىما -ُ :الز ا
صمى اهلل

(ُ) أخرجو البييقي في شعب اإليمان :باب ذكر الفاتحة ( ْ ،)ّٗ/رقـ(ُِْٖ) ،كالديممي فػي الفردوس بمأثور
الخطاب(ٓ ،)ْٓٗ/رقـ(ّٔٔ) ،كضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة(ٕ ،ُٓ/رقـ(َُّٓ).

(ِ) ينظر :تفسير القرطبي(ُ.)ُُُ/
(ّ) البغكم(ُ.)ِْ/

(ْ) ىك :صدم بف عجبلف بف الحارث ،أبك أمامة الباىمي السيمي :غمبت عميو كنيتو ،سكف حمص كركل عف
النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -فأكثر ،تكفي سنةُٖ:ق  .ينظر :أسد الغابة(ّ ،)ُٓ/اإلصابة(ّ.)ّّٗ/

ىركاف :المنيرتاف ،كالبطمة :السحرة .ينظر :محمد عمي الصابكني :مختصر تفسير ابن كثير (ُ،)ِٔ/
(ٓ) الز ا
كالحديث أخرجو مسمم في صحيحو :باب فضؿ قراءة القرآف (ُ ،)ّٓٓ/رقـ(َْٖ).

(ٔ) الشككاني(ُ.)ِّ/

)ٕ( ىك :بريدة بف الحصيب األسممي :أسمـ حيف مر بو النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -مياج انر ،ىك :كمف معو،
ككانكا نحك ثمانيف بيتان ،ثـ قدـ عمى رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-بعد أحد ،فشيد معو المشاىد كميا،

ثـ خرج غازيان إلى خراساف  ،فأقاـ بمرك حتى مات ،كدفف بيا .ينظر :أسد الغابة(ُ ،)ّٕٔ/كاإلصابة(ُ.)ُْٖ/
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عميو كسمـ" :تعممكا سكرة البقرة ،فإف أخذىا بركة ،كتركيا حسرة ،كال يستطيعيا البطمة ،ثـ
ىركاف تظبلف صاحبيما يكـ
سكت ساعة ثـ قاؿ :تعممكا سكرة البقرة كآؿ عمراف فإنيما الز ا

القيامة ،كأنيما غمامتاف ،أك غيايتاف ،أك فرقاف مف طير صكاؼ"(ُ).
-2سنام القرآن :عف ىم ٍع ًق ًؿ بف ىي ىس وار(ِ) -رضي اهلل عنو -أف رسكؿ اهلل  -صمى
اهلل عميو كسمـ-قاؿ" :البقرة سناـ القرآف كذركتو ،نزؿ مع كؿ آية منيا ثمانكف ممكان،
كاستخرجت ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ مف تحت العرش فكصمت بيا"(ّ).
مما سبؽ يتضح أف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في سكرة البقرة يتمثؿ فيما يمي:

أوالً  :أوجو االتفاق:

اتفؽ اإلماماف في اسميف لسكرة البقرة ىما (البقرة ،الزىراكيف مع سكرة آؿ عمراف ).
ثانياً :اوجو االختالف:

اختمفا في أف اإلماـ الشككاني اختص باسـ كاحد لسكرة البقرة ىك(سناـ القرآف).

المطمب الثالث :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في أسما سورة
األ نعام:
في ىذه السكرة اتفؽ اإلماماف في اسـ كاحد ،ىك األنعاـ كلـ يثبت عنيما اسـ آخر
غيره.

(ُ) أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده :باب حديث بريدة األسممي (ّٖ ،)ُْ/رقـ(َِِٓٗ) ،كقاؿ المحقؽ شعيب
األرنؤكط في تعميقو عميو :صحيح لغيره ،كىذا إسناد حسف في المتابعات كالشكاىد مف أجؿ بشير ابف المياجر
-كىك :الغنكم ،-فيك :حسف الحديث في المتابعات كالشكاىد ،كباقي رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ،كالدارمي في

سننو :باب في فضؿ سكرة القرة كآؿ عمراف (ْ ،)ُِّٓ/رقـ(ّّْْ) ،كقاؿ المحقؽ سميـ عيسى الداراني في

تعميقو عميو :إسناده حسف ،كالبييقي في شعب اإليمان :باب فصؿ في ادماف تبلكة القرآف (ّ،)ّْٕ/

رقـ(ُّٖٓ).

)ِ) ىك :معقؿ بف يسار بف عبد اهلل المزني :شيد بيعة الرضكاف ،ركم عنو أنو قاؿ :بايعناه عمى أف ال نفر،
سكف البصرة ،كاليو ينسب نير معقؿ الذم بالبصرة ،كتكفي بيا آخر خبلفة معاكية ،ك قيؿ :إنو تكفي أياـ يزيد
بف معاكية .ينظر :أسد الغابة(ٓ ،)ِِْ/كاإلصابة( ٔ.)ُْٔ/

(ّ) أخرجو أحمد في مسنده مطوال :باب حديث معقؿ بف يسار (ّّ ،)ُْٕ/رقـ(َََِّ) ،كقاؿ المحقؽ
شعيب األرنؤكط :إسناده ضعيؼ لجيالة الرجؿ كأبيو ،كالطبراني في المعجم الكبير :باب أبي عثماف عف

معقؿ بف يسار(َِ ،)َِِ/رقـ(ُُٓ) ،كقاؿ الييثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( ٔ،)ُُّ/

رقـ(َُُٖٔ)،ركاه أحمد ،كفيو راك لـ يسـ ،كبقية رجالو رجاؿ الصحيح .كركاه الطبراني كأسقط المبيـ،
كضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة(ُْ ،)ٕٖٕ/رقـ(ّْٖٔ).
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المبحث الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في عدد اآليات
وفيو ثالثة مطالب:
المطمااااااب األول :أكجػ ػ ػػو االتفػ ػ ػػاؽ كاالخػ ػ ػػتبلؼ عنػ ػ ػػد اإلمػ ػ ػػاميف فػ ػ ػػي عػ ػ ػػدد آيػ ػ ػػات سػ ػ ػػكرة
الفاتحة.
المطماااااب الثااااااني :أكج ػ ػػو االتف ػ ػػاؽ كاالخ ػ ػػتبلؼ عن ػ ػػد اإلم ػ ػػاميف ف ػ ػػي ع ػ ػػدد آي ػ ػػات س ػ ػػكرة
البقرة.
المطمب الثالث :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في عدد آيات سكرة األنعاـ

 -٢0-

أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في عدد اآليات

قبؿ الحديث عف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في عدد آيات سكرة الفاتحة أشير إلى تعريؼ اآلية.
اآلية في المغة ليا ثالثة معان:

ُ -العبلمة تقكؿ العرب :خربت دار فبلف ،كما بقي فييا آية ،أم :عبلمة فكأف كؿ

آية في القرآف عبلمة ،كداللة عمى نبكة محمد -صمى اهلل عميو كسمـ.-

ِ -جماعة الحركؼ ...تقكؿ العرب :خرج القكـ بآيتيـ أم بجماعتيـ.
ّ -اآلية العجب ،تقكؿ العرب :فبلف آية في العمـ ،كفي الجماؿ.
فكأف كؿ آية عجب في نظميا كالمعاني المكدعة فييا(ُ).

وأما في االصطالح فقيل" :اآلية طائفة مف القرآف منقطعة عما قبميا كما بعدىا ليس

بينيا شبو بما سكاىا ،وقيل :ىي الكاحدةي مف المعدكدات في السكر ،سميت بو ،ألنيا عبلمة
المتى ىح َّدل بيا"(ِ(.
عمى صدؽ مف أتى بيا ،كعمى عجز ي

كقد اتفؽ القرء عمى أف عدد أيات القرآف ستة آالؼ آية  ،ثـ اختمفكا بعد ذلؾ فعند قراء

المدينة(َُٕٔ) كقيؿ(َُْٔ) ،كعند قراء مكة( ََِٔ) ،كعند قراء الشاـ(َِٔٔ) كعند قراء
البصرة قيؿ(ََْٔ) كقيؿ (ََٓٔ) كقيؿ(َُٕٔ) ،كعند قراء الككفة(َّٔٔ) كىك المعمكؿ
بو في مصاحفنا ألنيا بركاية حفص عف عاصـ الككفي رحمو اهلل(ّ).

المطمب األول:أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في عدد آيات سورة الفاتحة

أ -عدد آيات سورة الفاتحة عند اإلمام البغوي(:)4

قاؿ" :اختمفكا في آية التسمية فذىب قراء المدينة كالبصرة  ،كفقياء الككفة إلى أنيا

ليست مف فاتحة الكتاب ،كال مف غيرىا مف السكر ،كاالفتتاح بيا لمتيمف كالتبرؾ.

كذىب قراء مكة كالككفة ،كأكثر فقياء الحجاز إلى أنيا مف الفاتحة ،كليست مف سائر

السكر ،كأنيا كتبت لمفصؿ ،كذىب جماعة إلى أنيا مف الفاتحة ،كمف كؿ سكرة إال سكرة
التكبة ،كىك قكؿ الثكرم(ٓ)،

(ُ)محمد بف القاسـ أبك بكر األنبارم :الزاىر في معاني كممات الناس (ُ.)ٕٔ/
(ِ)البرىان في عموم القرآن(ُ..)ِٔٔ/
(ّ) ينظر :مناىل العرفان(ُ.)ّّْ/
(ْ) البغكم(ُ.)ُٓ/

(ٓ) ىك :سفياف بف سعيد الثكرم :كلد سنةٕٗ:ق في خبلفة سميماف بف عبد الممؾ ،ككاف ثقة مأمكنان ثبتان كثير
الحديث حجة ،عرض عميو الخميفة أبك جعفر القضاء فيرب خكفان منو لرفضو القضاء ،تكفي بالبصرة

سنةُُٔ:ق في خبلفة الميدم .ينظر :الطبقات الكبرى(ٔ.)َّٓ/
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كابف المبارؾ(ُ) .كالشافعي(ِ) ،ألنيا كتبت في المصحؼ بخط سائر القرآف(ّ).
كاتفقكا عمى أف الفاتحة سبع آيات فاآلية األكلى عند مف يعدىا مف الفاتحة ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭼ كابتداء اآلية األخيرة ﭽ ﭫ ﭬ ﭼ كمف لـ يعدىا مف الفاتحة قاؿ ابتداؤىا ﭽ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼكابتداء اآلية األخيرة ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼكاحتج مف جعميا مف
الفاتحة كمف السكر بأنيا كتبت في المصحؼ بخط القرآف.
(ْ)

كبحديث ما ركم عف ابف جريج

(ٓ)

قاؿ أخبرني أبي ،عف سعيد بف جبير

(قاؿ) ":ﭽ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ[الحجر ]8٧:ىي أـ القرآف ،قاؿ أبي :قرأىا عمي
سعيد بف جبير حتى ختميا ثـ قاؿ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ اآلية السابعة ،قاؿ سعيد :قرأتيا
عمى ابف عباس -رضي اهلل عنيما -كما قرأتيا عميؾ ،ثـ قاؿ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ اآلية
السابعة ،قاؿ ابف عباس -رضي اهلل عنيما :-فذخرىا لكـ فما أخرجيا ألحد قبمكـ"(ٔ).

(ُ) ىك :عبد اهلل بف المبارؾ :يكنى أبا عبد الرحمف ،كلد سنةُُٖ:ق  ،كارتحؿ إلى العراؽ كالحجاز كالشاـ
كمصر كاليمف كسمع عممان كثي انر ،ككاف ثقة مأمكنان إمامان حجة كثير الحديث ،كمات بييت منصرفان مف الغزك

سنةُُٖ:ق كلو ثبلث كستكف سنة .ينظر :الطبقات الكبرى(ٕ.)ِّٔ/

(ِ) ىك :اإلماـ محمد بف إدريس :صاحب المذىب الشافعي ،كمجدد القرف الثاني ،كلد سنةَُٓ:ق بغزة ،كمات
عنو أبكه ،كىك :ابف سنتيف ،فحممتو أمو إلى دارىـ بالحجاز في أجياد ،فنشأ بمكة كترعرع بيا ،كجالس أىؿ
العمـ كفتح عميو فيو ما حرـ غيره مثمو ،تصدر لئلفتاء كىك :ابف خمسة عشر سنة ،تكفي بالفسطاط
سنةَِْ:ق .ينظر :محمد بف حباف أبك حاتـ الدارمي :الثقات (ٗ.)َّ/

(ّ) كىك :الراجح ألف الصحابة لـ يكتبكا في مصاحفيـ إال القرآف ،كجردك منو ما سكاه

(ْ) ىك :عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج  :اإلماـ ،العبلمة ،الحافظ ،شيخ الحرـ ،أبك خالد ،كأبك الكليد
القرشي ،األمكم مكالىـ ،المكي ،صاحب التصانيؼ ،كأكؿ مف دكف العمـ بمكة ،أصمو عبد ركمي ،كلد سنة:
َٖق ،كتكفي سنةَُٓ :ق ،كقيؿ غير ذلؾ .ينظر :سير أعالم النبال (.)325/6

(ٓ) ىك :سعيد بف جبير بف ىشاـ األسدم الككفي :مكلى بني كالبة بف الحارث بف بني أسد كنيتو أبك عبد اهلل،
كاف فقييان عابدان كرعان فاضبلن قتمو الحجاج بف يكسؼ ظمما كعدكانا سنةٗٓ :ق كىك :ابف تسع كأربعيف سنة.

ينظر :رجال صحيح مسمم(ُ.)ِّٖ/

(ٔ) أخرجو الشافعي في مسنده  ،باب قراءة الفاتحة (ُ ،)ٕٗ/رقـ(َُِ) ،كالبييقي في السنن الكبرى ،باب
الدليؿ عمى أف ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ آية تامة مف الفاتحة (ِ ،)ٔٔ/رقـ(ِّٖٔ) باختبلؼ يسير في بعض
األلفاظ ،كضياء الديف المقدسي في األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجو

البخاري ومسمم في صحيحييما ،باب عبدالممؾ بف جريج عف سعيد (َُ ،)ِِٕ/رقـ(َِْ).
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كمف لـ يجعميا مف الفاتحة احتج بما ركم عف أنس بف مالؾ -رضي اهلل عنو -أنو
قاؿ" :قمت كراء أبي بكر الصديؽ

(ُ)

(ِ)

كعمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف

-رضي اهلل

عنيـ -فكميـ كاف ال يق أر ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ إذا افتتح الصبلة"(ّ).
كقاؿ سعيد بف جبير عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما" -كاف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل
عميو كسمـ-ال يعرؼ ختـ سكرة حتى ينزؿ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ "(ْ).
ب :عدد آيات سورة الفاتحة عند اإلمام الشوكاني قال(:)5

"ىي سبع آيات ببل خبلؼ كما حكاه ابف كثير في تفسيره(ٔ) ،كقاؿ القرطبي(ٕ) :أجمعت
الج ْع ِفي (ٖ)أنيا ست ،كىك شاذ،
األمة عمى أف فاتحة الكتاب سبع آيات ،إال ما ركم عف حسيف ُ

ك ما ركم عف عمرك بف عبيد(ٗ)أنو جعؿ ﭽ ﭢ ﭣ ﭼآية ،فيي عنده ثماف ،كىك شاذ ،كانما

اختمفكا في البسممة كما سيأتي إف شاء اهلل.
(ُ) ىك :الخميفة األكؿ بعد رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -كأكؿ مف آمف بو مف الرجاؿ ،كرفيؽ رسكؿ في
اليجرة ،كأحد العشرة المبشريف بالجنة ،كلد بعد عاـ الفيؿ بسنتيف كستة أشير ،كتكفي بعد مكت النبي-صمى
اهلل عميو كسمـ -بسنتيف ،سنةُّ :ق .ينظر :أسد الغابة(ٔ ،)ّْ/ك اإلصابة( ْ.)ُْٓ/

(ِ) ىك :الخميفة الثالث بعد رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ -كمف السابقيف إلى اإلسبلـ  ،كأحد العشرة المبشريف
بالجنة ،زكجو الرسكؿ-صمى اهلل عميو كسمـ -بابنتيو كاحدة بعد األخرل ،كلذلؾ لقب بذك النكريف ،تكفي
سنةّٓ:ق .ينظر :أسد الغابة(ّ ،)ٕٖٓ/كاإلصابة(ْ.)ّٕٕ/

(ّ) أخرجو مالؾ في الموطأ  ،باب العمؿ في القراءة (ُ ،)ُٖ/رقـ(َّ) ،كالبييقي في السنن الكبرى :باب مف
قاؿ ال يجير بيا( ِ ،)ٕٓ/رقـ(ُِْٖ) ،كقد أخرجو مسمم في صحيحو :باب حجة مف قاؿ ال يجير

بالبسممة (ُ ،)ِٗٗ/رقـ(ّٗٗ) بمفظ :صميت مع رسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -كذكر بقية الحديث.

(ْ) أخرجو أبك داككد في سننو ،باب مف جير بيا(ِ ،)ُٗ/رقـ(ٖٖٕ) ،كقاؿ شعيب األرنؤكط :حديث صحيح،

كىذا إسناد رجالو ثقات ،كالحاكـ في المستدرك ،)ّٓٓ/ُ( :رقـ(ْٖٓ)،كقاؿ صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ

يخرجاه ،كالبييقي في السنن الصغرى  ،باب افتتاح فاتحة الكتاب ب ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ كالبياف أنيا آية
منيا ( ُ ،)َُٓ/رقـ(ّٖٖ) ،كصححو األلباني في صحيح أبي داككد(ّ ،)ِّٕ/رقـ(ْٕٓ).
(ٓ) الشوكاني(.)18/1

( )6ينظر :تفسير ابن كثير(.)18/1

( )7ينظر :تفسير القرطبي(ُ.)ُُْ/

)ٖ) ىك :الحسيف بف عمي بف الكليد :شيخ اإلسبلـ أبك عمي الجعفي مكالىـ الككفي الحافظ المقرئ الزاىد القدكة،
ق أر عمى حمزة كسمع مف أبي عمرك بف العبلء كاألعمش كغيرىـ  ،تكفي سنةَِّ :ق ،عاش أربعان كثمانيف

سنة .ينظر :طبقات الحفاظ(ُ.)ِٓٓ/

(ٗ) ىك :عمرك بف عبيد :مكلى لبني تميـ ،كيكنى أبا عثماف ،معتزلي صاحب رأم ليس بشيء في الحديث،
ككاف كثير الحديث عف الحسف كغيره ،تكفي سنةُْْ :ق ،كدفف بمراف عمى لياؿ مف مكة طريؽ البصرة.
ينظر :الطبقات الكبرى(ٕ.)َُِ/
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قاؿ في قكلو تعالى:

(ُ)

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ اختمؼ أىؿ العمـ ىؿ ىي آية مستقمة في

أكؿ كؿ سكرة كتبت في أكليا؟ ،أك ىي بعض آية مف أكؿ كؿ سكرة؟ ،أك ىي كذلؾ في

الفاتحة فقط دكف غيرىا؟ ،أك أنيا ليست بآية في الجميع كانما كتبت لمفصؿ؟ ،كقد اتفقكا عمى
أنيا بعض آية في سكرة النمؿ ،كقد جزـ قراء مكة كالككفة بأنيا آية مف الفاتحة ،كمف كؿ

سكرة ،كخالفيـ قراء المدينة كالبصرة كالشاـ فمـ يجعمكىا آية ال مف الفاتحة كال مف غيرىا مف

السكر ،قالكا :كانما كتبت لمفصؿ كالتبرؾ بدليؿ ما ركاه ابف عباس -رضي اهلل عنيما -أف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" :كاف ال يعرؼ فصؿ السكرة حتى ينزؿ(ِ)عميو ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭼ "(ّ).
كعف أـ سممة -رضي اهلل عنيا -أف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ" :-ق أر البسممة في أكؿ

الفاتحة في الصبلة كعدىا آية "(ْ).
وعنأنس-رضًهللاعنه-أنهسئلعنقراءةرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-فقال":كانت
قراءتهمدا،ثمقرأﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼٌ،مدﭑ ﭒ ،وٌمدﭓ،وٌمدﭔ"(ٓ) .
واحتج من قال بأنو ال يجير بالبسممة في الصالة بما يأتي(ٔ):
عف عائشة -رضي اهلل عنيا -قالت ":كاف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-يفتتح الصبلة
بالتكبير ،كالقرآءة ب :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ"(ٕ).
كعف أنس -رضي اهلل عنو -قاؿ" :صميت خمؼ النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-كأبي بكر ،كعمر،
كعثماف -رضي اهلل عنيـ ،-فكانكا يستفتحكف ب :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼال يذكركف ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ  ،في أكؿ قراءة كال في آخرىا"(ٖ).
(ُ)الشككاني(ُ.)َِ/
(ِ) كممة ينزؿ دليؿ عمى أنيا آية مف عند اهلل تعالى.
(ّ) سبؽ تخريجو في الصفحة السابقة.
(ْ) أخرجو أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة في صحيحو  ،باب ذكر الدليؿ عمى أف ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ
آية مف فاتحة الكتاب (ُ ،)ِْٖ/رقـ(ّْٗ) ،قاؿ ابف كثير في تفسيره )ُّ/ُ( :لكنو مف ركاية عمر بف

ىاركف البمخي ،كفيو ضعؼ.

(ٓ) أخرجو البخارم في صحيحو :باب مد القراءة ( ٔ ،)ُٗٓ/رقـ(َْٔٓ) ،بمفظ :يمد ببسـ اهلل ،كيمد بالرحمف،
كيمد بالرحيـ .

(ٔ) الشككاني(ُ.)َِ/
(ٕ) أخرجو مسمـ في صحيحو مطكال :باب ما يجمع صفة الصبلة (ُ ،)ّٕٓ/رقـ(ْٖٗ).

(ٖ) أخرجو البخارم في صحيحو :باب ما يقكؿ بعد التكبير( ُ ،)ُْٗ/رقـ(ّْٕ) ،ك مسمـ في صحيحو :باب
حجة مف قاؿ ال يجير بالبسممة ( ُ ،)ِٗٗ/رقـ(ّٗٗ) .كالمفظ لمسمـ.
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كالى ىذا ذىب الخمفاء األربعة كجماعة مف الصحابة ،كأحاديث الترؾ كاف كانت أصح
كلكف اإلثبات أرجح ،مع ككنو خارجا مف مخرج صحيح ،فاألخذ بو أكلى كال سيما مع إمكاف

تأكيؿ الترؾ ،كىذا يقتضي اإلثبات  ،الذاتي ،أعني :ككنيا قرآنا كالكصفي أعني :الجير بيا
عند الجير بقراءة ما يفتتح بيا مف السكر في الصبلة.
أوالً :أوجو االتفاق:

ُ -اتفؽ اإلماماف عمى أنيا سبع آيات.

ِ -اتفؽ اإلماماف عمى الخبلؼ في آية البسممة ىؿ ىي آية مف القرآف أـ ال؟.
ّ -كبل اإلماميف أكردا أدلة القائميف أنيا آية(البسممة) ،كأدلة مف قاؿ بأنيا ليست آية.
ْ -اتفؽ اإلماماف عمى أف البسممة ليست آية عند قراء المدينة كالبصرة.
ثانياً :أوجو االختالف:

ُ -أكرد اإلماـ الشككاني ثبلث ركايات في عدد آيات سكرة الفاتحة :سبع ،كست،

كثماف آيات ،قاؿ عف الركايتيف األخيرتيف :أنيا شاذة.

ِ -رجح اإلماـ الشككاني قكؿ مف قاؿ :أف البسممة قرآف بينما اإلماـ البغكم لـ يرجح

أيا مف الركايتيف.

ّ -ذكر اإلمام البغوي ثالثة أقوال في آية البسممة ىي:
أ -آية مف الفاتحة فقط عند قراء مكة كالككفة كأكثر فقياء الحجاز.
ب -ليست آية مف الفاتحة ،كال مف غيرىا مف السكر عند قراء المدينة كالبصرة كفقياء

الككفة.

ج  -أنيا آية مف الفاتحة كغيرىا مف السكر ،إال سكرة التكبة عند الثكرم ،كالشافعي،

كابف المبارؾ.

بينما ذكر اإلمام الشوكاني قولين ىما:

أ -البسممة آية مف كؿ سكرة عند قراء مكة كالككفة.
ب-ليست آية مف الفاتحة كال مف غيرىا مف السكر عند قراء المدينة كالبصرة كالشاـ.

ْ -ذكر اإلماـ البغكم أف قراء مكة كالككفة كأكثر فقياء الحجاز يقكلكف إف البسممة

آية مف الفاتحة فقط ،كليست مف السكر األخرل ،بينما ذكر اإلماـ الشككاني أف قراء مكة
كالككفة يقكلكف إف البسممة آية مف الفاتحة كمف كؿ سكرة.

ٓ -لـ يذكر اإلماـ البغكم ركاية قراء الشاـ في البسممة ،بينما ذكر اإلماـ الشككاني أف

البسممة عندىـ ليست آية ،كالسبب في ذلؾ اختبلفيـ في العد ،فيـ يجعمكف ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭼ رأس آية.
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المطمب الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في عدد آيات سورة
البقرة
أ -عند اإلمام البغوي قال:

"ىي مائتاف كثمانكف كسبع آيات"(ُ(.

ب-عند اإلمام الشوكاني قال:

"آياتيا مائتاف كثمانكف كست آيات "(ِ).

أوجو االختالف:

لـ يتفقا في عدد اآليات فعند اإلماـ البغكم عدد آياتيا مائتاف كثمانكف كسبع آيات ،عمى

العد البصرم ،كعند اإلماـ الشككاني عدد آياتيا مائتاف كثمانكف كست آيات ،عمى العد
الككفي.

المطمب الثالث :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في عدد آيات سورة
األنعام:
أ-عند اإلمام البغوي قال:

"ىي مائة كخمس كستكف آية"(ّ(.
ب-عند اإلمام الشوكاني:

لـ يصرح بعدد اآليات في السكرة ،إال أنو مف خبلؿ اآليات في تفسيره أنيا مائة كخمس
كستكف آية.

أوجو االتفاق واالختالف:
اتفؽ اإلماماف -رحميما اهلل -في عدد آيات سكرة األنعاـ ،إال أف اإلماـ البغكم صرح

بذلؾ ،كلـ يصرح بذلؾ اإلماـ الشككاني.

(ُ) البغكم(ُ.)ٓٗ/
(ِ) الشككاني(ُ.)ِّ/
(ّ) البغكم(ّ.)ُِٓ/
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المبحث الثالث :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في المحكم
والمتشابو
وفيو ثالث مسائل:
أوالَ :أقكاؿ اإلماميف في المحكـ كالمتشابو.
ثانياَ :أكجو االتفاؽ في المحكـ كالمتشابو عند اإلماميف.
ثالثاَ :أكجو االختبلؼ في المحكـ كالمتشابو عند اإلماميف.
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أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في المحكم والمتشابو

أوالً :أقوال اإلمامين في المحكم والمتشابو:

أ -أقوال اإلمام البغوي في المحكم والمتشابو (ُ):
أورد عند تفسيره لقولو تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      ﭼ [آلعمران:
]٧عدة أقكاؿ في المحكـ كالمتشابو قاؿ :اختمؼ العمماء فييما:

ُ -قاؿ ابف عباس -رضي اهلل عنيما ":-المحكمات ىف اآليات الثبلث في سكرة

األنعاـ ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ[األنعام ،]151:كنظيرىا
في بني اسرائيؿ قولو تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ[اإلسراء.)ِ( "]23:
ِ -كعف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -أنو قاؿ" :المتشابيات حركؼ التيجي في

أكائؿ السكر"(ّ).

ّ -كقاؿ مجاىد ،كعكرمة :المحكـ ما فيو مف الحبلؿ كالحراـ كما سكل ذلؾ متشابو

يشبو بعضو بعضان في الحؽ ،كيصدؽ بعضو بعضان ،كقكلو تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﭼ[البقرة ]26:ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ[ٌونس.)ْ(]100:
كقاؿ قتادة(ٓ) ،كالضحاؾ،

(ُ) البغكم(ِ.)ٖ/
(ِ) أخرجو الحاكـ في المستدرك(ِ ،)ُّٔ/رقـ(ُّّٖ) كقاؿ :صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.
(ّ) ذكره الثعمبي في تفسيره(ّ ،)َُ/كابف حجر في العجاب في بيان األسباب (ِ ،)ٔٓٗ/كقاؿ عنو عبد الرزاؽ
الميدم :محقؽ تفسير البغوي ،ط إحياء التراث(ُ ،)َُْ/باطؿ.

(ْ) ذكره الثعمبي في تفسيره(ّ.)َُ/

(ٓ ) ىك :قتادة بف دعامة بف قتادة بف عزيز السدكسي :قدكة المفسريف كالمحدثيف ،أبك الخطاب السدكسي،
البصرم ،الضرير ،األكمو ،مكلده :في سنةَٔ:ق  ،كاف مف أكعية العمـ ،كممف يضرب بو المثؿ في قكة
الحفظ ،مات سنةُُٕ:ق ،بكاسط في العراؽ .ينظر :سير أعالم النبال (ٓ.)ِٔٗ/
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كالس ِّدم(ُ) :المحكـ الناسخ الذم يعمؿ بو ،كالمتشابو المنسكخ الذم يؤمف بو كال يعمؿ

بو(ِ).

ْ -كقيؿ :محكمات القرآف :ناسخو كحبللو كحرامو ،كحدكده كفرائضو ،كما يؤمف بو،

كيعمؿ بو ،كالمتشابيات :منسكخو كمقدمو كمؤخره ،كأمثالو كأقسامو ،كما يؤمف بو كال يعمؿ بو.

ٓ -كقيؿ :المحكمات :ما أكقؼ اهلل الخمؽ عمى معناه ،كالمتشابو ما استأثر اهلل-

تعالى -بعممو ال سبيؿ ألحد إلى عممو ،نحك :الخبر عف أشراط الساعة مف خركج الدجاؿ،
كنزكؿ عيسى -عميو السبلـ ،-كطمكع الشمس مف مغربيا ،كقياـ الساعة كفناء الدنيا.

ٔ -كقاؿ محمد بف جعفر بف الزبير(ّ) :المحكـ ما ال يحتمؿ مف التأكيؿ غير كجو

كاحد ،كالمتشابو ما احتمؿ أكجيان ،كقيؿ :المحكـ ما يعرؼ معناه ،كتككف حججيا كاضحة
كدالئميا الئحة ال تشتبو ،كالمتشابو ىك الذم يدرؾ عممو بالنظر ،كال يعرؼ العكاـ تفصيؿ

الحؽ فيو مف الباطؿ.

ٕ -كقاؿ بعضيـ :المحكـ ما يستقؿ بنفسو في المعنى ،كالمتشابو ما ال يستقؿ بنفسو

إال برده إلى غيره.

ب  -أقوال اإلمام الشوكاني في المحكم والمتشابو(ْ):

أكرد عدة أقكاؿ عند تفسيره لنفس اآلية قاؿ :اختمؼ العمماء في تفسير المحكمات

كالمتشابيات عمى أقكاؿ:

ُ -إف المحكـ :ما عرؼ تأكيمو ،كفيـ معناه ،كتفسيره .كالمتشابو :ما لـ يكف ألحد إلى

عممو سبيؿ ،كمف القائميف بيذا جابر بف عبد اهلل ،كالشعبي ،كسفياف الثكرم ،قالكا :كذلؾ نحك
الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر.

ِ -المحكـ :ما ال يحتمؿ إال كجيا كاحدا ،كالمتشابو :ما يحتمؿ كجكىا ،فإذا ردت إلى

كجو كاحد ،كأبطؿ الباقي صار المتشابو محكما.

(ُ ) ىك :إسماعيؿ بف عبد الرحمف بف أبي كريمة السدم :نسبة إلى سدة مسجد الككفة ،كاف يبيع بيا المقانع،
أخرج لو مسمـ كاألربعة ،عالـ بتفسير القرآف راكية لو ،تكفي سنةُِٕ :ىػ .ينظر :أبك الحسف أحمد بف عبداهلل
العجمي :معرفة الثقات من رجال أىل العمم والحديث ومن الضعفا وذكر مذاىبيم وأخبارىم (ُ.)ِِٕ/

(ِ) ذكره الثعمبي في تفسيره(ّ.)َُ/

)ّ) ىػػك :محمػػد بػػف جعفػػر بػػف الزبيػػر بػػف الع ػكاـ األسػػدم المػػدني :قػػاؿ ابػػف سػػعد كػػاف عالم ػان ،كلػػو أحاديػػث ،كقػػاؿ

البخارم :كاف مف فقيػاء أىػؿ المدينػة كقػرائيـ ،كقػاؿ الػدارقطني :مػدني ثقػة كذكػره البخػارم فػي التػاريخ األكسػط
في فصؿ مف مات بيف عشر كمائة إلى عشريف كمائة .ينظر :تيذيب التيذيب(ٗ.)ّٗ/

(ْ) الشككاني(ُ.)َُٔ/
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ّ -إف المحكـ :ناسخو ،كحرامو ،كحبللو ،كفرائضو ،كما نؤمف بو كنعمؿ عميو،
كالمتشابو :منسكخو ،كأمثالو ،كأقسامو ،كما نؤمف بو كال نعمؿ بو .ركم ىذا عف ابف عباس -

رضي اهلل عنيما.-

ْ -المحكـ :الذم ليس فيو تصريؼ كال تحريؼ عما كضع لو ،كالمتشابو :ما فيو

تصريؼ ،كتحريؼ ،كتأكيؿ .قالو مجاىد ،كابف إسحاؽ ،قاؿ ابف عطية :كىذا أحسف األقكاؿ(ُ).

ٓ -المحكـ :ما كاف قائما بنفسو ال يحتاج إلى أف يرجع فيو إلى غيره ،كالمتشابو :ما

يرجع فيو إلى غيره .قاؿ النحاس :كىذا أحسف ما قيؿ في المحكمات كالمتشابيات(ِ).
ٔ -قاؿ القرطبي :ما قالو النحاس

(ّ)

يبيف ما اختاره ابف عطية كىك الجارم عمى كضع

المساف ،ذلؾ أف المحكـ اسـ مفعكؿ مف أحكـ ،كاإلحكاـ ،اإلتقاف ،كال شؾ في أف ما كاف

كاضح المعنى ال إشكاؿ فيو كال تردد ،إنما يككف كذلؾ لكضكح مفردات كمماتو كاتقاف تركيبيا،

كمتى اختؿ أحد األمريف جاء التشابو كاإلشكاؿ(ْ).
ٕ -قاؿ ابف يخ ىكٍي ًز ًم ٍن ىد ياد(ٓ) :لممتشابو كجكه :ما اختمؼ فيو العمماء أم اآليتيف نسخت
األخرل؟ ،كما في الحامؿ المتكفى عنيا زكجيا ،فإف مف الصحابة مف قاؿ :إف آية كضع
الحمؿ نسخت آية األربعة األشير كالعشر ،كمنيـ مف قاؿ بالعكس .ككاختبلفيـ في الكصية

لمكارث ،ككتعارض اآليتيف أييما أكلى أف يقدـ إذا لـ يعرؼ النسخ كلـ تكجد شرائطو؟،
ككتعارض األخبار ،كتعارض األقيسة ،ىذا معنى كبلمو.

أورد ىذه المعاني عن المفسرين ثم عقب وعمق عمييا بقولو(ٔ):

" األولى أن يقال :إف المحكـ :ىك الكاضح المعنى الظاىر الداللة ،إما باعتبار نفسو أك

باعتبار غيره ،كالمتشابو :ما ال يتضح معناه ،أك ال تظير داللتو ال باعتبار نفسو كال باعتبار

غيره ،كاذا عرفت ىذا عرفت أف ىذا االختبلؼ الذم قدمناه ليس كما ينبغي ،كذلؾ ألف أىؿ
(ُ) ابف عطية في تفسيره (ُ.)َُْ/
(ِ) إعراب القرآن لمنحاس(ُ.)ُّْ/

النحاس :إماـ العربية ،كلد في مصر ،كنشأ فييا ،ثـ ارتحؿ إلى
(ّ) ىك :أحمد بف محمد بف إسماعيؿ أبك جعفر ٌ
بغداد فأخذ عف المبرد ،كاألخفش عمي بف سميماف ،كنفطكيو ،كالزجاج كغيرىـ ،ثـ عاد إلى مصر كتصدر
لمتدريس ،كقد قصده الطبلب كأخذكا عنو صنكؼ عمكـ المغة كالقرآف ،تكفي سنةّّٖ :ق .ينظر :جماؿ الديف
القفطي :إنباه الرواة عمى أنباه النحاة(ُ ،)ُّٔ/كأبك جعفر النحاس :مقدمة إعراب القرآن (ُ.)ّ/

(ْ) القرطبي في تفسيره(ْ.)ُُ/

(ٓ) ىك :محمد بف عمي بف إسحاؽ بف خكيز منداد :الفقيو المالكي البصرم ،يكنى أبا عبد اهلل صنؼ كتبان كثيرة
منيا :كتابو الكبير في الخبلؼ ،ككتابو في أصكؿ الفقو ،ككتابو في أحكاـ القرآف ،تكفي سنةَّٗ :ق.

ينظر :ابف حجر العسقبلني :لسان الميزان(ٕ.)ّٓٗ/

(ٔ) الشككاني(ُ.)َُٔ/
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كؿ قكـ عرفكا المحكـ ببعض صفاتو ،كعرفكا المتشابو بما يقابميا .كبياف ذلؾ :أن أىل القول

األول جعمكا المحكـ ما كجد إلى عممو سبيؿ ،كالمتشابو ما ال سبيؿ إلى عممو ،كال شؾ أف
مفيكـ المحكـ كالمتشابو أكسع دائرة مما ذكركه ،فإف مجرد الخفاء ،أك عدـ الظيكر ،أك

االحتماؿ ،أك التردد يكجب التشابو ،وأىل القول الثاني :خصكا المحكـ بما ليس فيو احتماؿ،
كالمتشابو بما فيو احتماؿ ،كال شؾ أف ىذا بعض أكصاؼ المحكـ كالمتشابو ،ال كميا ،كىكذا

أىل القول الثالث :فإنيـ خصكا كؿ كاحد مف القسميف بتمؾ األكصاؼ المعينة دكف غيرىا،

وأىل القول الرابع :خصكا كؿ كاحد منيما ببعض األكصاؼ التي ذكرىا أىؿ القكؿ الثالث،

كاألمر أكسع مما قالكه جميعا ،وأىل القول الخامس :خصكا المحكـ بكصؼ عدـ التصريؼ

كالتحريؼ ،كجعمكا المتشابو مقابمو ،كأىممكا ما ىك أىـ مف ذلؾ مما ال سبيؿ إلى عممو مف

دكف تصريؼ كتحريؼ كفكاتح السكر المقطعة ،وأىل القول السادس :خصكا المحكـ بما يقكـ
بنفسو ،كالمتشابو :بما ال يقكـ بيا ،كأف ىذا ىك بعض أكصافيما ،كصاحب القكؿ السابع كىك

ابف خكيز منداد ،عمد إلى صكرة الكفاؽ فجعميا محكما ،كالى صكرة الخبلؼ كالتعارض
فجعميا متشابيا ،فأىمؿ ما ىك أخص أكصاؼ كؿ كاحد منيما مف ككنو باعتبار نفسو مفيكـ

المعنى أك غير مفيكـ".

ثانياً :أوجو االتفاق في المحكم والمتشابو عند اإلمامين:

مف خبلؿ استعراضي لؤلقكاؿ التي أكردىا اإلماماف في معاني المحكـ كالمتشابو يظير
أف االتفاؽ كبير بينيما ،حتى اآليات التي ذكركىا صراحة أنيا محكمة أك متشابية ،كلـ يذكركا
كؿ آيات المحكـ أك المتشابو ،إذ إف القرآف كمو منقسـ إلى قسميف محكـ أك متشابو ،كما ذكر

إنما ىك مف قبيؿ أمثمة لممحكـ أك المتشابو ،كما قاؿ ابف عطية في تفسيره عندما أكرد ركاية
البف عباس -رضي اهلل عنيما -قاؿ " :قاؿ ابف عباس -رضي اهلل عنيما -المحكمات ىي
قكلو تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [األنعام ،]151:إلى ثبلث آيات ،كقكلو في
بني إسرائيؿ ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [اإلسراء ]23:كىذا عندم عمى جية التمثيؿ،
أم يكجد اإلحكاـ في ىذا كالتشابو في ىذا ،ال أنو كقؼ عمى ىذا النكع مف اآليات"(ُ).

كانتقد ىذه الركاية اإلماـ الشككاني عندما حصر صاحب الركاية المحكمات بيذه

اآليات بقكلو " رحـ اهلل -ابف عباس -ما أقؿ جدكل ىذا الكبلـ المنقكؿ عنو ،فإف تعييف ثبلث
آيات أك عشر أك مائة مف جميع آيات القرآف ككصفيا بأنيا محكمة ليس تحتو مف الفائدة

(ُ) ذكره ابف عطية في تفسيره (ُ.)ََْ/
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شيء ،فالمحكمات :ىي أكثر القرآف عمى جميع األقكاؿ ،حتى عمى قكلو المنقكؿ عنو قريبا مف

أف المحكمات ناسخو كحبللو ...إلخ ،فما معنى تعييف تمؾ اآليات مف آخر سكرة األنعاـ؟"(ُ).
مثال لممحكم الذي اتفق فيو اإلمامين:

قولو تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ إًلىى آخر ثبلث آيات ،ىذا المكضع

الكحيد المتفؽ فيو الذم ذكر صراحة في مكضكع بحثنا في المحكـ.

ومثال لممتشابو ىو قولو تعالى في أول سورة البقرة ﭽ ﭑ ﭼحيث ذكر اإلماما ف نفس
الركاية عف الشعبي ،كسفياف الثكرم كجماعة مف المحدثيف " :ﭽ ﭑ ﭼكسائر حركؼ اليجاء
في أكائؿ السكر مف المتشابو الذم استأثر اهلل -تعالى -بعممو ،كىي سر القرآف ،فنحف نؤمف
(ِ)

بظاىرىا كنكؿ العمـ فييا إلى اهلل تعالى ،كفائدة ذكرىا طمب اإليماف بيا"
(ّ)

البغكم ،ككافقو اإلماـ الشككاني

عمى نفس ىذه الركاية.

المفظ لئلماـ

ثالثاَ :أوجو االختالف في المحكم والمتشابو عند اإلمامين:
ال يكجد اختبلؼ في المحكـ كالمتشابو عند اإلماميف إال أف اإلماـ الشككاني ذكر أقكاؿ

المفسريف في معاني المحكـ كالمتشابو ،كعمؽ عمييا كانتقدىا ،ككضح جكانب القصكر فييا،
كذكر معنى لممحكـ كالمتشابو جامعا لجميع معانيو كأكصافو ،ككذلؾ أكرد اإلماـ الشككاني

زيادة عف اإلماـ البغكم في قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ[األنعام ]158:عدة أقكاؿ ،منيا :قاؿ" :قيؿ :ىك مف المتشابو الذم ال
يعمـ تأكيمو إال اهلل"(ْ).
الخالصة:

كبير بيف اإلماميف كيدؿ عمى ذلؾ قمة االختبلؼ بينيما ،كزيادة ترجح
يتضح أف االتفاؽ ه
كفة اإلماـ الشككاني  -رحمو اهلل ،-إذ إنو ذكر األقكاؿ كانتقدىا كشرحيا ،ككضح جكانب
القصكر فييا ،كذكر معنى لممحكـ كالمتشابو جامعان ألكصافيما.

(ُ) الشككاني(ُ.)ّٔٓ/
(ِ) البغكم(ُ.)ٓٗ/
(ّ) الشككاني (ُ.)ّْ/

(ْ) المصدر نفسو(ِ.)َِٔ/
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المبحث الرابع :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في العام والخاص

وفيو مطمبان:
المطمب األول :أكجو االتفاؽ عند اإلماميف في العاـ كالخاص.
المطمب الثاني :أكجو االختبلؼ عند اإلماميف في العاـ كالخاص.
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المطمب األول :أوجو االتفاق عند اإلمامين في العام والخاص
قبؿ البدء في أكجو االتفاؽ عند اإلماميف في العمكـ كالخصكص أشير إلى تعريفيما:

ً
المستغرؽ لجميع ما يصمح لو بحسب كضع كاحد"(ُ(.
"العام ىو المفظ

" الخاص :ما يقابؿ العاـ ،فيك الذم ال يستغرؽ الصالح لو مف غير حصر"(ِ).

"أما السبب الخاص :فالمراد بو السبب الداعي إلى الخطاب ،أم :سبب الكركد"(ّ).
وفي ىذا المطمب التبايف كبير بيف اإلماميف ،كأكجو االتفاؽ قميؿ ،كستتضح الصكرة مف

خبلؿ ذكر األمثمة اآلتية:

أوجو االتفاق عند اإلمامين فيي كاآلتي:

أوالً  :أوجو االتفاق عند اإلمامين في اآليات:
ىناؾ ثبلث آيات اتفؽ فييا اإلماماف كىي:

اآلية األولى :قكلو تعالى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ[الفاتحة] 3:
أ -عند اإلمام البغوي(ْ) :قاؿ عند تفسيره لآلية ":منيـ مف فرؽ بينيما فقاؿ :ﭽ ﭛ
ﭼ بمعنى العمكـ ك ﭽ ﭜ ﭼ بمعنى الخصكص ،فالرحمف بمعنى :الرزاؽ في الدنيا ،كىك
عمى العمكـ لكافة الخمؽ ،ك ﭽ ﭜ ﭼ بمعنى :المعافي في اآلخرة ،كالعفك في اآلخرة
لممؤمنيف عمى الخصكص ،كلذلؾ قيؿ في الدعاء :يا رحمف الدنيا كرحيـ اآلخرة ،فالرحمف مف
تصؿ رحمتو إلى الخمؽ عمى العمكـ ،ك ﭽ ﭜ ﭼ مف تصؿ رحمتو إلييـ عمى الخصكص،
كلذلؾ يدعى غير اهلل رحيما كال يدعى غير اهلل رحمف ،ؼ ﭽ ﭛ ﭼ عاـ المعنى خاص
المفظ ،ك ﭽ ﭜ ﭼ عاـ المفظ خاص المعنى".
(ٓ)

ب-عند اإلمام الشوكاني

قاؿ " :ﭽ ﭛ ﭼ اسـ عاـ في جميع أنكاع الرحمة

يختص بو اهلل -تعالى -ك ﭽ ﭜ ﭼ إنما ىك في جية المؤمنيف،ﭧ ﭨ ﭽ ﰑ ﰒ
ﰓ ﭼ[األحزاب."]43:

(ُ) دراسات في عموم القرآن(ُِْ).
(ِ) المصدر نفسو(ُِٓ).

(ّ) المحرر في أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة (ُ.)ُِٗ/
(ْ) البغكم(ُ.)ُٓ/

(ٓ) الشككاني(ُ.)ُِ/
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الحظت أف اإلماميف متفقاف في ىذه اآلية مف حيث إف اسـ اهلل -جؿ جبللو -كتقدست
أسماؤه ﭽ ﭛ ﭼ اسـ عاـ في جميع أنكاع الرحمة لكافة الخمؽ ،يختص بو اهلل -تبارؾ
كتعالى -كحده دكف سكاه كاسـ اهلل -جؿ جبللو -ﭽالرحيـﭼ خاص بالمؤمنيف.
اآلية الثانية  :قكلو تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ[البقرة.]184:
أ -عند اإلمام البغوي

(ُ)

قاؿ" :قاؿ قتادة :ىي خاصة في حؽ الشيخ الكبير الذم
(ِ)

يطيؽ الصكـ ،كلكف يشؽ عميو  ،رخص لو في أف يفطر كيفدم ثـ نسخ ،كقاؿ الحسف

:

ىذا في المريض الذم بو ما يقع عميو اسـ المرض كىك مستطيع لمصكـ يخِّي ىر بيف أف يصكـ
كبيف أف يفطر كيفدم ،ثـ نسخ بقكلو تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ[البقرة]185:
كثبتت الرخصة لمذيف ال يطيقكف ،كذىب جماعة إلى أف اآلية محكمة غير منسكخة ،كمعناه:

كعمى الذيف كانكا يطيقكنو في حاؿ الشباب فعجزكا عنو بعد الكبر فعمييـ الفدية بدؿ الصكـ،

كق أر ابف عباس:

ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ بضـ الياء كفتح الطاء كتخفيفيا كفتح الكاك

كتشديدىا ،أم :يكمفكف الصكـ  ،كتأكيمو عمى الشيخ الكبير كالمرأة الكبيرة ال يستطيعاف
الصكـ ،كالمريض الذم ال يرجى زكاؿ مرضو فيـ يكمفكف الصكـ كال يطيقكنو ،فميـ أف يفطركا

كيطعمكا مكاف كؿ يكـ مسكينا كىك قكؿ سعيد بف جبير ،كجعؿ اآلية محكمة".
ب-عند اإلمام الشوكاني

(ّ)

قال" :قد اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه اآلية ،ىؿ ىي محكمة

أك منسكخة؟ ،فقيؿ :إنيا منسكخة ،كانما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصياـ ،ألنو شؽ
عمييـ ،فكاف مف أطعـ كؿ يكـ مسكينا ترؾ الصكـ كىك يطيقو ،ثـ نسخ ذلؾ ،كىذا قكؿ

الجميكر ،كركم عف بعض أىؿ العمـ أنيا لـ تنسخ ،كأنيا رخصة لمشيكخ كالعجائز خاصة إذا

كانكا ال يطيقكف الصياـ إال بمشقة ،كىذا يناسب قراءة التشديد ،أم :يكمفكنو كما مر .كالناسخ

ليذه اآلية عند الجميكر قكلو تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ ".كقكؿ الجميكر ىك
الراجح.

في ىذه اآلية اتفؽ اإلماماف -رحميما اهلل -حيث أكردا أقكاؿ العمماء حكؿ اآلية ،منيـ مف

قاؿ إف اآلية منسكخة ،كمنيـ مف قاؿ :إنيا محكمة ،كىي رخصة خاصة لمشيكخ كالعجائز
الذيف ال يطيقكف الصكـ إال بمشقة.

(ُ) البغكم(ُ.)ُٗٔ/
(ِ) ستأتي ترجمتو عند الترجمة لمقراء.
(ّ) الشككاني(ُ.)َِٖ/
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اآلية الثالثة :ﭧ ﭨ ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ[البقرة:
]284

(ُ)

أ -عند اإلمام البغوي

قال" :اختمؼ العمماء في ىذه اآلية ،فقاؿ قكـ :ىي خاصة،

ثـ اختمفكا في كجو خصكصيا ،فقاؿ بعضيـ :ىي متصمة باآلية األكلى نزلت في كتماف
الشيادة ،أك تخفكا الكتماف يحاسبكـ بو اهلل كىك قكؿ الشعبي كعكرمة ،كقاؿ بعضيـ :نزلت

فيمف يتكلى الكافريف دكف المؤمنيف ،يعني :كاف تعمنكا ما في أنفسكـ مف كالية الكفار أك تسركا
يحاسبكـ بو اهلل ،كىك قكؿ مقاتؿ كما ذكر في سكرة آؿ عمراف ﭧ ﭨ ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ [آل عمران ...]28 :إلى أف قاؿ ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﭼ[آلعمران ]2٢:ذىب األكثركف إلى أف اآلية عامة ،ثـ اختمفكا
فييا فقاؿ قكـ :ىي منسكخة باآلية التي بعدىا".
(ِ)

ب-عند اإلمام الشوكاني

قال" :اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه اآلية عمى أقكاؿ:

القول األول :إنيا كاف كانت عامة ،فيي مخصكصة بكتماف الشيادة ،كأف الكاتـ
لمشيادة يحاسب عمى كتمو سكاء أظير لمناس أنو كاتـ لمشيادة أك لـ يظير ،كقد ركم ىذا عف
ابف عباس ،كعكرمة ،كالشعبي كمجاىد ،كىك مردكد بما في اآلية مف عمكـ المفظ ،كال يصمح

ما تقدـ قبؿ ىذه اآلية مف النيي عف كتـ الشيادة أف تككف مختصة بو.

القول الثاني :إف ما في اآلية مختص بما يط أر عمى النفكس مف األمكر التي ىي بيف

الشؾ كاليقيف ،قالو :مجاىد ،كىك أيضا تخصيص ببل مخصص.

القول الثالث :إنيا محكمة عامة ،كلكف العذاب عمى ما في النفس يختص بالكفار

كالمنافقيف(ّ) .حكاه الطبرم (ْ)عف قكـ ،كىك أيضا تخصيص ببل مخصص ،فإف قكلو :فيغفر
لمف يشاء كيعذب مف يشاء ال يختص ببعض معيف إال بدليؿ.

القول الرابع :إف ىذه اآلية منسكخة ،قالو ابف مسعكد ،كعائشة ،كأبك ىريرة ،كالشعبي،

(ُ) البغكم(ُ.)ّّٓ/
(ِ) الشككاني(ُ.)َّٓ/
(ّ) تفسير ابن جرير(ٔ.)ُُّ/

(ْ)ىك :أبػك جعفػر محمػد بػف جريػر الطبػرم :صػاحب التفسػير الكبيػر كالتػاريخ الشػيير ،كػاف إمامػان فػي فنػكف كثيػرة

مني ػا التفس ػػير كالح ػػديث كالفق ػػو كالت ػػاريخ كغي ػػر ذل ػػؾ ،ككػػاف م ػػف األئم ػػة المجتي ػػديف ،كل ػػد س ػػنةِِْ:ق  ،بآم ػػؿ
طبرستاف ،كتكفي سنةَُّ:ق .ينظر :وفيات األعيان(.)191/4
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كعطاء(ُ) كمحمد بف ًس ً
يف(ِ) ،كمحمد بف كعب(ّ) ،كمكسى بف عبيدة(ْ) ،كىك مركم
ير ى
عف ابف عباس ،كجماعة مف الصحابة كالتابعيف ،كىذا ىك الحؽ  ،كلما ثبت عف النبي -

صمى اهلل عميو كسمـ" :-إف اهلل غفر ليذه األمة ما حدثت بو أنفسيا"(ٓ) .كىك الراجح.
ثانياً :أوجو االتفاق عند اإلمامين في األصول:

اتفؽ اإلماماف في األصكؿ في مكضعيف ىما:

أ -العام الذي معناه الخصوص ،مثال ذلك:
أوالً  :عند اإلمام البغوي

()6

:

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ[ البقرة ]1٧0:قاؿ ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ
لفظو عاـ كمعناه الخصكص ،أم :ال يعقمكف شيئا مف أمكر الديف ،ألنيـ كانكا يعقمكف أمر

الدنيا".

ثانياً :عند اإلمام الشوكاني(:)٧
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ[البقرة]6:

قاؿ " :قاؿ القرطبي :اختمؼ العمماء في تأكيؿ ىذه اآلية ،فقيؿ :ىي عامة كمعناىا

(ُ) ىك :عطاء بف أبي رباح  :أبك محمد مكلى بني فير أك جمح المكي ،كقيؿ إنو مكلى أبي ميسرة الفيرم ،كػاف
مػػف أجػػبلء الفقيػاء كتػػابعي مكػػة كزىادىػػا ،قػػاؿ عنػػو قتػػادة :أعمػػـ النػػاس بالمناسػػؾ عطػػاء ،تػػكفي سػػنةُُٓ:ق ،

كقيؿُُْ:ق ،كعمره ثماف كثمانكف سنة .ينظر :وفيات األعيان( ّ.)ُِٔ/
(ِ) ىك :محمد بف ًس ً
يف :مكلى أنس بف مالؾ ،ككاف ثقة مأمكنان عاليان رفيعان فقييان إمامان كثير العمـ كرعػا ،كأصػمو
ير ى
مف سبي عيف التمر ،كلد لسنتيف بقيتا مف خبلفة عثماف ،كتكفي سنةَُُ:ق .ينظر :الطبقات(ٕ.)ُّْ/
(ّ) ىػػك :محمػػد بػػف كعػػب بػػف حبػػاف بػػف سػػميـ بػػف أسػػد القرظػػي :كيكنػػى أبػػا حمػزة ،ككػػاف ثقػػة عالمػان كثيػػر الحػػديث
كرعا ،مات سنةَُٖ:ق ،كقيؿ :غير ذلؾ  .،ينظر :الطبقات(ٓ.)ُّْ/

(ْ) ىك :مكسى بف عبيدة بف نشيط الربذم :كيكنى أبا عبد العزيػز  ،يػدعكف إلػى الػيمف  ،كالنػاس يػدعكنيـ بػالكالء
 ،تكفي بالمدينة سنةُّٓ:ق في خبلفة أبي جعفر المنصكر ،ككاف كثير الحديث  ،كليس بحجة .ينظػر :ابػف
سعد :الطبقات الكبرى ،القسم المتمم لتابعي أىل المدينة ومن بعدىم (صَْٕ).

(ٓ) جػػزء م ػػف ح ػػديث أخرج ػػو البخااااري فاااي صاااحيحو :ب ػػاب الطػػبلؽ ف ػػي اإلغ ػػبلؽ كالكػ ػره ،كالس ػػكراف ( ٕ،)ْٔ/
رق ػػـ(ِٗٔٓ) ،ومسااامم فاااي صاااحيحو :ب ػػاب تج ػػاكز اهلل ع ػػف ح ػػديث ال ػػنفس كالخػ ػكاطر بالقم ػػب ،إذا ل ػػـ تس ػػتقر

(ُ ،)ُُٔ/رقـ(ُِٕ).
(ٔ) البغكم(ُ.)ُُٖ/

(ٕ) الشككاني(ُ.)ْٔ/
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الخصكص ،فيمف سبقت عميو كممة العذاب ،كسبؽ في عمـ اهلل أنو يمكت عمى كفره ،أراد اهلل-
تعالى -أف يعمـ الناس أف فييـ مف ىذا حالو دكف أف يعيف أحدا"(ُ).
مثال آخر عند اإلمام الشوكاني(:)2

ﭧﭨﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ[البقرة]180:قاؿ " :قد اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه اآلية ىؿ ىي
محكمة أك منسكخة؟ ،فذىب جماعة إلى أنيا محكمة ،قالكا :كىي كاف كانت عامة فمعناىا

الخصكص ،كالمراد بيا مف الكالديف مف ال يرث كاألبكيف الكافريف ،كمف ىك في الرؽ ،كمف
األقربيف مف عدا الكرثة منيـ".

ب -ذكر العام والخاص دون ترجيح :مثال ذلك:
أوالً :عند اإلمام البغوي(ّ):

ﭧ ﭨ ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ
[البقرة ]116:قاؿ "اختمفكا في حكـ اآلية ،فذىب جماعة إلى أف حكـ اآلية خاص ،كذىب
جماعة إلى أف حكـ اآلية عاـ في جميع الخمؽ ،ألف يك ٌّؿ تقتضي اإلحاطة بالشيء بحيث ال
يشذ منو شيء".

ومثال آخر كذلك(ْ):

ﭧ ﭨ ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ[البقرة:
 ]243قاؿ" :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼقيؿ :ىك عمى العمكـ في حؽ الكافة في الدنيا،
كقيؿ :عمى الخصكص في حؽ المؤمنيف ﭽ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ أما الكفار
فمـ يشكركا ،كأما المؤمنكف فمـ يبمغكا غاية الشكر".

(ُ) تفسير القرطبي.)ُْٖ/ُ( :
(ِ) الشككاني ( ُ.)َِٓ/
(ّ) البغكم(ُ.)ُُْ/

(ْ) المصدر نفسو (ُ.)ِْٗ/
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ثانياً  :عند اإلمام الشوكاني(ُ):
ﭧ ﭨ ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ ﭼ [البقرة ]1٢6:قاؿ " :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﭼىك خطاب لجميع األمة

ص ور  ،كاليو ذىب جمع مف أىؿ العمـ ،كذىبت طائفة إلى
ص ور كغير يم ٍح ى
مف غير فرؽ بيف يم ٍح ى
ص وريف خاصةن ،أم :ال تحمكا مف اإلحراـ حتى تعممكا أف اليدم الذم بعثتمكه
أنو خطاب لم يم ٍح ى
إلى الحرـ قد بمغ ىم ًحمَّو ،كىك المكضع الذم يحؿ فيو ذبحو".
مثال آخر(ِ) :ﭧ ﭨ ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﭼ
[البقرة ]233:قاؿ " :لما ذكر اهلل سبحانو النكاح كالطبلؽ ،ذكر الرضاع ،ألف الزكجيف قد
يفترقاف كبينيما كلد ،كليذا قيؿ :إف ىذا خاص بالمطمقات ،كقيؿ :ىك عاـ".
ومثال آخر(ّ) :ﭧ ﭨ ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ

ﯶ ﭼ [البقرة ]280:قاؿ" :ركل المعتمر (ْ)عف حجاج الكراؽ

مصحؼ عثماف(ٔ) :كاف كاف ذا عسرة ،قاؿ النحاس كمكي

(ٕ)

(ٓ)

قاؿ :في

كالنقاش(ٖ) :كعمى ىذا يختص

لفظ اآلية بأىؿ الربا ،كعمى مف قرأ :ذك ،فيي عامة في جميع مف عميو ديف ،كاليو ذىب

الجميكر".




(ُ) الشككاني(ُ.)ِِٓ/
(ِ) المصدر نفسو (ُ.)ُِٖ/
(ّ) المصدر نفسو (ُ.)ِّْ/

(ْ) ىك :المعتمر بف سميماف التيمي :كيكنى أبا محمد  ،كاف ثقة ،كلد سنةَُٔ :ق ،كتكفي سنةُٖٕ :ق
بالبصرة في خبلفة الرشيد .ينظر :الطبقات(ٕ.)ُِّ/

(ٓ) ىك :حجاج الكراؽ :شيخ يركم المراسيؿ ،ركل عنو المعتمر بف سميماف .ينظر :الثقات(ٔ.)َِّ/
(ٔ) الصحيح قراءة عثماف ،ذكر النحاس في إعراب القرآن ،أنو في مصحؼ عبداهلل بف مسعكد (ُ ،)ُّٓ/كقاؿ
قر أبي ،كابف مسعكد ،كعثماف ،كابف عباس( :ذا عسرة).
أبك حياف في  :البحر المحيط في التفسير(ِ )ُٕٔ/أ

(ٕ) ىك :مكي بف إبراىيـ بف فرقد بف بشير الحنظمي التميمي :مف أىؿ ىب ٍمخ ،كنيتو أبك السكف ،ركل عنو
البخارم ،كلد سنةُِٔ :ق ،كمات سنةُِْ :ق .ينظر :الثقات(ٕ.)ِٓٔ/

(ٖ) ىك :أبك بكر النقاش محمد بف الحسف المكصمي ،ثـ البغدادم :المقرئ المفسر ،أحد األعبلـ ،كلد سنة
ِّٔ:ق ،كعني بالقراءات مف صغره ،كصنؼ المصنفات في القراءات كالتفسير ،ركل القراءة عنو عرضا خمؽ
كثير منيـ :الشنبكذم ،تكفي سنةُّٓ :ق .ينظر :معرفة الق ار الكبار عمى الطبقات واألعصار(ُٗٔ).
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المطمب الثاني :أوجو االختالف عند اإلمامين في العام والخاص
أوالً  :ما اختص بو اإلمام البغوي:

ُ -تكمم عن العام دون أن يخصص :أم :أنو لـ يقؿ إنو مف العاـ الذم يراد بو
الخصكص مثالو:
أ -ﭧ ﭨ(ُ) ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ
[البقرة ]21:قاؿ ":قاؿ ابف عباس -رضي اهلل عنيما :-ﭽ ﮜ ﮝ ﭼ خطاب أىؿ مكة،
كيا ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ خطاب أىؿ المدينة ،كىك ىاىنا عاـ إال مف حيث إنو ال يدخمو
الصغار كالمجانيف"(ِ).
ب -ﭧ ﭨ(ّ) ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [البقرة ]246:قاؿ

"أم :أخرج مف غمب عمييـ مف ديارىـ ،ظاىر الكبلـ العمكـ كباطنو الخصكص ،ألف الذيف
قالكا لنبييـ :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼكانكا في ديارىـ كأكطانيـ كانما أخرج مف
أسر منيـ".

أم أنو لـ يقؿ :إنو مف العاـ المراد بو الخاص.
ج -ﭧ ﭨ ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ[ البقرة ]186:قاؿ ":فإف قيؿ :فما كجو
قكلو تعالى :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﭼ ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ [غافر ]60 :كقد
يدعى كثي ار فبل يجيب؟ قمنا :اختمفكا في معنى اآليتيف ،قيؿ :معنى الدعاء ىينا الطاعة،

كمعنى اإلجابة الثكاب ،كقيؿ :معنى اآليتيف خاص ،كاف كاف لفظيما عاما ،تقديرىما:
ﭽﯰ ﯱ

ﯲ ﯵ ﭼ إف شئت"(ْ).

ذكر اإلماـ البغكم -رحمو اهلل -ىنا قكليف :أحدىما :أف لفظ اآلية عاـ كمعناىا خاص.

(ُ) البغكم(ُ.)ُٕ/
(ِ) ذكره الثعمبي في تفسيره(ُ ،)ُٔٔ/كالكاحدم في :أسباب النزول(ُ.)ِِ/
(ّ) البغكم (ُ.)ٕٗ/

(ْ) المصدر نفسو(ُ.)َِٓ/
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ِ -ىناك آيات ذكر أن معناىا خاص دون أن يعم المعنى :مثل قولو تعالى(ُ):
ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ[البقرة ] 286:قاؿ:
" عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -أنو قاؿ :ىـ المؤمنكف خاصة ،كسع عمييـ أمر
دينيـ ،كلـ يكمفيـ فيو إال ما يستطيعكف ،كما قاؿ تعالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﭼ[البقرة." ]185:
مثال آخر قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ [األنعام ]141:قاؿ "قاؿ ابف
عباس -رضي اهلل عنيما :-معركشات :ما انبسط عمى كجو األرض ،كانتشر مما يعرش،

مثؿ :الكرـ كالقرع ،كالبطيخ كغيرىا ،كغير معركشات ،ما قاـ عمى ساؽ كبسؽ ،مثؿ النخؿ
كالزرع كسائر األشجار ،كقاؿ الضحاؾ :كبلىما ،الكرـ خاصة ،منيا ما عرش ،كمنيا ما لـ

يعرش".

ثانياً  :ما اختص بو اإلمام الشوكاني رحمو اهلل:

ُ -النفي العام مثل قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ[البقرة ]2:قاؿ:
" معنى ىذا النفي العاـ أف الكتاب ليس بمظنة لمريب لكضكح داللتو كضكحا يقكـ مقاـ البرىاف
المقتضي ،لككنو ال ينبغي االرتياب فيو بكجو مف الكجكه".
ِ -عطف الخاص عمى العام مثل قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭼ[البقرة ]155:قاؿ" :كنقص الثمرات :ما
يصيبيا مف اآلفات ،كىك مف عطؼ الخاص عمى العاـ لشمكؿ األمكاؿ لمثمرات كغيرىا".
مثال آخر قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﭼ[البقرة ]185:قاؿ ":ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮤ ﭼ مف عطؼ الخاص عمى

(ُ)البغكم (ُ.)ّٕٓ/
(ِ)المصدر نفسو (ّ.)ُٗٓ/
(ّ) الشككاني(ُ.)ّٗ/
(ْ) المصدر نفسو(ُ.)ُْٖ/
(ٓ) المصدر نفسو(ُ.)َُِ/
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العاـ إظيا انر لشرؼ المعطكؼ بإفراده بالذكر ،ألف القرآف يشمؿ محكمو كمتشابيو ،كالبينات
تختص بالمحكـ منو".

ّ -بنا العام عمى الخاص مثل قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭼ[البقرة ]1٢1:قاؿ " :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ ...اآلية ،اختمؼ أىؿ العمـ في
ذلؾ ،فذىبت طائفة إلى أنيا محكمة ،كأنو ال يجكز القتاؿ في الحرـ إال بعد أف يتعدل بالقتاؿ

فيو ،فإنو يجكز دفعو بالمقاتمة لو ،كىذا ىك الحؽ .كىك ما تطمئف إليو النفس.

كقالت طائفة :إف ىذه اآلية منسكخة بقكلو تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ
كيجاب عف ىذا االستدالؿ :بأف الجمع ممكف ببناء العاـ عمى الخاص ،فيقتؿ المشرؾ حيث
كجد إال بالحرـ ،كمما يؤيد ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ" :إنيا لـ تحؿ ألحد قبمي ،كانما

أحمت لي ساعة مف نيار"(ِ) ،كقد احتج القائمكف بالنسخ :بقتمو  -صمى اهلل عميو كسمـ-البف
خطؿ(ّ) ،كىك متعمؽ بأستار الكعبة(ْ) ،كيجاب عنو بأنو كقع في تمؾ الساعة التي أحؿ اهلل

لرسكلو -صمى اهلل عميو كسمـ."-
ْ -الخاص مقدم عمى العام مثل قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ [البقرة ]1٢٧:قاؿ " :قد اختمؼ في
األشير المعمكمات....كقكلو تعالى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﭼ
[البقرة ]18٢:فجعؿ األىمة كميا مكاقيت لمحج ،كلـ يخص الثبلثة أشير ،كيجاب بأف ىذه
اآلية عامة ،كتمؾ خاصة ،كالخاص مقدـ عمى العاـ".

(ُ) الشككاني(ُ.)َِِ/
(ِ) أخرجو البخارم في صحيحو ،)ُْ/ّ( :رقـ(ُّّٖ).

(ّ) قاؿ ابف إسحاؽ :كانما أمر بقتؿ عبد اهلل بف خطؿ مف بني تيـ بف غالب :ألنو كػاف مسػمما فبعثػو رسػكؿ اهلل-
صػمى اهلل عميػػو كسػمـ-مصػػدقا ،كبعػث معػػو رجػبل مػػف األنصػار ككػػاف معػو مػػكلى لػو يخدمػػو ككػاف مسػػمما فنػػزؿ

منزال فأمر المكلى أف يذبح تيسا كيصنع لو طعاما ،كناـ فاستيقظ كلـ يصنع لو شيئا ،فعػدا عميػو فقتمػو ،ثػـ ارتػد
مشركا ،ككانت لو قينة كصاحبتيا ،فكانتا تغنياف بيجاء رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ ،-فأمر بقتميما معو.
ينظر :البييقي :دالئل النبوة(ٓ.)ِٔ/

(ْ) أخرجػػو البخ ػػارم ف ػػي صاااحيحو :ب ػػاب دخ ػػكؿ الح ػػرـ كمكػػة بغي ػػر إح ػػراـ(ّ، )ُٕ/رق ػػـ(ُْٖٔ)  ،كمس ػػمـ ف ػػي
صحيحو :باب جكاز دخكؿ مكة بغير إحراـ(ِ ،)ٖٗٗ/رقـ(ُّٕٓ).

(ٓ) الشككاني(ُ.)َِّ/
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 -5تخصيص العام وىو نوعان:
أ  -تخصيص القرآن بالقرآن مثل :قولو تعاالى( :)1ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭼ[البقررررررة ]228:قػ ػػاؿ" :قكلػ ػػو :ﭽ ﭸ ﭼ يػ ػػدخؿ تحػ ػػت عمكمػ ػػو المطمقػ ػػة قبػ ػػؿ
الػػدخكؿ ،ثػػـ خصػػص بقكلػػو تعػػالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ[األحرررررزاب،]4٢:

فكجب بناء العاـ عمى الخاص ،كخرجت مػف ىػذا العمػكـ المطمقػة قبػؿ الػدخكؿ ،ككػذلؾ خرجػت
الحامػػؿ بقكلػػو تعػػالى :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ[الطرر ]4: :ككػػذلؾ خرجػػت
اآليسػ ػ ػػة بقكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﭼ

[الط."]4: :
مثال آخر :قولو تعالى( :)2ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [البقرة:
 ]221قاؿ" :إنيا تعـ الكتابيات ألف أىؿ الكتاب مشرككف بدليؿ قكلو تعالى:ﭽ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ [التوبة ]30:كقد اختمؼ أىؿ العمـ في

ىذه اآلية ،فقالت طائفة :إف اهلل حرـ نكاح المشركات فييا ،كالكتابيات مف الجممة ،ثـ جاءت
آية المائدة ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﭼ [المائدة ]5:فخصصت الكتابيات مف ىذا العمكـ  ،كذىبت طائفة إلى أف
ىذه اآلية ناسخة آلية المائدة ،كأنو يحرـ نكاح الكتابيات كالمشركات ،كيجاب عف قكليـ :إف
ىذه اآلية ناسخة آلية المائدة :بأف سكرة البقرة مف أكؿ مف نزؿ ،كسكرة المائدة مف آخر ما

نزؿ .كالقكؿ األكؿ ىك الراجح ،كقاؿ بعض أىؿ العمـ :إف لفظ المشرؾ ال يتناكؿ أىؿ الكتاب
لقكلو تعالى :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﭼ [البقرة ،]105:كقاؿ تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[البٌنة]1:
كعمى فرض أف لفظ المشركيف يعـ ،فيذا العمكـ مخصكص بآية المائدة كما قدمنا" .كىك
الراجح بشرط أف تككف ممتزمة بدينيا غير متبرجة ،لقكلو تعالى :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﭼ.
(ُ) الشككاني (ُ.)ِٔٗ/

(ِ) المصدر نفسو (ُ.)ِٕٓ/
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ب -تخصيص القرآن بالسنة مثل :قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﭼ [البقرة ]1٧3:قاؿ " :قد خصص ىذا العمكـ بمثؿ
(ِ)

حديث" :أحؿ لنا ميتتاف كدماف"

.

وكذلك قولو تعالى (ّ):ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﭼ[األنعام:
 ]164قاؿ" :كاألكلى :حمؿ اآلية عمى ظاىرىا ،أعني :العمكـ كما كرد مف المؤاخذة بذنب

الغير كالدية التي تحمميا العاقمة كنحك ذلؾ ،فيككف في حكـ المخصص بيذا العمكـ كيقر في

مكضعو كال يعارض ىذه اآلية".

 -6الخاص قد يصير عاما مثل :قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ [األنعام ]151:قاؿ " :قكلو :ﭽ ﮱ ﯓ ﭼ
أم :تقدمكا ،قاؿ ابف الشجرم(ٓ) :إف المأمكر بالتقدـ في أصؿ كضع ىذا الفعؿ كأنو كاف
قاعدا ،فقيؿ لو :تعاؿ :أم :ارفع شخصؾ بالقياـ كتقدـ ،كاتسعكا فيو حتى جعمكه لمكاقؼ
كالماشي ،كىكذا قاؿ الزمخشرم في الكشاؼ(ٔ) :إنو مف الخاص الذم صار عاما ،كأصمو أف
يقكلو مف كاف في مكاف عاؿ لمف ىك أسفؿ منو ،ثـ كثر كاتسع فيو حتى ىع َّـ ".

ٕ -أحيانا يرجح بين األقوال مثل :قولو تعالى(ٕ) :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ[البقرة ]221:قاؿ " :قد اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه اآلية ،فقالت طائفة:
إف اهلل حرـ نكاح المشركات فييا كالكتابيات مف الجممة ،ثـ جاءت آية المائدة ،فخصصت

(ُ) الشككاني (ُ.)ُٗٓ/
(ِ) أخرجو أحمد في مسنده ،باب مسند عبداهلل بف عمر(َُ ،)ُٔ/رقـ(ِّٕٓ) ، ،كابػف ماجػو فػي ساننو ،بػاب
الكبد كالطحاؿ(ْ ،)ُّْ/كقػاؿ شػعيب األرنػؤكط :حػديث حسػف .كىػذا إسػناد ضػعيؼ لضػعؼ عبػد الػرحمف بػف

زيد بف أسمـ كلكنو متابع كبقيػة رجالػو ثقػات رجػاؿ الصػحيح  ،رقػـ(ُّّْ) ،كالبييقػي فػي السانن الكبارى ،بػاب
الحػ ػ ػػكت يمػ ػ ػػكت فػ ػ ػػي المػ ػ ػػاء كالج ػ ػ ػراد(ُ ،)ّْٖ/رقػ ػ ػػـ(ُُٔٗ) ،كصػ ػ ػػححو األلبػ ػ ػػاني فػ ػ ػػي صااااااحيح الجااااااامع

الصغير(ُ.)َُِ/

(ّ) الشككاني(ِ.)ُِِ/
(ْ) المصدر نفسو (ِ.)َُِ/
)ٓ) ىك :ىبة اهلل بف عمي بف محمد الحسني :المعركؼ بابف الشجرم البغدادم ،كاف إمامان في النحك كالمغة
كأشعار العرب كأياميا كأحكاليا كامؿ الفضائؿ ،مف كتبو  :األمالي ،كما اتفؽ لفظو كاختمؼ معناه ،كلد سنة:

َْٓق ،كتكفي سنةِْٓ :ق ،كدفف في داره ببغداد .ينظر :وفيات األعيان(ٔ ،)ْٓ/كاألعالم(ٖ.)ْٕ/

(ٔ) الكشاف (ِ.)ٕٖ/

(ٕ) الشككاني(ُ.)ِٕٓ/
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الكتابيات مف ىذا العمكـ ،كذىبت طائفة إلى أف ىذه اآلية ناسخة آلية المائدة ،كأنو يحرـ
نكاح الكتابيات كالمشركات كيجاب عف قكليـ :إف ىذه اآلية ناسخة آلية المائدة :بأف سكرة

البقرة مف أكؿ ما نزؿ ،كسكرة المائدة مف آخر ما نزؿ ،كالقكؿ األكؿ ىك الراجح".

ككذلؾ قاؿ :عف الرىبِّيعي بنت يم ىع ِّكوذ(ُ)" :أف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-أمر امرأة ثابت
بف قيس أف تتربص حيضة كاحدة فتمحؽ بأىميا"(ِ) ،كلـ يرد ما يعارض ىذا مف المرفكع ،بؿ
كرد عف جماعة مف الصحابة كالتابعيف :أف عدة المختمعة كعدة الطبلؽ ،كبو قاؿ الجميكر.

قاؿ الترمذم(ّ) :كىك قكؿ أكثر أىؿ العمـ مف الصحابة كغيرىـ ،كاستدلكا عمى ذلؾ بأف

المختمعة مف جممة المطمقات ،فيي داخمة تحت عمكـ القرآف .كالحؽ ما ذكرناه ،ألف ما كرد
عف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-يخصص عمكـ القرآف"(ْ).

ٖ -األخذ بالعموم أخذاً بقاعدة االعتبار بعموم المفظ ال بخصوص السبب :حتى إنو ال

يمتفت إلى سياؽ اآلية مثل :قولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ[البقرة ]2٧0:قاؿ " قكلو :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭼ أم :ما لمظالميف أنفسيـ ،بما كقعكا فيو مف اإلثـ لمخالفة ما أمر اهلل بو مف اإلنفاؽ في
كجكه الخير ،ﭽ ﭟ ﭠ ﭼ ينصركنيـ كيمنعكنيـ مف عقاب اهلل ،بما ظممكا بو أنفسيـ،
كاألى ٍكلىى الحمؿ عمى العمكـ مف غير تخصيص لما يفيده السياؽ :أم :ما لمظالميف بأم
مظممة كانت مف أنصار"(ٓ).
وكذلك قال في قولو تعالى :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ[البقرة ]3:قاؿ:
" أنفقكا في فرائض اهلل التي افترض عمييـ في طاعتو كسبيمو ،كاختار ابف جرير أف اآلية
)ُ) ىي الرىبيِّعي بنت يم ىع ِّكوذ بف ىع ٍفراء األنصارية مف بني عدم بف النجار :تزكجيا إياس بف البكير الميثي ،فكلدت
لو محمدا ،ليا رؤية ،ككانت مف المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضكاف .ينظر :أسد الغابة،)َُٖ/ٕ(:
كاإلصابة(ٖ.)ُِّ/

(ِ) أخرجو النسائي في السنن الكبرى :باب عدة المطمقة (ٓ ،)ِّٗ/رقـ(ُٔٔٓ) ،كالطبراني في المعجم
الكبير :باب أبك سممة ،كمحمد بف عبد اهلل بف ثكباف ،عف ربيع (ِْ ،)ِٔٓ/رقـ(ُٕٔ) ،كأبك الحسف عمي

بف عمر الدار قطني في سننو  ،باب المير( ْ ،)ّٕٗ/رقـ(ّّْٔ) ،كصححو األلباني في صحيح أبي

داوود(ٔ.)َّْ/

(ّ) ىػػك :أبػػك عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى الضػرير الترمػػذم :الحػػافظ المشػػيكر أحػػد األئمػػة الػػذيف يقتػػدل بيػػـ فػػي عمػػـ
الحػديث ،صػػنؼ كتػػاب الجػػامع كالعمػػؿ تصػػنيؼ رجػػؿ مػػتقف ،كبػو كػػاف يضػػرب المثػػؿ ،كىػػك :تمميػػذ أبػػي عبػػد اهلل
محمد بف إسماعيؿ البخارم ،تكفي سنةِٕٗ :ق بترمذ .ينظر :وفيات األعيان(ْ.)ِٕٖ/

(ْ) الشككاني(ُ.)ِٕٕ/

(ٓ) المصدر نفسو (ُ.)ّّّ/
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عامة في الزكاة كالنفقات ،كىك الحؽ مف غير فرؽ بيف النفقة عمى األقارب كغيرىـ ،كصدقة
الفرض كالنفؿ ،كعدـ التصريح بنكع مف األنكاع التي يصدؽ عمييا مسمى اإلنفاؽ يشعر أتـ

إشعار بالتعميـ"(ُ).

الخالصة وأبرز المالحظات:

ُ -أبرز نقطة اختبلؼ بيف اإلماميف -رحميما اهلل -أف اإلماـ الشككاني يميؿ كيرجح

العمكـ آخذا بقاعدة العبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب ،كىذا كثير عنده خاصة في
أسباب النزكؿ ،عكس اإلماـ البغكم.

ِ -أحيانا اإلماـ الشككاني يرجح كيميؿ إلى المعنى العاـ  ،بينما اإلماـ البغكم يذكر

األقكاؿ دكف ترجيح.

ّ -في ىذا المبحث العاـ كالخاص المادة قميمة عند اإلماـ البغكم ،بينما اإلماـ

الشككاني تكسع كثي ار كفصؿ في بعض المكاضع ،كىذا يعكس ما كاف عميو اإلماـ الشككاني

مف اىتماـ كبير في مباحث عمكـ القرآف في تفسيره.

(ُ) الشككاني (ُ.)ِْ/
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المبحث الخامس :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في الناسخ
والمنسوخ وفيو:
أوالَ :تعريؼ النسخ.

ثانياَ :أنكاع النسخ.

ثالثاَ :مكاف النسخ.

رابعاَ :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في آيات الناسخ كالمنسكخ.
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أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في الناسخ والمنسوخ
أوالً :تعريف النسخ:
أ -عند اإلمام البغوي قال(ُ):
"النسخ في المغة شيئاف:

أحدىما :بمعنى التحكيؿ كالنقؿ ،كمنو نسخ الكتاب ،كىك أف يحكؿ مف كتاب إلى كتاب
فعمى ىذا الكجو كؿ القرآف منسكخ ،ألنو نسخ مف المكح المحفكظ.

والثاني :يككف بمعنى الرفع يقاؿ :نسخت الشمس الظؿ ،أم :ذىبت بو كأبطمتو ،فعمى

ىذا يككف بعض القرآف ناسخا ،كبعضو منسكخا كىك الم ارد مف اآلية".

ب -عند اإلمام الشوكاني قال( ِ(:

"النسخ في كالم العرب عمى وجيين:

أحدىما :النقؿ ،كنقؿ كتاب مف آخر ،كعمى ىذا يككف القرآف كمو منسكخا ،أعني :مف

المكح المحفكظ ،فبل مدخؿ ليذا المعنى في ىذه اآلية ،كمنو قكلو تعمى :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﭼ[الجاثٌة ]2٢:أم :نأمر بنسخو.
الوجو الثاني :اإلبطاؿ كاإلزالة ،كىك المقصكد ىنا ،وىذا الوجو الثاني ينقسم إلى

قسمين عند أىل المغة :أحدىما :إبطاؿ الشيء كزكالو كاقامة آخر مقامو ،كمنو :نسخت

الشمس الظؿ :إذا أذىبتو كحمت محمو ،كىك معنى قكلو :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ ،كفي صحيح
مسمـ ":لـ تكف نبكة قط إال تناسخت"

(ّ)

أم :تحكلت مف حاؿ إلى حاؿ.

والثاني :إزالة الشيء دكف أف يقكـ مقامو آخر كقكليـ :نسخت الريح األثر ،كمف ىذا

المعنى قكلو تعالىﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ[الحج ]52:أم :يزيمو.
ركم عف أبي عبيد(ْ) أف ىذا قد كاف يقع في زمف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،

(ُ) البغكم(ُ.)ُّّ/
(ِ) الشككاني(ُ.)ُْٕ/
(ّ ) جػػزء مػػف حػػديث عػػف عتبػػة بػػف غػػزكاف أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو :بػػاب كتػػاب الزىػػد كالرقػػائؽ (ْ،)ِِٕٖ/
رقـ(ِٕٔٗ).
(ْ) ىك :أبك عبيد القاسـ بف سبلـ  :كاف أبكه عبدان ركميان لرجؿ مف أىؿ ىراة ،كاشػتغؿ أبػك عبيػد بالحػديث كاألدب

كالفقو ،ككاف ذا ديف كسيرة جميمة كمذىب حسف كفضؿ بارع ،ككلي القضاء بمدينة طرسكس ثماني عشرة سػنة

ككاف لو كقار كىيبة  ،كلد سنةَُٓ:ق بيراة كتكفي بمكة ،كقيؿ :بالمدينة بعػد الفػراغ مػف الحػج ،سػنةِِِ:ق.
ينظر :وفيات األعيان(ْ.)ُٔ/
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فكانت تنزؿ عميو السكرة فترفع ،فبل تتمى كال تكتب(ُ).
كمنو ما ركم عف أيىبي ،كعائشة -رضي اهلل عنيا" -أف سكرة األحزاب كانت تعدؿ سكرة
البقرة في الطكؿ"(ِ).

قاؿ ابف فارس(ّ) :النسخ نسخ الكتاب ،كالنسخ أف تزيؿ أم ار كاف مف قبؿ يعمؿ بو ،ثـ

تنسخو بحادث غيره ،كاآلية تنزؿ بأمر ،ثـ تنسخ بأخرل ،ككؿ شيء خمؼ شيئا فقد انتسخو

يقاؿ :نسخت الشمس الظؿ ،كالشيب الشباب ،كتناسخ الكرثة :أف يمكت كرثة بعد كرثة ،كأصؿ

الميراث قائـ ،ككذا تناسخ األزمنة كالقركف(ْ).
أوجو االتفاق في التعريف:

اتفؽ اإلماماف في التعريؼ مف حيث المعنى ،إال أف اإلماـ الشككاني تكسع كثي انر في

تكضيحو ،كأما مف حيث االختبلؼ في التعريؼ فبل يكجد اختبلؼ.

ثانياَ :أنواع النسخ
أ -عند اإلمام البغوي(ٓ):
بالح ٍكؿ.
ُ -أف يثبت الخط كينسخ الحكـ مثؿ :آية الكصية لؤلقارب :كآية عدة الكفاة ى
ِ -أف ترفع تبلكتيا ،كيبقى حكميا مثؿ :آية الرجـ.

ّ -أف ترفع تبلكتيا أصبل مف المصحؼ كمف القمكب ،أم :رفع التبلكة كالحكـ ،مثاؿ

ذلؾ :ما ركم عف أبي أمامة بف سيؿ بف حنيؼ(ٔ) " :أف قكمان مف الصحابة -رضي اهلل
قركا سكرة ،فمـ يذكركا منيا إالﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ فغدكا إلى النبي -
عنيـ -قامكا ليمة لي أ

)ُ) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (ٗٓ) كعزاه ألبي عبيد ،ككذلؾ القرطبي في تفسيره(ِ.)ّٔ/

(ِ) أخرج ػػو أحم ػػد ف ػػي المسااااند :ب ػػاب ح ػػديث زر ب ػػف حب ػػيش ع ػػف أب ػػي ب ػػف كع ػػب(ّٓ ،)ُّْ/رق ػػـ(َُِِٕ)،
كالنسائي في السنن الكبرى :باب نسخ الجمد عف الثيب( ٔ ،)َْٖ/رقـ(ُُِٕ) ،كالحاكـ فػي المستدرك :بػاب

تفس ػ ػػير س ػ ػػكرة األحػ ػ ػزاب(ِ ،)َِٓ/رق ػ ػػـ(ّْٓٓ) ،كق ػ ػػاؿ ص ػ ػػحيح اإلس ػ ػػناد كل ػ ػػـ يخرج ػ ػػاه ،كابػػ ػػف حب ػ ػػاف فػػ ػػي
صاحيحو(َُ ،)ّٕ/رقػـ(ِْْٖ) ،ك(َُ ،)ْٕ/رقػـ(ِْْٗ) ،كصػححو األلبػاني فػي التعميقاات الحساان عمااى
صحيح ابن حبان(ٔ ،)ِْٓ/رقـ(ُُْْ) ،ك(ٔ ،)ِْٔ/رقـ(ُِْْ).

(ّ) ىػػك :أبػػك الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا بػػف محمػػد بػػف حبيػػب الػرازم المغػػكم :كػػاف إمامػان فػػي عمػػكـ شػػتى،
كخصكصان المغة فإنو أتقنيا ،تكفي سنةَّٗ:ق -رحمو اهلل تعالى -بالرم .ينظر :وفيات األعيان(ُ.)ُُٖ/

(ْ) ينظر :مجمل المغة البن فارس(ُ.)ٖٕٔ/
(ٓ) البغكم(ُ.)ُّْ/

(ٔ) ىػػك :أسػػعد بػػف سػػيؿ األنصػػارم :أكسػػي ،كلػػد قبػػؿ كفػػاة النبػػي -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -بعػػاميف ،كأتػػى بػػو أبػػكه
النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ -فحنكو  ،كسماه باسـ جػده ألمػو أسػعد بػف ز اررة ،ككنػاه بكنيتػو ،كدعػا لػو ،كبػرؾ
عميو ،كتكفي سنةََُ :ق .ينظر :أسد الغابة(ٔ ،)ُٔ/كاإلصابة(ُ.)ِّٔ/
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صمى اهلل عميو كسمـ-فأخبركه فقاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ" :-تمؾ سكرة رفعت

تبلكتيا كأحكاميا"(ُ).

ب -عند اإلمام الشوكاني قال(ِ):

"أصؿ النسخ مف نسخ الكتاب ،كىك نقمو مف نسخة أخرل ،فكذلؾ معنى نسخ الحكـ إلى
غيره إنما ىك تحكيمو إلى غيره ،كسكاء نسخ حكميا أك خطيا ،إذ ىي في كمتي حالتييا

منسكخة".

أوجو االتفاق:
اتفؽ اإلماماف في األنكاع مف حيث المعنى.

أوجو االختالف:

اختمفا في الترتيب إذ إف اإلماـ البغكم رتبيا ،ك اإلماـ الشككاني أكجز في النقاط

ككضحيا مف خبلؿ التفسير.
ثالثاَ :مكان النسخ

أ -عند اإلمام البغوي قال(ّ):
"النسخ إنما يعترض عمى األكامر كالنكاىي دكف األخبار".
ب -عند اإلمام الشوكاني قال(ْ):

" ال يككف ذلؾ إال في األمر كالنيي كالحظر ،كاإلطبلؽ كالمنع كاإلباحة ،فأما األخبار

فبل يككف فييا ناسخ كال منسكخ"
أوجو االتفاق:

اتفؽ اإلماماف عمى أف النسخ يككف في األكامر كالنكاىي كال يككف في االخبار.

أوجو االختالف:

اختمفا في مكاف النسخ فذكر اإلماـ الشككاني أنو يككف في الحظر كاالطبلؽ كالمنع
كاإلباحة ،كسكت اإلماـ البغكم في ذلؾ.
)ُ) أخرج نحكه أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة المعركؼ بالطحاكم :شرح مشكل اآلثار (ٓ ،)ِِٕ/كذكره
ابف كثير في تفسيره (ُ  ،)ِٓٗ/كقاؿ ركاه أبك بكر األنبارم عف أبي أمامة مرفكعا ،كفيو عبد اهلل بف صالح
كاتب الميث ،كىك :ضعيؼ ،كالقرطبي في تفسيره(ِ ،)ّٔ/كالسيكطي في الدر المنثور(ُ ،)ِٓٔ/ك قاؿ:
عبد القادر بف مبل حكيش السيد في بيان المعاني[مرتب حسب ترتيب النزول] (ٓ )ّٕ/حديث غير

صحيح ،كىك :كركاتو مف الضعؼ بمكاف ال يصح الرككف إليو ،ألف القكـ مجيكلكف كالحديث ببل سند.
(ِ) الشككاني(ُ.)ُْٕ/
(ّ) البغكم(ُ.)ُّْ/

(ْ) الشككاني(ُ.)ُْٕ/
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رابعاَ :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في آيات الناسخ والمنسوخ
أوالً  :أوجو االتفاق في اآليات التي فييا ناسخ ومنسوخ:

اتفؽ اإلماماف في سكرة البقرة في اآليات الناسخة في(ٕ) مكاضع(ُ) ،كالمنسكخة في(ٖ)
(ِ).

مكاضع

كفي سكرة األنعاـ في مكضعيف(ّ) ،مع مبلحظة أف اآليات التي في سكرة األنعاـ كميا

منسكخة.

سنذكر خمسة أمثمة مما اتفقا فييا عمى الناسخ كالمنسكخ كىي كما في الجدكؿ التالي:
الناسخ

المنسوخ

ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ[ ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
البقرة115:
ﮰ ﮱ ﮲ﭼ[البقرة144:
ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ[البقرة185:
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﭼ[البقرة184:
ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼالبقرة21٢:

آية الزكاة ﭽ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼالتوبة60:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ في نفس اآلية ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ
ﭚﭛ ﭼ ﮍ ككذلؾ ﭽ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ البقرة282:
البقرة282:
ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ عند البغكم آية القتاؿ ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼاألنعام :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ التوبة2٢ :
15٢
كعند الشككاني آية السيؼ ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼالتوبة5:

(ُ) سنذكرىا ىنا إجماالن كاالكتفاء بما ذكر أعبله تفصيبل ،كىي مرقمة في السكرة كاالتي :أكالن اآليات الناسخة فػي
سكرة البقرة (ُْْ .)ِٖٔ ،ِّٖ ،ِِٖ ،ِّٕ ،ِّْ ،ُٖٓ ،

(ِ) اآليات المنسكخة في سكرة البقرة (ُُٓ .)ِْٖ ،ِِٖ ،َِْ ،ُِٗ ،ُُٗ ،ُْٖ ،ُٕٗ ،
(ّ) اآليات المنسكخة في سكرة األنعاـ (ُُْ.)ُٓٗ ،
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أبرز المالحظات في أوجو االتفاق:
ُ -قال تعالى :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﭼ[البقرة ]23٧:ىذه اآلية عند اإلمام البغكم ناسخة لقولو تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ[األحزاب.]4٢:
وعند اإلمام الشوكاني ناسخو قولو تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﭼ[البقرة.]241:
ِ -ىناؾ ركايتاف عند اإلمام الشككاني لناسخ قكلو تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ[البقرة]180:
اتفؽ مع اإلمام البغكم في ركاية بآية المكاريث ،كزاد ركاية قكلو تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭼ [النساء.]٧:
ّ -قكلو تعالى:ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭼ [البقرة]1٢1:اتفؽ اإلماماف في ركاية لكؿ منيما عمى أنيا منسكخة بآية السيؼ
كىي قكلو تعالى :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ[التوبة]ٓ:
ْ -قكلو تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ[البقرة]283:
أكرد اإلمام الشككاني رأيا ألبي سعيد الخدرم -رضي اهلل عنو -أنيا نسخت ما قبميا،
كعقب عميو بقكلو :أقكؿ :رضي اهلل عف ىذا الصحابي الجميؿ ،ليس ىذا مف باب النسخ ،فيذا
مقيد باالئتماف ،كما قبمو ثابت محكـ لـ ينسخ كىك مع عدـ االئتماف.
كىي عند اإلمام البغكم ناسخة لما قبميا.

ٓ -قكلو تعالى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ [البقرة:
 ]284اتفؽ اإلماماف عمى أنيا منسكخة ،كىك رأم الجميكر ،كالراجح بدليؿ أسباب النزكؿ
كأكرد اإلمام البغكم رأيا فقاؿ" :قاؿ بعضيـ اآلية غير منسكخة ،ألف النسخ ال يرد عمى
اإلخبار إنما يرد عمى األمر كالنيي ،كقكلو :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼخبر ال يرد عميو النسخ"(ُ).
كأكرد اإلماـ الشككاني أربعة أقكاؿ ،كرجح أنيا منسكخة(ِ).

(ُ) البغكم(ُ.)ّٓٓ/

(ِ) الشككاني(ُ.)َّٓ/
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ثانياً :أوجو االختالف:

أ -ما اختص بو اإلمام البغوي في اآليات الناسخة في البقرة آيتان ىي:
ُ  -قولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭼ[البقرة.]182:
ِ -قولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼالبقرة.]1٢1:
كفي اآليات المنسكخة اختص بثبلث آيات ىي:
ُ -قولو تعالى :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ[
البقرة]181:
ِ -قولو تعالى :ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭼ[البقرة ]184:كقيؿ :إنيا محكمة.
ّ -قولو تعالى :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﭼ[البقرة .]1٢0:
مالحظة:

اآلية في سكرة البقرة رقـ(ُُٗ)عند اإلمام البغكم ناسخة ،كمنسكخة ،ناسخة لآلية التي

قبميا ،كمنسكخة بآية السيؼ ،كأرل بأنيا محكمة ،كأنو ال يجكز القتاؿ في الحرـ إال بعد أف
يتعدل بالقتاؿ فيو ،فإنو يجكز دفعو بالمقاتمة لو ،بدليؿ قكلو -صمى اهلل عميو كسمـ" :-إنيا لـ

تحؿ ألحد قبمي ،كانما أحمت لي ساعة مف نيار"(ُ).

كأما في سكرة األنعاـ فمـ ينفرد اإلمام البغكم بشيء.

ب -ما اختص بو اإلمام الشوكاني:

اآليات الناسخة في سورة البقرة اختص بثالث آيات ىي:

ُ -قولو تعالى :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ[البقرة.]221:
ِ -قولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ[البقرة:
.]238
ّ -قولو تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ[البقرة.]285:
كاختص في سكرة البقرة في اآليات المنسكخة ب (ُُ) مكضعان(ِ).
كاختص في سكرة األنعاـ بخمسة مكاضع(ّ).

(ُ) سبؽ تخريجو في مبحث العاـ كالخاص )ُُِ( ،قِ.
(ِ) ىي.)ُِٕ ،ِٓٔ ،ِْٓ ،ُِْ ،ِّٖ ،ِِٖ ،ُِٕ ،ُِٔ ،ُُٗ ،َُٓ ، ّ( :
(ّ) ىي ٔٗ ،ٖٔ ، ٔٔ( :فييا مكضعاف.)ُُِ ،
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أبرز المالحظات:
ُ -كؿ اآليات في األنعاـ منسكخة.
ِ -ىناؾ آيات مختمؼ فييا عند اإلماميف عمى أنيا منسكخة ،أك محكمة كىي:

أوالً :عند اإلمام البغوي أربع مواضع اتفق مع اإلمام الشوكاني في موضعين ىما:

أ  -قكلو تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﭼ[البقرة ]184:الراجح
فييا عند اإلماميف أنيا منسكخة.
ب  -قكلػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ
[البقرة]284:الراجح أنيا منسكخة.
واختص بموضعين ىما:

ُ -قكلو تعالى :ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭼ[البقرة.]184:
ِ -قكلو تعالى :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﭼ[البقرة.]1٢0:
ثانياً :اآليات المختمف فييا عند اإلمام الشوكاني عمى أنيا محكمة أو منسوخة:

اتفؽ مع اإلمام البغكم في البقرة في مكضعيف ،المذككريف آنفا ،كاختص في أربعة
مكاضع ىي :
ُ -قكلو تعالى :ﭽ ﮋ ﮌﮍ ﭼ[البقرة ]1٢4:رجح أنيا محكمة.
ِ -كقكلو تعالى :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ[البقرة. ]21٢:
ّ -قكلو تعالى :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼ[البقرة]256:الراجح أنيا محكمة.
ْ -قكلو تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ[البقرة ]240:الراجح كالمشيكر كما قاؿ الشككاني أنيا منسكخة.
واخااااتص فاااااي ساااااورة األنعااااام بموضاااااع واحاااااد ىاااااو قكلػ ػػو تعػ ػػالى :ﭽ ﮴ ﮵ ﮶
﮷﮸ ﭼ[األنعام ]141:الراجح عنده أنيا منسكخة.
الخالصة:
اىتـ اإلماماف بالناسخ كالمنسكخ كثي ار في تفسيرييما ،كىك ما يبدك كاضحا مف خبلؿ

األمثمة ،كالكفة ىنا ترجح ما أكرده اإلماـ الشككاني الذم تكسع أكثر مف اإلماـ البغكم -
رحميما اهلل – في ىذا المبحث.
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المبحث السادس :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في األمثال
وفيو مطمبان:

المطمب األول :أكجو االتفاؽ عند اإلماميف في األمثاؿ.
المطمب الثاني :أكجو االختبلؼ عند اإلماميف في األمثاؿ.
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المطمب األول :أوجو االتفاق عند اإلمامين في األمثال
قبؿ البدء في أكجو االتفاؽ عند اإلماميف في األمثاؿ أشير إلى تعريؼ األمثاؿ.
تعريف المثَال في المغة :جمع ًمثى ً
اؿ أ ٍىمثًمىةه ،ك يمثي هؿ ،كالميـ كالثاء ىكالبلـ أىصؿ صحيح يدؿ
َ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً َّ
َّما
عمى يم ىناظى ىرة الش ٍيء لمش ٍيء .كىذا م ٍث يؿ ىذا ،أم نظي يرهي ،ىكاٍلم ٍث يؿ ىكاٍلمثىا يؿ في معنى كاحد .ىكيرب ى
قالكا مثًي هؿ ىك ىشبً و
يو ،ىكاٍل ىمثى يؿ :اٍل ًم ٍث يؿ أيضا ،ىك ىش ىب وو ىك ًش ٍب وو(ُ) .
ى
كاألمثاؿ في االصطبلح كما عرفيا البغكم بقكلو" :المثؿ :قكؿ سائر في عرؼ الناس
يعرؼ بو معنى الشيء كىك أحد أقساـ القرآف السبعة"(ِ).
(ّ)

كعرفيا ابف القىِّيـ

بقكلو" :تشبيو شيء بشيء في حكمو ،كتقريب المعقكؿ مف

المحسكس ،أك أحد المحسكسيف مف اآلخر ،كاعتبار أحدىا باآلخر"(ْ).

كبعد ىذه التعاريؼ أكرد اتفاؽ اإلماميف كاختبلفيما في األمثاؿ ،كذلؾ في مطمبيف عمى النحك

التالي:

أوجو االتفاق عند اإلمامين في األمثال :
اتفؽ اإلماماف في األمثاؿ في سكرة البقرة في سبعة مكاضع ىي:
المثال األول :قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ[البقرة]18-1٧:
أوالً :عند اإلمام البغوي قال(ٓ)" :مثميـ في نفاقيـ كمثؿ رجؿ أكقد نا ار في ليمة مظممة

في مفازة فاستدفأ ،كرأل ما حكلو فاتقى مما يخاؼ فبينا ىك كذلؾ إذا طفيت ناره فبقي في
ظممة طائفا متحي ار فكذلؾ المنافقكف بإظيار كممة اإليماف أمنكا عمى أمكاليـ كأكالدىـ ،كناكحكا

المؤمنيف ككارثكىـ كقاسمكىـ الغنائـ ،فذلؾ نكرىـ فإذا ماتكا عادكا إلى الظممة كالخكؼ ،كقيؿ:
ذىاب نكرىـ في القبر ،كقيؿ :في القيامة حيث يقكلكف لمذيف آمنكا :انظركنا نقتبس مف نكركـ،
كقيؿ :ذىاب نكرىـ بإظيار عقيدتيـ عمى لساف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-فضرب النار

(ُ) ينظر :أحمد بف فارس :معجم مقاييس المغة (.)296/5

(ِ)البغكم(ُ .)ٖٔ/كأمػا األقسػاـ السػبعة فػي القمػرآف فيػي(األمػر كالنيػي كالتبشػير كاإلنػذار كضػرب األمثػاؿ كتعديػد
نعـ كأنباء قركف) .ينظر :تفسير القرطبي(َُ.)ٓٓ/

(ّ) ىػك :محمػػد بػف أبػػي بكػر بػػف أيػكب الدمشػػقي :كلػػد سػنةُٔٗ:ق فػػي دمشػؽ ،كتػػكفي سػنةُٕٓ:ق ،فػػي دمشػػؽ،
تتممذ عمى شيخ اإلسبلـ ابف تيمية حتى كاف ال يخرج عف شيء مف أقكالو ،ككاف مف أبرز تبلميذه كىك :الػذم
ىذب كتبو كنشر عممو ،كسجف معو في قمعة دمشؽ ،كأطمؽ بعد مكت ابف تيمية ،لو كثير مػف المؤلفػات منيػا:
اليدم ،كأعبلـ المكقعيف كبدائع الفكائد .ينظر  :البدر الطالع(ِ ،)ُّْ/ك األعالم(ٔ.)ٓٔ/

(ْ) ابف قيـ الجكزية :أعالم الموقعين عن رب العالمين (ُ.)ُُٔ/
(ٓ) البغكم(ُ.)ٖٔ/
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مثبل ،ثـ لـ يقؿ أطفأ اهلل نارىـ ،لكف عبر بإذىاب النكر عنو ألف النكر نكر كح اررة فيذىب
نكرىـ كتبقى الح اررة عمييـ".

ثانياً :عند اإلمام الشوكاني قال(" :)1ضرب اهلل ىذا المثؿ لممنافقيف لبياف أف ما

يظيركنو مف اإليماف مع ما يبطنكنو مف النفاؽ ال يثبت ليـ بو أحكاـ اإلسبلـ ،كمثؿ المستكقد
الذم أضاءت ناره ثـ طفئت ،فإنو يعكد إلى الظممة ،كال تنفعو تمؾ اإلضاءة اليسيرة ،فكاف بقاء

المستكقد في ظممات ال يبصر كبقاء المنافؽ في حيرتو كتردده .كانما كصفت ىذه النار
نار باطؿ ،ألف الباطؿ كذلؾ تسطع ذكائب ليب ناره لحظة ثـ تخفت.
باإلضاءة مع ككنيا ا

كمنو قكليـ :لمباطؿ صكلة ثـ يضمحؿ ،كقد تقرر عند عمماء الببلغة أف لضرب األمثاؿ شأنا

عظيما في إبراز خفيات المعاني ،كرفع أستار محجبات الدقائؽ ،كليذا استكثر اهلل مف ذلؾ في

كتابو العزيز ،ككاف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-يكثر مف ذلؾ في مخاطباتو كمكاعظو،
قاؿ ابف جرير :إف ىؤالء المضركب ليـ المثؿ ىاىنا لـ يؤمنكا في كقت مف األكقات ،كاحتج

بقكلو تعالى :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ[البقرة]8:

(ِ)

 ،كقاؿ

ابف كثير :إف الصكاب أف ىذا إخبار عنيـ في حاؿ نفاقيـ ككفرىـ ،كىذا ال ينفي أنو كاف
حصؿ ليـ إيماف قبؿ ذلؾ ،ثـ سمبكه كطبع عمى قمكبيـ كما يفيده قكلو :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ[ المنافقون،)3(]3:قاؿ ابف جرير :كصح ضرب مثؿ
الجماعة بالكاحد كما قاؿ تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭼ[محمد ]20:أم كدكراف عيني الذم يغشى عميو مف المكت(ْ) ،كقاؿ تعالى :ﭽ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ[الجمعة.]5:كعف ابف عباس -
رضي اهلل عنيما -قاؿ في قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼقاؿ :ىذا مثؿ ضربو
اهلل لممنافقيف ،كانكا يعتزكف باإلسبلـ ،فيناكحيـ المسممكف كيكارثكنيـ كيقاسمكنيـ الفيء ،فمما

صاحب النار ضؤه"(ٓ) .كعف ابف عباس -رضي اهلل عنيما-
ب
ى
ماتكا سمبيـ اهلل العز كما ىسمى ى
في قكلو :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ

(ُ) الشككاني(ُ.)ٓٓ/
(ِ) ينظر :تفسير ابن جرير (ُ.)ُّٓ/
(ّ) ينظر :تفسير ابن كثير(ُ.)ٕٗ/

(ْ) ينظر :تفسير ابن جرير (ُ.)ُّٖ/
(ٓ) أخرج ػػو اب ػػف جري ػػر ف ػػي تفسااايره(ُ ،)ُِّ/رق ػػـ(ّٕٖ) ،كاب ػػف أب ػػي ح ػػاتـ ف ػػي تفسااايره(ُ ،)َٓ/رق ػػـ(ُٖٓ)،
كحكمت بف بشير في تفسيره الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور(ُ )ُُِ/كحسف إسناده .
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قاؿ" :ضربو اهلل مثبل لممنافؽ ،كقكلو :ذىب اهلل بنكرىـ قاؿ :أما النكر فيك إيمانيـ الذم

يتكممكف بو ،كأما الظممة فيك ضبلليـ"(ُ).

في ىذا المثاؿ نجد اإلماميف متفقيف في ضرب المثؿ في ىذه اآلية بالمنافقيف ٌإال أف

اإلماـ الشككاني تكسع كأكرد عدة أقكاؿ في شرح اآلية.

المثال الثاني :قال تعالى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ[البقرة.]1٢:
(ِ)
صي و
ِّب ﭼ أم كأصحاب صيب(ّ) ،كىذا مثؿ
أوالً :عند اإلمام البغوي قال  " :ﭽأك ىك ى
آخر ضربو اهلل تعالى لممنافقيف بمعنى آخر إف شئت مثميـ بالمستكقد ،كاف شئت بأىؿ

الصيب ....ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ[البقرة ]20:أم :كقفكا متحيريف،
فاهلل تعالى شبييـ في كفرىـ كنفاقيـ بقكـ كانكا في مفازة في ليمة مظممة أصابيـ مطر فيو
ظممات مف صفتيا أف السارم ال يمكنو المشي فييا ،كرعد مف صفتو أف يضـ السامعكف

أصابعيـ إلى آذانيـ مف ىكلو ،كبرؽ مف صفتو أف يقرب مف أف يخطؼ أبصارىـ كيعمييا مف
شدة تكقده ،فيذا مثؿ ضربو اهلل لمقرآف كصنيع الكافريف كالمنافقيف معو ،فالمطر القرآف ،ألنو
(ْ)

الج ىناف
حياة ى

كما أف المطر حياة األبداف ،كالظممات ما في القرآف مف ذكر الكفر كالشرؾ،

كالرعد ما خكفكا بو مف الكعيد ،كذكر النار كالبرؽ ما فيو مف اليدل كالبياف كالكعد كذكر
الجنة .كالكافركف يسدكف آذانيـ عند قراءة القرآف مخافة ميؿ القمب إليو ،ألف اإليماف عندىـ

كفر ،كالكفر مكت ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﭼ أم :القرآف يبير قمكبيـ ،كقيؿ :ىذا ىمثى هؿ ضربو
اهلل لئلسبلـ فالمطر :اإلسبلـ كالظممات :ما فيو مف الببلء كالمحف ،كالرعد :ما فيو مف الكعيد
كالمخاكؼ في اآلخرة ،كالبرؽ :ما فيو مف الكعد كالكعيد ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ يعني أف
المنافقيف إذا رأكا في اإلسبلـ ببلء كشدة ىربكا حذ ار مف اليبلؾ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ".
ثانياً :عند اإلمام الشوكاني قال(ٓ)" :عطؼ ىذا المثؿ عمى المثؿ األكؿ ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ[البقرة ]1٧:بحرؼ الشؾ لقصد التخيير بيف المثميف :أم :مثميـ بيذا أك
ىذا،
(ُ) أخرجو بنحكه ابف جريػر فػي تفسايره(ُ ،)ِِّ/رقػـ(ّٖٗ) ،كالسػيكطي فػي الادر المنثاور(ُ ،)ِٖ/كحكمػت
بف بشير في تفسيره الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور(ُ )ُُّ/كحسف إسناده .

(ِ) البغكم(ُ.)ٔٗ/

(ّ) الصيب :المراد بالصيب :المطر ،كاشتقاقو مف صاب يصكب :إذا نزؿ .ينظر :لسان العرب(.)534/1
(ْ) الجناف :ىك :القمب .ينظر :تاج العروس(ّْ.)ّٔٓ/
(ٓ) الشككاني(ُ.)ٓٔ/
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عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -قاؿ :أك كصيب :ىك المطر ضرب مثمو في
القرآف :فيو ظممات يقكؿ ابتبلء :كرعد كبرؽ :تخكيؼ يكاد البرؽ يخطؼ أبصارىـ يقكؿ :يكاد
محكـ القرآف يدؿ عمى عكرات المنافقيف"(ُ).

كعف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -قاؿ" :أك كصيب ،قاؿ :ىك المطر ،كىك مثؿ
لممنافؽ في ضكئو يتكمـ بما معو مف كتاب اهلل مراءاة الناس ،فإذا خبل كحده عمؿ بغيره فيك

في ظممة ما أقاـ عمى ذلؾ .كأما الظممات :فالضبلالت .كأما البرؽ :فاإليماف ،كىـ أىؿ

الكتاب ،كاذا أظمـ عمييـ :فيك رجؿ يأخذ بطرؼ الحؽ ال يستطيع أف يجاكزه"(ِ).
كفي ىذا المثاؿ يظير االتفاؽ كاضحا كقريبا مف بعضو بيف اإلماميف.

المثال الثالث  :قال تعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[البقرة. ]1٧1:
أوالً :عند اإلمام البغوي قال( " :)3ضرب اهلل مثبل فقاؿ جؿ ذكره :ﭽ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ كالنعيؽ كالنعؽ :صكت الراعي بالغنـ ،معناه مثمؾ يا
محمد ،كمثؿ الكفار في كعظيـ كدعائيـ إلى اهلل -عزكجؿ -كمثؿ الراعي الذم ينعؽ بالغنـ،
كقيؿ مثؿ كاعظ الكفار كداعييـ معيـ كمثؿ الراعي ينعؽ بالغنـ ،كىي ال تسمع ﭽ ﭲ ﭳ ﭼ
صكتا ﭽ ﭴﭵ ﭼ فأضاؼ المثؿ إلى الذيف كفركا لداللة الكبلـ عميو كما في قكلو تعالى ﭽ
ﮚ ﮛ ﭼ[ٌوسف ]82:معناه كما أف البيائـ تسمع صكت الراعي ،كال تفيـ كال تعقؿ ما
يقاؿ ليا ،كذلؾ الكافر ال ينتفع بكعظؾ إنما يسمع صكتؾ .كقيؿ :معناه :كمثؿ الذيف كفركا في
قمة عقميـ كفيميـ عف اهلل كعف رسكلو كمثؿ المنعكؽ بو مف البيائـ التي ال تفقو مف األمر

كالنيي إال الصكت ،فيككف المعنى لممنعكؽ بو كالكبلـ خارج عف الناعؽ كىك فىا و
ش في كبلـ
العرب ،يفعمكف ذلؾ كيقبمكف الكبلـ إليضاح المعنى عندىـ ،يقكلكف :فبلف يخافؾ كخكؼ
األسد ،أم :كخكفو مف األسد .كقاؿ تعالى ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ[القصص،]٧6:
كانما العصبة تنكء بالمفاتيح :كقيؿ :معناه مثؿ الذيف كفركا في دعاء األصناـ التي ال تفقو :كال
تعق ؿ كمثؿ الناعؽ بالغنـ فبل ينتفع مف نعيقو بشيء غير أنو في غناء مف الدعاء كالنداء،

(ُ) أخرج ػػو اب ػػف جري ػػر ف ػػي تفسااايره(ُ ،)ّْٗ/رق ػػـ(ْْٓ) ،كاب ػػف أب ػػي ح ػػاتـ ف ػػي تفسااايره(ُ ،)ٕٓ/رق ػػـ(َِّ)،
كحكمت بف بشير في تفسيره الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور(ُ )ُُٔ/كحسف إسناده .

(ِ) أخرجو ابف جرير في تفسيره(ُ ،)ّْٔ/رقـ(ّْٓ) ،كالسيكطي في تفسيره (ُ )ِٖ/كعزاه البف المنذر.

(ّ) البغكم(ُ.)ُُٖ/
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كذلؾ الكافر ليس لو مف دعاء اآللية كعبادتيا إال العناء كالببلء كما قاؿ تعالى ﭽ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ[فاطر.]14:
كقيؿ :معنى اآلية كمثؿ الذيف كفركا في دعاء األكثاف كمثؿ الذم يصيح في جكؼ

الجباؿ فيسمع صكتا يقاؿ لو :الصدل ال يفيـ منو شيئا ،فمعنى اآلية كمثؿ الذم ينعؽ بما ال
يسمع منو الناعؽ إال دعاء كنداء ﭽ ﭵ ﭶ ﭼ تقكؿ العرب لمف ال يسمع كال يعقؿ :كأنو أصـ ﭽ
ﭷ ﭼ عف الخير ال يقكلكنو ﭽ ﭸ ﭼ عف اليدل ال يبصركنو ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ".
ثانياً :عند اإلمام الشوكاني قال(ُ)" :قكلو :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ فيو

تشبيو كاعظ الكافريف كداعييـ كىك محمد  -صمى اهلل عميو كسمـ-بالراعي الذم ينعؽ بالغنـ،

(ِ)
أك اإلبؿ فبل تسمع إال دعاء كنداء ،كال تفيـ ما يقكؿ ،ىكذا فسره َّ
اء
الزَّج ي
اج ،كالفىَّر ي
(ّ)ً ،
كس ىيب ىكٍي ًو(ْ) ،كبو قاؿ جماعة مف السمؼ .قاؿ سيبكيو :لـ يشبيكا بالناعؽ ،كانما شبيكا
بالمنعكؽ بو ،كالمعنى :مثمؾ يا محمد! ،كمثؿ الذيف كفركا كمثؿ الناعؽ كالمنعكؽ بو مف

ط ير وب(ٓ) :المعنى :مثؿ الذيف كفركا في
البيائـ التي ال تفيـ ،فحذؼ لداللة المعنى عميو ،كقاؿ قي ٍ

دعائيـ ما ال يفيـ :يعني :األصناـ كمثؿ الراعي إذا نعؽ بغنمو ،كىك ال يدرم أيف ىي .كبو

(ُ) الشككاني(ُ.)ُْٗ/
(ِ) ىك :إبراىيـ بف محمد بف السرل الزجاج النحكم :كاف مف أىؿ العمـ باألدب كالديف المتيف ،حسف االعتقاد،
صاحب كتاب معانى القرآف ،كلو مؤلٌفات حساف في األدب ،تكفي سنةَُّ:ق ببغداد ،كقيؿ :غير ذلؾ ،كقد
أناؼ عمى ثمانيف سنة .ينظر :وفيات األعيان (ُ ،)ْٗ/كالسيكطي :بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة

(.)411/1

(ّ) ىك :يحيى بف زياد بف عبد اهلل األسممي :المعركؼ بالفراء ،الديممي الككفي مكلى بف أسد ،كقيؿ مكلى بني
منقر ،قيؿ لو الفراء ،ألنو كاف يفرم الكبلـ ،كاف أبرع الككفييف كأعمميـ بالنحك كالمغة كفنكف األدب كلد بالككفة
كانتقؿ إلى بغداد ،لو كثير مف المصنفات منيا معاني القرآف ،كتكفي سنةَِٕ :ق في طريؽ مكة ،كعمره

ثبلث كستكف سنة .ينظر :وفيات األعيان(ٔ ،)ُٕٔ/ك بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة (.)333/2

(ْ) ىك :أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،الممقب سيبكيو :كسيبكيو معناه رائحة التفاح  ،مكلى بني الحارث بف
كعب ،ثـ آؿ الربيع بف زياد الحارثي ،أصمو مف البيضاء مف أرض فارس ،كنشأ بالبصرة ،كاف أعمـ المتقدميف
كالمتأخريف بالنحك ،كلـ يكضع فيو مثؿ كتابو ،تكفي في شيراز سنةَُٖ:ق كقيؿ :غير ذلؾ .ينظر :وفيات

األعيان( ّ ،)ّْٔ/كبغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة (.)229/2

(ٓ) ىك :محمد بف المستنير بف أحمد البصرم ،المعركؼ بقطرب :أخذ األدب عف سيبكيو كعف جماعة مف
العمماء البصرييف ،ككاف حريصا عمى االشتغاؿ كالتعمـ ، ،كقطرب :لقب لو ،كمعناه اسـ دكيبة ال تزاؿ تدب
كال تفتر ككاف مف أئمة عصره ،مف مصنفاتو :إعراب القرآن ،كتكفي سنةَِٔ:ق .ينظر :وفيات

األعيان(ْ ،)ُِّ/كبغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة (ُ.)ِِْ/
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قاؿ ابف جرير الطبرم ....كالعرب تضرب المثؿ براعي الغنـ في الجيؿ كيقكلكف :أجيؿ مف

راعي ضأف"(ُ).

في ىذا المثاؿ يظير االتفاؽ عند اإلماميف -رحميما اهلل -كاضحا.

المثال الرابع :قال تعالى :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ[البقرة.]264:
أوالً :عند اإلمام البغوي قال(ِ)" :أم :مثؿ ىذا المرائي ﭽ ﯵ

ﯶ ﭼ الحجر

األممس ،كىك كاحد كجمع ،فمف جعمو جمعا فكاحده صفكانة ،كمف جعمو كاحدا فجمعو صفي
ﭽ ﯷ ﭼ أم :عمى الصفكاف ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ المطر الشديد العظيـ القطر ﭽ ﯻ
ﯼﯽ ﭼ  أم أممس ،كالصمد الحجر الصمب األممس الذم ال شيء عميو ،فيذا مثؿ ضربو
اهلل -تعالى -لنفقة المنافؽ كالمرائي ،كالمؤمف الذم يمف بصدقتو كيؤذم كيرائي الناس في

الظاىر أف ليؤالء أعماال كما يرل التراب عمى ىذا الصفكاف ،فإذا كاف يكـ القيامة بطؿ كمو

كاضمحؿ ،ألنو لـ يكف هلل -عز كجؿ -كما أذىب الكابؿ ما عمى الصفكاف مف التراب فتركو
صمدا ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﭼ أم :عمى ثكاب شيء مما كسبكا كعممكا في
الدنياﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ.

ثانياً :عند اإلمام الشوكاني قال(ّ) " :ىمثَّ ىؿ اهلل -سبحانو -ىذا المنفؽ بصفكاف عميو
التراب يظنو الظاف أرضا منبتة طيبة ،فإذا أصابو كابؿ مف المطر أذىب عنو التراب كبقي

صمدا ،أم :أجرد نقيا مف التراب الذم كاف عميو ،فكذلؾ ىذا المرائي ،فإف نفقتو ال تنفعو ،كما
ال ينفع المطر الكاقع عمى الصفكاف الذم عميو تراب ،قكلو :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ ﭼ أم :ال ينتفعكف بما فعمكه رياء ....،عف قتادة قاؿ" :الكابؿ :المطر الشديد قاؿ:
كىذا مثؿ ضربو اهلل ألعماؿ الكفار يكـ القيامة ،ال يقدركف عمى شيء مما كسبكا يكمئذ ،كما

ترؾ ىذا المطر ىذا الحجر ليس عميو شيء ،أنقى مما كاف"(ْ).
كذلؾ يظير اتفاؽ اإلماميف في المثاؿ كاضحا كبينا.

(ُ) ينظر :تفسير ابن جرير(ّ.)ُّّ/
(ِ) البغكم(ُ.)ِّٔ/

(ّ) الشككاني(ُ.)ِّٕ/
(ْ) أخرجو ابف جرير في تفسيره(ٓ ،)ِٓٔ/رقـ(ََْٔ) ،كالسيكطي في تفسيره (ِ )ْٓ/كعزاه البف حميد كابف
جرير ،كحكمت بف بشير في تفسيره الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور(ُ )ُُٔ/كصحح إسناده
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المثال الخامس :قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ[البقرة.] 265:
أوالً :عند اإلمام البغوي قال(ُ)" :ىذا مثؿ ضربو اهلل -تعالى -لعمؿ المؤمف المخمص
فيقكؿ :كما أف ىذه الجنة تريع في كؿ حاؿ ،كال تخمؼ سكاء ىق َّؿ المطر أك كثر ،كذلؾ

ت نفقتو أك كثرت ،كذلؾ
ييضاعؼ اهلل صدقة المؤمف المخمص الذم ال ىي يمف ،كال يؤذم سكاء ىقمَّ ٍ
أف الطؿ إذا كاف يدكـ يعمؿ عمؿ الكابؿ الشديد".

ثانياً :عند اإلمام الشوكاني قال(ِ)" :عف قتادة قاؿ :ىذا مثؿ ضربو اهلل لعمؿ المؤمف

يقكؿ :ليس لخيره خمؼ ،كما ليس لخير ىذه الجنة خمؼ ،عمى أم حاؿ كاف ،إف أصابيا

كابؿ ،كاف أصابيا طؿ"(ّ).

كذلؾ في ىذا المثاؿ ظىيى ىر اتفاؽ اإلماميف -رحميما اهلل -كاضحا كبينا.
المثال السادس :قال تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ[البقرة.]266:
أوالً :عند اإلمام البغوي قال(ْ) " :ىذا مثؿ ضربو اهلل لعمؿ المنافؽ كالمرائي يقكؿ:

عممو في حسنو كحسف الجنة ينتفع بو كما ينتفع صاحب الجنة بالجنة ،فإذا كبر أك ضعؼ
كصار لو أكالد ضعاؼ ،كأصاب جنتو إعصار فيو نار فاحترقت ،فصار أحكج ما يككف إلييا،
كضعؼ عف إصبلحيا لكبره كضعؼ أكالده عف إصبلحيا لصغرىـ ،كلـ يجد ىك ما يعكد بو

عمى أكالده ،كال أكالده ما يعكدكف بو عميو فبقكا جميعا متحيريف عجزة ال حيمة بأيدييـ ،كذلؾ
يبطؿ اهلل عمؿ ىذا المنافؽ كالمرائي حيف ال مغيث ليما ،كال تكبة كال إقالة ،قاؿ عمر -رضي

اهلل عنو -يكما ألصحاب النبي -صمى اهلل عميو كسمـ" :-فيمف تركف ىذه اآلية نزلت :ﭽ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ  قالكا :اهلل أعمـ ،فغضب عمر -رضي اهلل
عنو -فقاؿ :قكلكا :نعمـ أك ال نعمـ ،فقاؿ ابف عباس -رضي اهلل عنيما :في نفسي منيا شيء
يا أمير المؤمنيف ،فقاؿ عمر -رضي اهلل عنو :-ابف أخي ،قؿ :كال تحقر نفسؾ ،قاؿ ابف

(ُ) البغكم(ُ.)ِّٖ/
(ِ) الشككاني(ُ.)َّّ/
(ّ) أخرجو ابف جريػر فػي تفسايره(ٓ ،)َْٓ/رقػـ(َٖٖٔ) ،كابػف أبػي حػاتـ فػي تفسايره(ِ ،)ِِٓ/رقػـ(ِٕٗٔ)،
كالسيكطي في الدر المنثور(ِ.)ْٓ/

(ْ) البغكم(ُ.)ِّٗ/
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عباس -رضي اهلل عنيما :-ضربت مثبل لعمؿ ،فقاؿ عمر -رضي اهلل عنو :-أم عمؿ؟ فقاؿ
ابف عباس -رضي اهلل عنيما :-لعمؿ المرائي ،قاؿ عمر -رضي اهلل عنو -لرجؿ غني يعمؿ
بطاعة اهلل بعث اهلل لو الشيطاف فعمؿ بالمعاصي حتى أغرؽ أعمالو"(ُ).

ثانياً :عند اإلمام الشوكاني قال(ِ)" :ىذه اآلية تمثيؿ مف يعمؿ خي ار ،كيضـ إليو ما

يحبطو ،فيجده يكـ القيامة عند شدة حاجتو إليو ال يسمف كال يغني مف جكع بحاؿ مف لو ىذه

الجنة المكصكفة ،كىك متصؼ بتمؾ الصفة.

عف ابف عباس-رضي اهلل عنيما -قاؿ" :قاؿ عمر يكما ألصحاب النبي  -صمى اهلل

عميو كسمـ-فيـ تركف ىذه اآلية نزلت :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ؟
قالكا :اهلل أعمـ ،قاؿ :قكلكا :نعمـ أك ال نعمـ ،فقاؿ ابف عباس :في نفسي منيا شيء يا أمير
المؤمنيف! ،فقاؿ عمر :يا ابف أخي ،قؿ :كال تحقر نفسؾ ،قاؿ ابف عباس :ضربت مثبل لعمؿ،

قاؿ عمر :أم عمؿ؟ ،قاؿ ابف عباس :لرجؿ غنى يعمؿ بطاعة اهلل ،ثـ بعث اهلل لو الشيطاف،
فعمؿ في المعاصي حتى أغرؽ عممو"(ّ).

كعف عمر -رضي اهلل عنو -قاؿ" :ىذا مثؿ ضرب إلنساف يعمؿ عمبل صالحا ،حتى

إذا كاف عند آخر عمره أحكج ما يككف إليو عمؿ عمؿ السكء"(ْ).

المثال السابع :قال تعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ[األنعام. ]٧1:
أوالً :عند اإلمام البغوي قال(" :)5أم :يككف مثمنا كمثؿ الذم استيكتو الشياطيف ،أم:
أضمتو،

ﭽ ﮥ ﭼقاؿ ابف عباس :كالذم استيكتو الغيبلف في الميامو فأضمكه فيك حائر

بائر ،كالحيراف :المتردد في األمر ،ال ييتدم إلى مخرج منو ،ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﭼ ىذا مثؿ ضربو اهلل -تعالى -لمف يدعك إلى اآللية ،كلمف يدعك إلى اهلل –تعالى،-
كمثؿ رجؿ في رفقة ضؿ بو الغكؿ عف الطريؽ ،يدعكه أصحابو مف أىؿ الرفقة :ىىمي َّـ إلى
(ُ) أخرجػ ػػو البخااااااري فاااااي صاااااحيحو :بػ ػػاب قكلػ ػػو تعػ ػػالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ
(ٔ ،)ُّ/رقـ(ّْٖٓ).
(ِ) الشككاني(ُ.)َّّ/
(ّ) سبؽ تخريجو عند البغكم نفس المثاؿ ،صُِّقّ.
(ْ) أخرجػػو ابػػف جريػػر فػػي تفسااايره(ٓ ،)ْٓٓ/رقػػـ(َٓٗٔ) ،كابػػف عطيػػة فػػي تفسااايره(ُ ،)َّٔ/كالقرطبػػي فػػي
تفسيره(ّ ،)ُّٗ/كابف حجر في فتح الباري(ٖ.)َِِ/

(ٓ) البغكم(ّ.)ُٓٔ/
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الطريؽ ،كيدعكه الغكؿ ىىمي َّـ فيبقى حيراف ال يدرم أيف يذىب ،فإف أجاب الغكؿ انطمؽ بو حتى
يمقيو إلى اليمكة ،كاف أجاب مف يدعكه إلى الطريؽ اىتدل"(ُ).
ثانياً :عند اإلمام الشوكاني قال(" :)2عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -في قكلو :ﭽ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼقاؿ" :ىذا مثؿ ضربو اهلل لآللية كلمدعاة الذيف يدعكف إلى اهلل ،كقكلو:
ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ يقكؿ :أضمتو ،كىـ الغيبلف يدعكنو باسمو كاسـ أبيو،
كجده فيتبعيا ،كيرل أنو في شيء ،فيصبح كقد ألقتو في ىمكة ،كربما أكمتو أك تمقيو في مضمة

مف األرض ييمؾ فييا عطشا ،فيذا مثؿ مف أجاب اآللية التي تعبد مف دكف اهلل"(ّ).
أبرز المالحظات:

ُ -اتفؽ اإلماماف -رحميما اهلل -في سبعة أمثمة في األمثاؿ ،ذكرت كاممة ،كقد كاف

األصؿ أف أذكر خمسة أمثمة حسب سير البحث ،إال أنني أريت ذكر األمثاؿ كاممة إتماما
لمفائدة ،كلـ يبؽ إال مثاالف فأكردتيما.

ِ -لـ أذكر في أكجو االتفاؽ في األمثاؿ إال ما ذكر صراحة أنو مف األمثاؿ ،كحسب
طريقة كأسمكب و
كؿ مف اإلماميف.
ّ -أسمكب اإلماـ البغكم يذكر المثاؿ مع التفسير ،أما اإلماـ الشككاني فيذكره عمى

شكؿ تفسير ،كيصرح في األخير عمى ذكر المثاؿ(ْ) ،كاذا لـ يصرح بذكر المثؿ لـ أعده مف
األمثاؿ.

ْ -كثي ار ما يسند اإلماـ الشككاني األقكاؿ في األمثاؿ لمصحابة-رضي اهلل عنيـ،-

مقارنة مع اإلماـ البغكم ،إذ يذكرىا في سياؽ كبلمو عمى شكؿ تفسير.

ٓ -في قكلو تعالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮅ ﭼ[البقرة]26:
قال فييا اإلمام البغوي" :سبب نزكؿ ىذه اآلية أف اهلل تعالى لما ضرب المثؿ بالذباب
كالعنكبكت فقاؿ :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ[الحج:

(ُ) أخرجػػو ابػػف جريػػر بنحػػكه فػػي تفساايره(ُُ ،)ِْٓ/رقػػـ(ُِّّْ) ،كابػػف أبػػي حػػاتـ فااي تفساايره(ْ،)ُُِّ/
رقـ(ّْٕٕ) ،كالسيكطي في تفسيره (ّ )ِٗٓ/كعزاه البف جريػر ،،كابػف المنػذر ،كابػف أبػي حػاتـ ،كحكمػت بػف

بشير في تفسيره الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور(ِ )َِٓ/كحسف إسناده .

(ِ) الشككاني(ِ.)َُٓ./

(ّ) أخرجػ ػػو ابػ ػػف جريػ ػػر فااااي تفساااايره(ُُ ،)َْٓ/رقػ ػػـ(ُِّّْ) ،كابػ ػػف أبػ ػػي حػ ػػاتـ فػ ػػي تفساااايره(ْ،)ُُِّ/
رقػػـ(ْٕٗٔ) ،كالمفػػظ البػػف جريػػر ،كابػػف كثيػػر فػػي تفسػػيره(ّ ،)ُِٓ/كحكمػػت بػػف بشػػير فػػي تفسػػيره الصااحيح
المسبور من التفسير بالمأثور(ِ )َِٓ/كحسف إسناده .

(ْ) طريقتو غالبا كليس في كؿ األمثمة.
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،]٧3كقاؿ

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ

ﭼ [العنكبوت ]41 :قالت الييكد :ما أراد اهلل بذكر ىذه األشياء الخسيسة ؟ .كقيؿ :قاؿ
المشرككف :إنا ال نعبد إليا يذكر مثؿ ىذه األشياء ،فأنزؿ اهلل تعالى ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮅ ﭼ"

( ُ)

أم :ال يترؾ كال يمنعو الحياء ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼيذكر شبيا ،ﭽ ﮁ ﮂ ﭼ ما :صمة  ،أم:
مثبل بالبعكضة ،كبعكضة نصب بدؿ عف المثؿ .كالبعكض صغار البؽ ،سميت بعكضة كأنيا
بعض البؽ ﭽ ﮃ ﮄﮅ ﭼ يعني :الذباب كالعنكبكت.
كقاؿ أبك عبيدة

(ِ)

:أم :فما دكنيا كما يقاؿ :فبلف جاىؿ ،فيقاؿ :كفكؽ ذلؾ ،أم:

كأجيؿ ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ بمحمد كالقرآف ﭽ ﮉ ﮊ ﭼ يعني :المثؿ ىك ﭽ ﮋ ﭼ
الصدؽ ﭽ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ أم :بيذا المثؿ فمما
حذؼ األلؼ كالبلـ نصبو عمى الحاؿ ،كالقطع ثـ أجابيـ فقاؿ ﭽ ﮙ ﮚ ﭼ أم :بيذا المثؿ
ﭽ ﮛ ﭼ {كثيرا} الكفار ،كذلؾ أنيـ يكذبكنو فيزدادكف ضبلال ﭽ ﮜ ﮝ ﭼ أم  :بيذا
المثؿ ﭽ ﮛ ﭼ المؤمنيف فيصدقكنو ،كاإلضبلؿ :ىك الصرؼ عف الحؽ إلى الباطؿ.
كقيؿ :ىك اليبلؾ يقاؿ :ضؿ الماء في المبف إذا ىمؾ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ"

(ّ)

وقال فييا اإلمام الشوكاني(ْ)" :أنزؿ اهلل ىذه اآلية ردا عمى الكفار لما أنكركا ما ضربو
سبحانو مف األمثاؿ كقكلو :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼكقكلو :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ
فقالكا :اهلل أجؿ كأعمى مف أف يضرب األمثاؿ ،كقاؿ الرازم :إنو تعالى لما بيف بالدليؿ ككف
القرآف معج از ،أكرد ىاىنا شبية أكردىا الكفار قدحا في ذلؾ ،كأجاب عنيا ،كتقرير الشبية :أنو
جاء في القرآف ذكر النحؿ كالعنكبكت كالنمؿ ،كىذه األشياء ال يميؽ ذكرىا بكبلـ الفصحاء،

فاشتماؿ القرآف عمييا يقدح في فصاحتو فضبل عف ككنو معج از ،كأجاب اهلل عنيا بأف أصغر
)ُ( أخرجو ابف جرير في تفسيره(ُ ،)ََْ/رقـ(ٖٓٓ) بمفظ عف قتادة ،قاؿ :لما ذكر اهلل العنكبكت كالذباب ،قاؿ
المشرككف :ما باؿ العنكبكت كالذباب يذكراف؟ فأنزؿ اهلل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮅ ﭼ ،
كالسيكطي في الدر المنثكر(ُ ،)َُّ/كابف أبي حاتـ في تفسيره(ُ ،)ٖٔ/رقـ(ِّٕ) ،كالكاحدم في أسباب

النزول(ُ )ِّ/كقاؿ المحقؽ عصاـ بف عبد المحسف الحميداف :إسناده صحيح ،كىك :مرسؿ.

)ِ) ىك :أبك عبيدة معمر بف المثنى :التيمي بالكالء ،تيـ قريش ،البصرم النحكم العبلمة ،كلد سنةَُُ:ق ،كىك:
أكؿ مف صنؼ غريب الحديث ،كتكفي سنةَِٗ:ق كقيؿ :غير ذلؾ  .ينظر :وفيات األعيان(ٓ،)ِّٓ/

كبغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة(ِ.)ِْٗ/

(ّ) البغكم(ُ.)ٕٔ/

(ْ) الشككاني(ُ.)ٕٔ/
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ىذه األشياء ال تقدح في الفصاحة إذا كاف ذكرىا مشتمبل عمى حكمة بالغة (ُ) .كال يخفاؾ أف
تقرير ىذه الشبية عمى ىذا الكجو كارجاع اإلنكار إلى مجرد الفصاحة ال مستند لو كال دليؿ
عميو ،كقد تقدمو إلى شيء مف ىذا صاحب الكشاؼ ،كالظاىر ما ذكرناه أكالن لككف ىذه اآلية

جاءت بعقب المثميف الذيف ىما مذككراف قبميا ،كال يستمزـ استنكارىـ لضرب األمثاؿ باألشياء

المحقرة أف يككف ذلؾ لككنو قادحا في الفصاحة كاإلعجاز.

يعرؼ الحياء بأنو :تغير كانكسار يعترم اإلنساف مف تخكؼ ما يعاب بو كيذـ،
كقاؿٌ :
كذا في الكشاؼ(ِ) ،كتبعو الرازم في مفاتيح الغيب(ّ).
كقاؿ القرطبي :أصؿ االستحياء االنقباض عف الشيء كاالمتناع منو خكفا مف مكاقعة

القبيح ،كىذا محاؿ عمى اهلل

(ْ)

 ،كقد اختمفكا في تأكيؿ ما في ىذه اآلية مف ذكر الحياء فقيؿ:
(ٓ)

ساغ ذلؾ لككنو كاقعا في الكبلـ المحكي عف الكفار ،كقيؿ :ىك مف باب المشاكمة

كما تقدـ،

كقيؿ :ىك جار عمى سبيؿ التمثيؿ.

كقاؿ صاحب كتاب عكف الحناف في شرح األمثاؿ في القرآف " :يخرج العمماء كؿ

اآليات التي تستخدـ فييا كممة المثؿ ،كتعتمد عمى التشبيو البسيط مف المثؿ القياسي ،مثؿ:
قكلو تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ[الواقعة ، ]23-22:ككذلؾ قكلو تعالى:

ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ[ٌس ، ]٧8:ككذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [البقرة، ]26:فيذه اآليات السابقة ،كاف صرح فييا بمفظ المثؿ ،فيك ليس
مثبل ،ألنو ال يقكـ عمى التشبيو المركب"(ٔ) .فيذه اآلية لـ تذكر مف األمثاؿ.

(ُ) ينظر :تفسير الرازي(ِ.)َّٔ/

(ِ) ينظر :تفسير الكشاف(ُ.)ُُِ/

(ّ) ينظر :تفسير مفاتيح الغيب(ِ.)ُّٔ/
(ْ) ينظر :تفسير القرطبي (ُ.)ِِْ/

(ٓ) المشاكمة :المماثمة ،كالمجانسة .ينظر :تاج العروس(ِٗ.)ِٕٔ/

(ٔ) عمي أحمد عبد العاؿ الطيطاكم :عون الحنان في شرح االمثال في القرآن (َُٖ) .
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المطمب الثاني :أوجو االختالف عند اإلمامين في األمثال
أوالً  :ما اختص بو اإلمام البغوي:

اختص اإلماـ البغكم في آيتيف ىما:

المثال األول(ُ) :قولو تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ[البقرة ]261:قاؿ "
فيو إضمار تقديره مثؿ صدقات الذيف ينفقكف أمكاليـ ﭽ ﮄﭼ زارع ﭽ ﮅ ﭼكأراد بسبيؿ
اهلل الجياد ،كقيؿ :جميع أبكاب الخير ﭽ ﮆﭼ آخرجت ﭽ ﮇ ﮈﭼ جمع سنبمة ﭽ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎﭼ  فإف قيؿ :فما رأينا سنبمة فييا مائة حبة فكيؼ ضرب المثؿ بو؟ قيؿ:
ذلؾ متصكر ،غير مستحيؿ ،كما ال يككف مستحيبل جاز ضرب المثؿ بو ،كاف لـ يكجد معناه.
المثال الثاني

(ِ)

 :قولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ[البقرة:
 ]2٧5ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ أم :يعاممكف بو ،كانما خص األكؿ ،ألنو معظـ المقصكد
مف الماؿ ﭽ ﭔ ﭕ ﭼ يعني يكـ القيامة مف قبكرىـ ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ  أم:
يصرعو ﭽ ﭛ ﭼأصؿ الخبط الضرب كالكطء ،كىك ضرب عمى غير استكاء ،يقاؿ :ناقة
خبكط لمتي تطأ الناس كتضرب األرض بقكائيما ﭽ ﭜ ﭝﭞ ﭼأم :الجنكف يقاؿ :يم َّس الرجؿ
كس إذا كاف مجنكنا ،كمعناه :أف آكؿ الربا يبعث يكـ القيامة كىك كمثؿ المصركع".
فيك ىم ٍم يس ه
ثانياً :ما اختص بو اإلمام الشوكاني:

المثال األول(ّ) :قال تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﭼ [البقرة" ]65:عف مجاىد قاؿ" :مسخت قمكبيـ ،كلـ يمسخكا قردة ،كانما ىك
مثؿ ضربو اهلل ليـ كقكلو :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ[الجمعة.)ْ("]5:

(ُ) البغكم(ُ.)ِّْ/
(ِ) المصدر نفسو(ُ.)َّْ/
(ّ) الشككاني (ُ.)ُُّ/
(ْ) أخرجػػو ابػػف جريػػر فػػي تفساايره(ِ ،)ُّٕ/رقػػـ(ُُْْ) ،كابػػف أبػػي حػػاتـ فػػي تفساايره(ُ ،)ُّّ/رقػػـ(ِٕٔ)،
كابف كثير في تفسيره(ُ.)ُٖٔ/

 -13٧-

المثال الثاني(ُ) :قال تعالى :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﭼ[البقرة "]25٢:قكلو :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ
أم :متى يحيي؟ ،أك كيؼ يحيي؟ ،كىك استبعاد إلحيائيا  ،كىي عمى تمؾ الحالة المشابية
لحالة األمكات المباينة لحالة األحياء ،كتقديـ المفعكؿ :لككف االستبعاد ناشئا مف جيتو ،ال مف

جية الفاعؿ .فمما قاؿ المار ىذه المقالة مستبعدا إلحياء القرية المذككرة بالعمارة ليا ،كالسككف

فييا ،ضرب اهلل لو المثؿ في نفسو بما ىك أعظـ مما سأؿ عنو ،فأماتو اهلل مائة عاـ ،ثـ بعثو،
كحكى الطبرم عف بعضيـ أنو قاؿ :كاف ىذا القكؿ شكا في قدرة اهلل عمى اإلحياء ،فمذلؾ
(ِ)

ضرب لو المثؿ في نفسو

،قاؿ ابف عطية :ليس يدخؿ شؾ في قدرة اهلل -سبحانو -عمى

إًحياء قرية بجمب العمارة إلييا ،كانما يتصكر الشؾ إذا كاف سؤالو عف إحياء مكتاىا"(ّ).

المثال الثالث(ْ) :قال تعالى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
  ﭼ [البقرة ]18٢ :قاؿ " :قاؿ أبك عبيدة :إف ىذا مف ضرب المثؿ،
كالمعنى :ليس البر أف تسألكا الجياؿ ،كلكف البر التقكل ،كاسألكا العمماء ،كما تقكؿ :أتيت ىذا
األمر مف بابو كقيؿ :ىك مثؿ في جماع النساء ،كأنيـ أمركا بإتيانيف في القبؿ ال في الدبر

كقيؿ :غير ذلؾ".
مالحظة:

عند اإلمام الشوكاني :ىناؾ آيتاف لـ يذكرىما عمى طريقتو في األمثاؿ رغـ كضكحيما،
كانما ذكرىما عمى شكؿ تفسير ،كلعؿ السبب يككف في كضكح اآليتيف في األمثاؿ كىما:
ُ -قولو تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ[البقرة.]261:
ِ -قولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭼ[البقرة.]2٧5:

(ُ) الشككاني(ُ.)َِّ/
(ِ) ينظر :تفسير ابن جرير(ٓ.)ْْٔ/

(ّ) ينظر :تفسير ابن عطية (ُ.)ّْٖ/
(ْ) الشككاني (ُ.)ُِٖ/
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أوجو االتفاق واالختالف:
كبير بيف اإلماميف في ىذا المكضكع،
مف خبلؿ ما سبؽ مف ذكر األمثمة يظير االتفاؽ ا
كقمة االختبلؼ بينيما ،إال مف حيث :طريقة كأسمكب كؿ منيما في تفسيره ،ككذلؾ اىتماـ

اإلماميف بيذا المكضكع الميـ في التفسير ،لتكضيح كتقريب المعنى المراد مف اآليات ،كىذا
يؤكد مدل ما عميو عمماء المسمميف أينما كانكا ،كفي أزماف مختمفة مف اتفاؽ في الكقكؼ عمى

معاني الكتاب العزيز ،كما رأينا في ىذه النماذج المباركة.
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المبحث السابع :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في اإلعجاز
وفيو مطمبان:
المطمب األول :اإلعجاز عند اإلماـ البغكم.
المطمب الثاني :اإلعجاز عند اإلماـ الشككاني.
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المطمب األول :اإلعجاز عند اإلمام البغوي:
قبؿ الحديث عف اإلعجاز أشير إلى تعريؼ اإلعجاز:
ً
َّعؼ ،،يقاؿ:
يض ى
الع ٍج يز :ىنق ي
الع ٍج يز :الض ٍ
الح ٍزـ ،ك ى
اإلعجاز لغة ىك" :الفكت كالسبؽ  ،ك ى
(ُ).
ص ىر ىع ٍنوي"
ىع ىج ىزه
أٍ
الشيء :ىع ىج ىز ىع ٍنوي .ىكييقىا يؿ :ىع ىج ىز ىي ٍع ًج يز ىع ًف األىمر إًذا قى ى
ي

والمعجزة" :أمر خارؽ لمعادة ،مقركف بالتحدم سالـ عف المعارضة ،كىي إما حسية،

كاما عقمية"(.)2

والمراد باإلعجاز ىنا" :إظيار صدؽ النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-في دعكل الرسالة،

بإظيار عجز العرب عف معارضتو في معجزتو الخالدة كىي القرآف ،كعجز األجياؿ بعدىـ،

كالقرآف الكريـ تحدل بو اهلل –عزكجؿ-العرب ،كقد عجزكا عف معارضتو مع طكؿ باعيـ في

معجز"(ّ).
نا
الفصاحة كالببلغة ،كمثؿ ىذا ال يككف إال
وأما األمثمة عند اإلمام البغوي فيي:

()4

قال عند تفسيره لقولو تعالى في سورة البقرة  :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﭼ[البقرة]24-23:
" ﭽ ﯪ ﭼ أمر تعجيز ﭽ ﯫ ﭼ كالسكرة قطعة مف القرآف معمكمة األكؿ كاآلخر ....
ﭽ ﯬ ﯭﭼ أم :مثؿ القرآف ....مف مثمو دكف سائر السكر ،ألف ًمف لمتبعيض ،كىذه السكرة

أكؿ القرآف بعد الفاتحة فأدخؿ ( ًمف) ليعمـ أف التحدم كاقع عمى جميع سكر القرآف ،كلك أدخؿ
مف في سائر السكر كاف التحدم كاقعا عمى جميع سكر القرآف ،كلك أدخؿ في سائر السكر
كاف التحدم كاقعا عمى بعض السكر  ،ﭽ ﯮ ﯯ ﭼ أم :كاستعينكا بآليتكـ التي
تعبدكنيا ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ كقاؿ مجاىد :ناسا يشيدكف لكـ ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ أف محمدا
 صمى اهلل عميو كسمـ-يقكلو مف تمقاء نفسو فمما تحداىـ عجزكا ،فقاؿ ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ فيمامضى ﭽ ﯺ ﯻ ﭼ أبدا فيما بقي ،كانما قاؿ ذلؾ لبياف اإلعجاز كأف القرآف كاف معجزة لمنبي
 -صمى اهلل عميو كسمـ-حيث عجزكا عف اآلتياف بمثمو".

(ُ) لسان العرب (ٓ.)ّٔٗ/

(ِ) اإلتقان في عموم القرآن(ْ.)ّ/

(ّ) مباحث في عموم القرآن(ِٓٔ).

(ْ) البغكم(ُ ،)ِٕ/نقمت الكبلـ الخاص باإلعجاز.
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الثاني :اإلعجاز عند اإلمام الشوكاني :
المطمب
َ

قاؿ :في فاتحة سكرة البقرة في الحركؼ المقطعة " :قاؿ قطرب ،كالفراء كغيرىما :ىي
إشارة إلى حركؼ اليجاء ،أعمـ اهلل بيا العرب حيف تحداىـ بالقرآف أنو مؤتمؼ مف حركؼ ىي
التي بناء كبلميـ عمييا ليككف عجزىـ عنو أبمغ في الحجة عمييـ إذ لـ يخرج عف كبلميـ"(ُ).

وقال في تفسيره لقولو تعالى في سورة البقرة(ِ):ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [البقرة" ]24 – 23:قكلو :فأتكا الفاء
جكاب الشرط ،كىك أمر معناه التعجيز ،لما احتج عمييـ بما يثبت الكحدانية كيبطؿ الشر ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ[هود ]13:عقبو بما ىك الحجة عمى إثبات
نبكة محمد  -صمى اهلل عميو كسمـ -كما يدفع الشبية في ككف القرآف معجزة ،فتحداىـ بأف

يأتكا بسكرة مف سكره ،كالسكرة :الطائفة مف القرآف المسماة باسـ خاص ،سميت بذلؾ ألنيا

مشتممة عمى كمماتيا كاشتماؿ سكر البمد عمييا ،ك ( ًم ٍف) في قكلو :ﭽ ﯬ ﯭ ﭼ زائدة لقكلو:

ﭽ ﯪ ﯫ ﭼ مثمو ،كالضمير في مثمو عائد عمى القرآف عند جميكر أىؿ العمـ....كادعكا
الذيف يشيدكف لكـ مف دكف اهلل إف كنتـ صادقيف فيما قمتـ مف أنكـ تقدركف عمى المعارضة،
كىذا تعجيز ليـ كبياف النقطاعيـ  ....،ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼيعني فيما مضى ﭽ ﯺ ﯻ ﭼأم
 :تطيقكا ذلؾ فيما يأتي كتبيف لكـ عجزكـ عف المعارضة ،كجممة لف تفعمكا :ال محؿ ليا مف

اإلعراب ألنيا اعتراضية ،كلف لمنفي المؤكد لما دخمت عميو ،كىذا مف الغيكب التي أخبر بيا

القرآف قبؿ كقكعيا ،ألنيا لـ تقع المعارضة مف أحد مف الكفرة في أياـ النبكة كفيما بعدىا كالى
اآلف ،....كقد كرر اهلل سبحانو تحدم الكفار بيذا في مكاضع في القرآف ،منيا ىذا ،كمنيا

قولو تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ[القصص ] 4٢:كقاؿ :ﭽ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ[ اإلسراء] 88:وقال :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭼ[هود ]13:كﭧ :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﭼ [ٌونس ،]38:كقد كقع الخبلؼ بيف أىؿ العمـ ىؿ كجو اإلعجاز في القرآف ىك
ككنو في الرتبة العمية مف الببلغة الخارجة عف طكؽ البشر؟ ،أك كاف العجز عف المعارضة
(ُ) الشككاني(ُ.)ّْ/

ذكرت الكبلـ المتعمؽ باإلعجاز ايضا.
(ِ) المصدر نفسو(ُ ، )ِٔ/كقد
ي
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لمص ٍرفىةي(ُ) مف اهلل سبحانو ليـ عف أف يعارضكه ،كالحؽ األكؿ ،عف قتادة :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ِّ
ﯻ ﭼ يقكؿ :لف تقدركا عمى ذلؾ كلف تطيقكه".
أوجو االتفاق:
اتفؽ اإلماماف عند تفسيرىما لآلية أف اهلل تحدل العرب عف اآلتياف بسكرة مف مثؿ

القرآف ،كاالستعانة باآللية كغيرىا ،فمـ يستطيعكا كعمـ اهلل كذلؾ أنيـ لف يستطيعكا ،كأف القرآف
ىك معجزة النبي -صمى اهلل عميو كسمـ-الخالدة.
أوجو االختالف:

ُ-اختمفا في أف اإلماـ الشككاني زاد أك ذكر في تفسيره لمحركؼ المقطعة أكؿ السكرة
أف القرآف مككف مف ىذه الحركؼ التي ىي مف جنس كبلـ العرب لف يخرج مف ىذه الحركؼ

 ،ليككف عجزىـ أبمغ ،خاصة كأنيـ أرباب الفصاحة كالببلغة.

ِ-جعؿ اإلماـ الشككاني( ًم ٍف) في قكلو :ﭽ ﯬ ﯭ ﭼ زائدة ،كىذا يقاؿ في كبلـ
النحاة ،كأما في كبلـ اهلل فبل يجكز ،بينما اإلماـ البغكم جعمو(مف) تفيد العمكـ ،كلك أتى

بغيرىا مثؿ( في) لـ يفد العمكـ ،كالشؾ أف الصكاب ىنا مع اإلماـ البغكم.

ّ-كذلؾ تكسع اإلماـ الشككاني ككضح تفسير اآلية باآليات األخرل التي كقع فييا

التحدم ،لمعرب كالتي مرت عمى ثبلث مراحؿ ىي(ِ):

المرحمة األولى :تحداىـ أف يأتكا بمثمو فقاؿ تعالى ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ[اإلسراء.]88:
المرحمة الثانية :تحداىـ أف يأتكا بعشر سكر فقاؿ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ[هود]13:
المرحمة الثالثة :تحداىـ أف يأتكا بسكرة فقاؿ ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ[ٌونس،]38:فعجزكا في كؿ المراحؿ كصدؽ
اهلل ﭽ ﯺ ﯻ ﭼ .
الخالصة :يظير أف اإلماميف -رحميما اهلل -تطرقا كذك ار في تفسيرىما لئلعجاز ،دكف
التكسع كذلؾ حسب الحاجة في التفسير في تكضيح المعنى.

(ُ) أم أف اهلل صرؼ العرب عف معارضتو كسمب عقكليـ ككاف مقدك ار ليـ  ،كىذا قكؿ فاسد بدليؿ :ﭽ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ .ينظر :السيكطي :اإلتقان في عموم القرآن(ْ .)ٕ/كىك قكؿ المعتزلة كمف كافقيـ.
(ِ) لـ يفصميا عمى ىذا النحك ،إنما ذكرىا مجممة ،كالتفصيؿ مف اجتياد الباحث.
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الفصل الرابع :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في
الق ار ات
وفيو أربعة مباحث:

المبحث األول :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في قراءات الصحابة

كالتابعيف -رضي اهلل عنيـ.-

المبحث الثاني :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في القراءات المتكاترة

كالشاذة.

المبحث الثالث :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في الترجيح

كالتكجيو.

المبحث الرابع :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في إسناد القراءات
كما اختص بو كبلىما.
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المبحث األول :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في ق ار ات
الصحابة والتابعين رضي اهلل عنيم.
وفيو مطمبان:
المطمب األول :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في قراءات الصحابة -رضي اهلل عنيـ.-

المطمب الثاني :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في قراءات التابعيف -رحميـ اهلل.-
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الق ار ات
تمييد
الق ار ات :مجاليا كاسع كمتعدد كتحتاج إلى رسالة مستقمة ،كلكف سأشير إلى أبرز أكجو
االتفاؽ كاالختبلؼ في بعض القراءات عند اإلماميف -رحميما اهلل ، -كفييا أربعة مباحث،

كقبؿ أف أذكر أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ ،أشير إلى تعريؼ القراءات.

تعريف الق ار ات لغة " :جمع قراءة ،كىي مصدر ق أر يق أر قراءة كقرنآنا ،ككؿ شيء جمعتو
فقد قرأتو ،كسمي القرآف قرآنا ألنو جمع القصص ،كاألمر كالنيي ،كالكعد كالكعيد ،كاآليات
كالسكر بعضيا إلى بعض "(.)1

واصطالحا ىي ":مذىب يذىب إليو إماـ مف أئمة القراء مخالفا بو غيره في النطؽ

بالقرآف الكريـ مع اتفاؽ الركايات كالطرؽ عنو سكاء أكانت ىذه المخالفة في نطؽ الحركؼ أـ

في نطؽ ىيئاتيا"(ِ).

وتعريف آخر" :ىك عمـ ييعرؼ بو كيفية النطؽ بالكممات القرآنية ،كطريؽ أدائيا اتفاقنا
كاختبلفنا مع عزك كؿ كجو لناقمو"(ّ(.













(ُ) النياية في غريب الحديث واألثر(ْ)َّ/
(ِ) مناىل العرفان (ُ.)ُِْ/

(ّ) عبد الفتاح بف عبدالغني القاضي :البدور الزاىرة من طريقي الشاطبية والدرة (ٕ).
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المطمب األول :أوجو االتفاق واالختالف في ق ار ات الصحابة-رضي اهلل عنيم:-
أوالً  :األمثمة عند اإلمام البغوي:
ُ -قال في قولو تعالى( :)1ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [الفاتحة " ]٧ – 6:ق أر عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو :-صراط مف
أنعمت عمييـ غير المغضكب عمييـ كغير الضاليف"(ِ) .كىي قراءة تفسيرية.
ِ -قال في قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ \ ﭼ
[البقرة" ]88:ق أر ابف عباس-رضي اهلل عنيما (-غميؼ) بضـ البلـ"(ْ) .كىي شاذة.

ّ -قال في قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﭼ[البقرة " ]102:ق أر ابف عباس -رضي اهلل عنيما ،-كالكسائي ،كحمزة(ٔ)،ﭽ ﭜ
ﭼ خفيفة النكف كالشياطيف بالرفع"

(ٕ)

قراءة صحابي مع إماميف مف القراء السبعة،كىي متكاترة.

الممً ىك ً
يف) بكسر البلـ"(ٖ) .كىي شاذة.
ككذلؾ " ق أر ابف عباس -رضي اهلل عنيما ،-كالحسف ( ى

ْ -قال في قولو تعالى(ٗ( :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ[البقرة:

( "]255القيكـ) ق أر عمر ،كابف مسعكد -رضي اهلل عنيما( -القياـ)"(َُ).
كىي شاذة.

(ُ) البغكم(ُ.)ٓٓ/
(ِ) أخرجو أبو عبيد في فضائل القرآن( ،)289كسعيد بف منصكر في التفسير من سننو(ِ ،)ّْٓ/رقـ(ُٕٕ)،
كقاؿ المحقؽ سعد بف عبداهلل آؿ حميد :سنده صحيح ،كابف أبي داككد في المصاحف(ُ، )ُٓٗ/ٖ( ،)ُُٔ/

ك ابف حجر في فتح الباري (ٖ  )ُٓٗ /كصحح سنده.

(ّ) البغكم (ُ.)َُِ/

الدمياطي شياب الديف الشيير بالبناء :إتحاف فضال البشر
(ْ) كىي قراءة ابف محيصف .ينظر :أحمد بف محمد
ٌ
في الق ار ات األربعة عشر (ِٖٕ).
(ٓ) البغكم (ُ..)ُِٖ/

(ٔ) سياتي التعريؼ بيـ الحقا في القرآء السبعة.
(ٕ) البدور الزاىرة في الق ار ات العشر المتواترة(ُ.)ّٕ/

(ٖ) عثماف بف جني :المحتسب في تبيين شواذ الق ار ات واإليضاح عنيا(ُ.)ََُ/
(ٗ) البغكم(ُ.)ُِّ/

(َُ) كىي قراءة عثماف .ينظر :المحتسب في تبيين شواذ الق ار ات واإليضاح عنيا(ُ.)ُُٓ/
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ٓ -قال في قولو تعالى( :)1ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ[األنعام "]154:يدؿ عميو قراءة ابف مسعكد
-رضي اهلل عنو( :-عمى الذيف أحسنكا)"(ِ) .أيد المعنى بقراءة صحابي ،كأكرد القرآءة عمى

أنيا تفسيرية لتكضيح المعنى.

ثانياً األمثمة عند اإلمام الشوكاني:

ُ -قال في قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [الفاتحة"]4:عف أنس -رضي اهلل
عنو -أف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-كأبا بكر ،كعمر ،كعثماف -رضي اهلل عنيـ -كانكا
يقرءكف (مالؾ) باأللؼ"(ْ).جمع قراءة النبي -صمى اهلل عميو كسمـ ،-مع الصحابة -رضي اهلل

عنيـ .-كىي قراءة متكاترة.
ِ -قال في قولو تعالى(ٓ(  :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ
[الفاتحة]٧:
"عف عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو -أنو كاف يق أر :صراط مف أنعمت عمييـ غير
المغضكب عمييـ كغير الضاليف"(ٔ) .قراءة صحابي كحده تفسيرية.
ّ-

قال في قولو تعالى(ٕ) :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﭼ [البقرة " ]83:يدؿ عميو قراءة أيىب ِّي كابف مسعكد -رضي اهلل عنيما( :ال
تعبدكا) عمى النيي"(ٖ) .أكرد القرآءة ىنا عمى أنيا تفسيرية ،كىي شاذة.

قال في قولو تعالى(ٗ( :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭵ ﭼ[البقرة:
ْ-
]102

(ُ) ينظر :المحتسب في تبيين شواذ الق ار ات واإليضاح عنيا (ّ.)َِٓ/

(ِ) تفسير ابن جرير(ُِ ،)ِّْ/وتفسير ابن كثير(ّ ،)ِّّ/ومعاني القران لمنحاس(ِ.)ُٓٗ/
(ّ) الشككاني(ُ.)ِٔ/

(ْ) أخرجو أبك داكد في سننو :باب كتاب الحركؼ كالقراءات( ْ ،)ّٕ/رقـ(َََْ) ،كالترمذم في سننو :باب
في فاتحة الكتاب(ٓ ،)ُٖٓ/رقـ(ِِٖٗ) ،كقاؿ الترمذم :ىذا حديث غريب  ،كضعفو األلباني في ضعيف

سنن الترمذي(ُ.)ّْٓ/

(ٓ) الشككاني(ُ.)ِٗ/

(ٔ) سبؽ تخريجو عند البغكم صُْٕقِ.
(ٕ) الشككاني(ُ.)ُِٔ/

(ٖ) ينظر :ابف عطية في تفسيره (ُ ،)ُِٕ/كأبك حياف في تفسيره (ُ ،)ْٕٓ/كابف كثير في تفسيره(ُ.)َِٗ/
(ٗ) الشككاني(ُ.)َُْ/
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الممً ىك ً
يف)بكسر البلـ"(ُ).
" ق أر ابف عباس-رضي اهلل عنيما ،كالضحاؾ ،كالحسف ( ى
كىي شاذة .

ٓ -قال في قولو تعالى(ِ( :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﭼ
[األنعام]15٢:
" ق أر حمزة ،كالكسائي (فارقكا دينيـ) كىي قراءة عمي بف أبي طالب -رضي اهلل عنو-
"(ّ) .ذكر ىنا قراءة إماميف مف أصحاب السبع القراءات ،كذكر أنيا قراءة صحابي جميؿ ىك
اإلماـ عمي بف أبي طالب -رضي اهلل عنو .-كىي متكاترة.
أوالً :أوجو االتفاق في ق ار ات الصحابة :

مف خبلؿ األمثمة السابقة يتضح أف اإلماميف اتفقا في اآلتي :
ُ -ذك ار أمثمة لقراءة الصحابة كحدىـ.
ِ -ذك ار أمثمة لقراءة الصحابة مع التابعيف ،إال أف ذلؾ عند اإلماـ البغكم قميؿ جدا،
عكس اإلماـ الشككاني فقد أكرد الكثير مف ذلؾ .
ّ -كبل اإلماميف كجو أك رجح بقراءة الصحابة.
ْ -كبل اإلماميف جمعا قراءة الصحابة مع القرآءة المتكاترة.
ٓ -كبل اإلماميف أكردا قراءات لمصحابة متكاترة كشاذة ،كىي كثيرة عند اإلماـ
الشككاني.
ثانياً :أوجو االختالف عند اإلمامين في ق ار ات الصحابة:
ُ -جمع اإلماـ الشككاني قراءة الصحابة -رضي اهلل عنيـ -مع قراءة النبي -صمى
اهلل كسمـ -كلـ يذكر ذلؾ اإلماـ البغكم.
ِ -جمع اإلماـ الشككاني قراءة الصحابة مع أصحاب القراءات المتكاترة كالشاذة
كالتابعيف كغيرىـ كىذه أبرز مبلحظة في االختبلؼ بيف اإلماميف.
ّ -اإلماـ الشككاني لو الباع األكبر في ىذا المطمب(ْ(.

(ُ) ينظر :المحتسب في تبيين شواذ الق ار ات واإليضاح عنيا(ُ.)ََُ/
(ِ) الشككاني(ِ.)َِٖ/

)ّ) ينظر :عبد الرحمن بن محمد ،أبو زرعة ابن زنجمة :حجة الق ار ات (.)278
(ْ) ينظر الشككاني (صَُِ .)ِِٗ ،ُّٗ ،ُْٕ ،َُٖ ،
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المطمب الثاني :أوجو االتفاق واالختالف في ق ار ات التابعين

أوالً :أمثمة اإلمام البغوي:

ُ -قال في قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ[البقرة:

"]1٢6ق أر عمقمة(ِ) ،كابراىيـ النخعي(ّ)ﭽ كأقيمكا الحج كالعمرة هلل ﭼ"(ْ) .قراءة تابعيف كىي
شاذة ألنيا خالفت رسـ المصحؼ .كىي قراءة تفسيرية.

ِ -قال في قولو تعالى (ٓ(:ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ميسرة )بضـ السيف،
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ[ البقرة "]28َ:ﭽ ﯬ ﯭﯮ ﭼ ق أر نافع ( ي
كق أر اآلخركف بفتحيا ،كق أر مجاىد ميسرة بضـ السيف مضافا"(ٔ) .كىي شاذة.
ّ -قال في قولو تعالى (ٕ(  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭼ[ البقرة "]283:ق أر ابف كثير كأبك عمرك
فرىف بضـ الياء كالراء ،كق أر الباقكف فرىاف ،كىك جمع رىف ،كقاؿ أبك عمرك كانما قرأنا

(فرىف)

(ٖ)

ليككف فرقا بينيما كبيف رىاف الخيؿ ،كق أر عكرمة فرىف بضـ الراء كسككف الياء"

(ٗ).

كىي شاذة ،قراءة عكرمة.
ْ -قال في قولو تعالى(َُ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭼ [األنعام]٢:
(ُ) البغكم(ُ.)ُِٕ/
)ِ) ىك :عمقمة بف قيس بف عبد اهلل أبك شبؿ النخعي :فقيو الككفة ،كعالميا ،كمقرئيا ،كلد :في حياة النبي -
صمى اهلل عميو كسمـ ،-كىاجر في طمب العمـ كالجياد ،كنزؿ الككفة ،كالزـ ابف مسعكد حتى رأس في العمـ
كالعمؿ ،كتفقو بو العمماء ،كبعد صيتو ،مات سنةُٔ:ق .ينظر :سير أعالم النبال (ْ.)ّٓ/

(ّ) ىك :إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد النخعي :اليماني ،ثـ الككفي ،أحد األعبلـ ،فقيو العراؽ ،ككاف مفتي
أىؿ الككفة ىك ،كالشعبي في زمانيما ،ككاف رجبل صالحا ،فقييا ،متكقيا ،قميؿ التكمؼ ،مات :سنةٗٔ:ق ،كلو
تسعة كأربعكف سنة ،كقيؿ :غير ذلؾ .ينظر :سير أعالم النبال (ْ.)َِٓ/
(ْ) كىي كذلؾ في مصحؼ ابف مسعكد -رضي اهلل عنو -ينظر :ابف جرير في تفسيره(ّ،)ٕ/رقـ((ُّٖٓ)،
والمصاحف البن أبي داوود(ُ.)َُٕ/

(ٓ) البغكم(ُ.)ّْٓ/

(ٔ) ينظر :ابف مجاىد :السبعة في الق ار ات(ُ ،)ُْٗ/والمحتسب في تبيين وجوه الشواذ في الق ار ات البن
جني(ُ .)ُّْ/كمعنى قكلو :مضافا ،أم(فناظره) بالياء.

(ٕ) البغكم(ُ)ِّٓ/

(ٖ) ىك :لـ يق أر مف تمقاء نفسو ،إنما بالسماع مف مشايخو إلى النبي -صمى اهلل عميو كسمـ.-
(ٗ) ينظر :السبعة في الق ار ات(ُ ،)ُِٗ/ك إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر (ُُْ).
(َُ) البغكم (ّ.)َُّ/
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"ق أر الزىرم ﭽﭖ ﭼ بالتشديد عمى التكرير كالتأكيد"(ُ) .كىي شاذة.
ٓ -قال في قولو تعالى(ِ( :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﭼ[األنعام " ]٢4:ق أر األعرج

(ّ)

(فردل) بغير ألؼ مثؿ سكرل"(ْ) .ذكر قراءة التابعي

منفردة .كىي شاذة.

ثانياً :أمثمة اإلمام الشوكاني(ٓ(:

ُ -قال في قولو تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [البقرة " ]28:قكلو :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ ق أر يحيى بف
يعمر(ٔ) ،كابف أبي إسحاؽ(ٕ) ،كمجاىد ،كسبلـ ابف يعقكب

(ٖ)

الجماعة بضمو"(ٗ) .كىي متكاترة.

بفتح حرؼ المضارعة ،كق أر

جمع قراءة بعض التابعيف كذكر مقابميا القرآءة األخرل المشيكرة.

ِ -قال في قولو تعالى(َُ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ[البقرة" ]38:ق أر الزىرم ،كالحسف ،،كعيسى بف عمار

(ُُ)

كابف

أبي إسحاؽ ،كيعقكب( :فبل خكؼ) بفتح الفاء"(ُِ) .كىي متكاترة.
(ُ) ينظر :ابف خالكيو :شواذ القرآن(ِْ).
(ِ) البغكم(ّ.)ُٔٗ/

(ّ) ىك :حميد بف قيس األعرج مكلى آؿ الزبير بف العكاـ ،كاف قارئ أىؿ مكة ،ككاف ثقة كثير الحديث ،مات
سنةَُّ :ق .ينظر :ابف سعد :الطبقات الكبرى( ٔ.)ّّ/

(ْ) ينظر :شواذ القرآن(ْْ).
(ٓ) الشككاني (ُ.)ُٕ/

(ٔ) ىك :يحيى بف يعمر العدكاني النحكم البصرم :التابعي  ،كىك أحد قراء البصرة تكلى القضاء بمرك ،ككاف
عالمان بالقرآف الكريـ ،كالنحك ،كلغات العرب ،تكفي سنةُِٗ:ق .ينظر :وفيات األعيان( ٔ.)ُّٕ/

(ٕ) ىك :عبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي البصرم النحكم المقرئ :مكلى آؿ الحضرمي ،كىـ حمفاء بني عبد
شمس  ،مات سنةُِٗ:ق .ينظر :يكسؼ بف عبد الرحمف المزم الكمبي :تيذيب الكمال في أسما الرجال (

ُْ.)َّٓ/

(ٖ) لـ أقؼ عمى ترجمتو فيما بيف يدم مف المصادر.
(ٗ) كقراء يعقكب بالفتح .ينظر :البدور الزاىرة في الق ار ات العشر المتواترة(ُ.)ِٕ/
(َُ) الشككاني (ُ.)ِٖ/

(ُُ) لـ أقؼ عمى ترجمتو بيف يدم مف المصادر.
(ُِ) ينظر :محمد بن محمد ابن الجزري :النشر في الق ار ات العشر (.)211/2
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اختصر بذكر قراءة التابعيف ،كلـ يذكر القرآءة األخرل ،كقد جمع ىنا بيف أحد القراء
العشرة المتكاترة كىك يعقكب ،كأحد القراء األربعة بعد العشرة كىك الحسف ،مع قراءات لبعض

التابعيف.

ّ -قال في قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [البقرة" ]٧0:البقر اسـ جنس ،كجمعو باقر ،كقد ق أر عكرمة كيحيى بف
يعمر( :إف الباقر تشابو عمينا) "(ِ) .ىي شاذة.
ْ -قال في قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ[األنعام]14:
" ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼق أر الجميكر بضـ الياء ككسر العيف في األكؿ ،كضميا كفتح
(ْ)

كقر سعيد بف جبير ،كمجاىد ،كاألعمش
ؽ ،أ
ؽ كال يي ٍرىز ي
العيف في الثاني :أم ىي ٍريز ي
في الثاني ،كفتح العيف" (ٓ).

بفتح الياء

ذكر ىنا القرآءة األكلى قراءة الجميكر كىي متكاترة ،.كالثانية قراءة لبعض التابعيف .

ٓ -قال في قولو تعالى(ٔ(:ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
عشر
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ[ األنعام "]160:ق أر الحسف ،كسعيد بف جبير ،كاألعمش (فمو ي
أمثالييا برفعيما"(ٕ) .أكرد ىنا قراءة لمتابعيف دكف ذكر القرآءة األخرل.
أوالً  :أوجو االتفاق:

مف خبلؿ األمثمة السابقة يظير أف اإلماميف اتفقا في اآلتي:

ُ -أكردا قراءات التابعيف منفردة.

ِ -أكردا قراءات التابعيف مع أصحاب القراءات المتكاترة.
(ُ) الشككاني (ُ.)ُُْ/
)ِ) ذكرىا ابف أبي حاتـ في تفسيره (ُ ،)َُْ/رقـ(ُٕٗ) ،كالقرطبي في تفسيره (ُ ،)ْْٔ/كالسيكطي في الدر
قر بيا ابف أبي عبمة ،كىاركف عف أبي عمرك ،كابف مقسـ .ينظر :يكسؼ بف عمي
المنثور (ُ ،)ُُٗ/كقد أ

أبك القاسـ اليي ىذلي اليشكرم الكامل في الق ار ات العشر واألربعين الزائدة عمييا (ْٖٔ).
)ّ) الشككاني (ِ.)ُُٗ/

)ْ) ىك:سميماف بف ميراف األسدم بالكالء ،ستأتي ترجمتو عند القراء األربعة بعد العشرة في القراءات الشاذة.
(ٓ) ذكرىا ابف عطية في تفسيره (ِ ،)ِّٕ/كأبك حياف في تفسيره (ْ ،)ِْٓ/كالقرطبي في تفسيره(ٔ.)ّٕٗ/
(ٔ) الشككاني(ِ.)ُٔٓ/

)ٕ) ق أر يعقكب عشر بالتنكيف كأمثاليا بالرفع صفة لعشر ،كعف األعمش عشر بالتنكيف كأمثاليا بالنصب ،كالباقكف
كعشر بغير تنكيف أمثاليا بالخفض عمى اإلضافة .ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ ،)ِٔٔ/كإتحاف
فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر (ِٖٕ).
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ّ -أكردا قراءات التابعيف مع أصحاب القراءات الشاذة.
ْ -أحيانا يختص ارف فيذك ارف قراءات لبعض التابعيف دكف أف يذك ار القرآءة األخرل.
ٓ -أحيانا يفصبلف فيذك ارف قراءات التابعيف كيذك ارف القرآءة األخرل.
ثانياً :أوجو االختالف:

ُ -أكثر القراءات التي أكردىا اإلماـ البغكم متكاترة كمشيكرة.
(ُ)

ِ -ذكر اإلماـ البغكم قميبل مف قراء التابعيف

الشككاني ،فيـ كثير.

مقارنة مع الق ارء الذيف ذكرىـ اإلماـ

أغمب القراء الذيف ذكرىـ اإلماـ البغكم شيكخ أك تبلميذ ألصحاب القراءات المتكاترة

المشيكرة.

كثير مقارنة مع القراء الذيف
ا
ْ -ذكر اإلماـ الشككاني مف القراء التابعيف كتبلميذىـ

ذكرىـ اإلماـ البغكم.

ٓ -أحيانا يجمع اإلماـ الشككاني التابعيف مع الصحابة ،أك التابعيف مع القراء السبعة

أك العشرة ،أك األربع عشرة ،أك غيرىـ مف أصحاب القراءات المتكاترة أك الشاذة ،أك بعضا
منيـ ممف تكافقت قراءتيـ.

ىذه أبرز أكجو االختبلؼ بيف اإلماميف -رحميما اهلل تعالى-

(ُ) كىـ (عمقمة  ،إبراىيـ النخعي  ،أبك رجاء العطارم ،القكاس ،األعرج ،األعمش  ،مجاىد ،عكرمة  ،الزىرم ،الشافعي ).
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المبحث الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في الق ار ات
المتواترة والشاذة
وفيو مطمبان:
المطمب األول :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في القراءات المتكاترة.

المطمب الثاني :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في القراءات الشاذة.
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المطمب األول :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في الق ار ات المتواترة
قبؿ الحديث عف القراءات المتكاترة البد أف أشير إلى ما ىي القراءات المتكاترة كمنيـ
أصحابيا حتى تتضح الصكرة أكثر.

الق ار ات المتواترة ىي" :كؿ قراءة كافقت العربية مطمقا ،ككافقت أحد المصاحؼ

العثمانية كلك تقدي ار ،كتكاتر نقميا ،ىذه القرآءة المتكاترة المقطكع بيا "(ُ(.

كالذم جمع ىذه األركاف الثبلثة ىك قراءة األئمة السبعة ،التي أجمع الناس عمى تمقييا

بالقبكؿ  ،كالثبلث المتممة لمعشر عمى األرجح (ِ(كىـ كاآلتي:
ُ -ابن عامر:

عبد اهلل ابف عامر اليحصبي :إماـ أىؿ الشاـ في القراءة ،كالذم انتيت إليو مشيخة
اإلقراء بيا ،كقد أخذ القرآءة عف المغيرة المخزكمي()3عف عثماف بف عفاف -رضي اهلل عنو،-
كلد سنةٖ:ق ،كتكفي بدمشؽ سنة ُُٖ :ق(.)4

كقد اشتير بركاية قراءتو ،كلكف بكاسطة أصحابو( :)5ىشاـ بف عمار بف نصير:

خطيب دمشؽ  ،كمقرئيا ،كمحدثيا ،كمفتييا ،كلد سنة ُّٓ:ق ،كتكفي سنةِْٓ:ق(.)6

كعبد اهلل بف أحمد بف بشير بف ذككاف القرشي الدمشقي  :مقرئ دمشؽ ،كاماـ الجامع ،

كلد سنةُّٕ:ق كتكفي بدمشؽ سنةِِْ:ق(.)٧
ِ -ابن كثير:

أبك محمد عبد اهلل بف كثير الدارم :إماـ أىؿ مكة في القراءة ،ق أر عمى عبد اهلل بف
السائب المخزكمي( ،)8كق أر عبد اهلل عمى أبي بف كعب ،كعمر بف الخطاب -رضي اهلل
(ُ) ينظر :شمس الديف أبك الخير بف الجزرم  :منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ُٖ).
(ِ) ينظر:المرجع السابؽ.

(ّ) ىك :المغيرة بف أبي شياب عبد اهلل بف عمرك بف المغيرة المخزكمي الشامي :مقرئ دمشؽ ،ق أر القرآف الكريـ
عمى عثماف بف عفاف -رضي اهلل عنو ،-تكفي سنةُٗ:ق ،كلو تسعكف سنة .ينظر :شمس الدين الذىبي :
معرفة الق ار الكبار عمى الطبقات واألعصار (.)25

(ْ) ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ُ.)ِّْ/

(ٓ) ق أر ىشاـ  ،كابف ذككاف كبلىما عمى :أيكب بف تميـ ،عف يحيى بف الحارث الذمارم عف عبداهلل بف عامر.
ينظر :الحسف بف عمي بف إبراىيـ األىكازم :الوجيز في شرح قرا ات القرأة الثمانية(ٖٔ).

(ٔ) ينظر:تذكرة الحفاظ(ِ.)ِٗ/

(ٕ) ينظر:معرفة الق ار الكبار عمى الطبقات واألعصار (.)117

(ٖ) ىك :عبد اهلل بف السائب بف أبي السائب القرشي المخزكمي القارئ :أخذ عنو أىؿ مكة القراءة ،كعميو ق أر
مجاىد كغيره مف قراء أىؿ مكة ،سكف مكة ،كتكفي بيا سنةّٕ:ق  ،لو صحبة كركاية .ينظر :أسد

الغابة(ّ ،)ِْٓ/كاإلصابة(ْ.)ٖٗ/
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عنيما ،-كلد بمكة سنةْٓ:ق ،كتكفي بيا سنةَُِ:ق(ُ).

كقد اشتير بالركاية عنو ،كلكف بكاسطة أصحابو(ِ) :أحمد بف محمد بف عبد اهلل بف أبي

بزة  :قارئ مكة ،كمؤذف المسجد الحراـ ،كمكلى بني مخزكـ ،كلد سنةَُٕ :ق  ،كتكفي
سنة.)3(َِٓ:

كمحمد بف عبد الرحمف بف محمد المكي المخزكمي :الممقب بقنبؿ ،مقرئ أىؿ مكة،

انتيت إليو رئاسة اإلقراء بالحجاز ،كلد سنةُٗٓ:ق ،كتكفي بمكة سنةُِٗ:ق(.)4
ّ -عاصم:

الن يجكد األسدم :انتيت إليو اإلمامة في القراءة بالككفة ،كاف
أبك بكر عاصـ بف أبي ى
قارئا متقنا آية في التحرير ،كاإلتقاف كالفصاحة ،كحسف الصكت بالقرآف ،ق أر عمى زر بف
حبيش()5عمى عبد اهلل بف مسعكد-رضي اهلل عنو ، -كق أر أيضا عمى عبد اهلل بف حبيب

السممي( ،)6عمى اإلماـ عمي -رضي اهلل -تكفي بالسماكة ،كقيؿ بالككفة سنةُِٕ :ق(.(٧

كقد اشتير بالركاية عنو :أبك بكر شعبة بف عياش بف سالـ الككفي :كاف إماما كبي ار

عالما عامبل  ،كلد سنةٗٓ:ق ،كتكفي بالككفة سنةُّٗ:ق(.)8

كحفص بف سميماف بف المغيرة البزاز الككفي :يكنى أبا عمرك ،ربيب عاصـ ابف زكجتو،

ككاف أق أر مف أبي بكر ،كلد سنةَٗ:ق ،كتكفي سنةَُٖ:ق(.(٢

(ُ) ينظر:غاية النياية في طبقات الق ار (ُ.)ّْْ/

(ِ) ق أر البزم عف :عكرمة بف سميماف ،عف شبؿ بف عباد ،كاسماعيؿ بف عبداهلل بف قسطنطيف ،عف ابف كثير.
كق أر قنبؿ عف :أحمد بف محمد القكاس ،عف كىب بف كاضح ،عف إسماعيؿ بف عبداهلل بف قسطنطيف ،عف شبؿ
بف عباد ،كمعركؼ بف مشكاف ،عف ابف كثير .ينظر :الوجيز في شرح ق ار ات القرأة الثمانية(ٔٔ).
(ّ) ينظر:معرفة الق ار الكبار عمى الطبقات واألعصار (.)153
(ْ) ينظر :المصدر نفسو (.)133

)ٓ) ىك :زر بف حبيش بف حباشة  ،مف أسد بني خزيمة  ،أدرؾ الجاىمية ،كلـ ير النبي -صمى اهلل عميو كسمـ،-
كىك :مف كبار التابعيف ،ركل عف عمر ،كعمي ،كابف مسعكد ،ككاف فاضبل عالما بالقرآف ،تكفي سنةّٖ:ق ،
كىك :ابف مائة كعشريف سنة .ينظر :أسد الغابة(ِ.)ُِّ/

)ٔ) ىك :عبد اهلل بف حبيب بف ربيعة الككفي :مف أكالد الصحابة ،مكلده في حياة النبي -صمى اهلل عميو كسمـ، -
ق أر القرآف ،كجكده ،كمير فيو ،كعرض عمى عثماف ،كعمى عمي ،كابف مسعكد -رضي اهلل عنيـ  ،-كتكفي
سنةْٕ :ق  ،كقيؿ :غير ذلؾ .ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ُ.)413/

(ٕ) ينظر :معرفة الق ار الكبار عمى الطبقات واألعصار (.)51
(ٖ) ينظر:غاية النياية في طبقات الق ار (ُ.)ِّٔ/
(ٗ) ينظر :المصدر نفسو(ُ.)ِْٓ/

 -156-

 -4أبو عمرو:
أبك عمرك زباف بف العبلء المازني البصرم  :مقرئ أىؿ البصرة ،كاليو انتيت اإلمامة
في القراءة بالبصرة ،كلد سنةٖٔ:ق ،كنشأ بالبصرة ،كمات بالككفة سنةُْٓ :ق(.)1

كقد اشتير بالركاية عنو ،كلكف بكاسطة اليزيدم أبي محمد يحيى بف المبارؾ العدكم

المتكفى سنة َِِ :ق ،أبك عمر حفص بف عمر بف عبد العزيز الدكرم النحكم ،مقرئ
اإلسبلـ ،كشيخ العراؽ في كقتو،

كيقاؿ :إنو أكؿ مف جمع القراءات كألفيا .تكفي

سنةِْٔ:ق( .)2كأبك شعيب صالح بف زياد بف عبد اهلل السكسي :مقرئ ضابط محرر ثقة،
تكفي سنةُِٔ:ق(.)3
ٓ -حمزة:

حمزة بف حبيب بف عمارة  :أبك عمارة الككفي ،مكلى آؿ عكرمة بف ربعي التميمي
الزيات :ق أر عمى سميماف بف ميراف األعمش ،عمى يحيى بف كثاب( ،)4عمى زر بف حبيش،
عمى عثماف ،كعمي ،كابف مسعكد -رضي اهلل عنيـ -كلدسنةَٖ:ىػ ،كتكفي بحمكاف سنةُٓٔ :
ىػ(.)5كقد اشتير بالركاية عنو ،كلكف بكاسطة أبي عيسى سميـ بف عيسى( ،)6خمؼ بف ىشاـ
البزار ( .)٧كخبلد بف خالد ،كيقاؿ ابف خميد الصيرفي الككفي ،كيكنى أبا عيسى ،إماـ في
عرضا عف سميـ،
القراءة ثقة ،عارؼ محقؽ أستاذ ،أخذ القراءة
ن

كتكفي بالككفة

سنةَِِ:ق(.(8

(ُ) ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ُ.)ِٖٖ/
(ِ) المصدر نفسو (.)113/1
(ّ) المصدر نفسو (ُ.)ِّّ/

(ْ) ىك :يحيى بف كثاب :األسدم ،الكاىمي مكالىـ ،الككفي ،تابعي ثقة كبير ،مف العباد األعبلـ  ،مقرئ أىؿ
الككفة في زمانو، ،أحد األئمة األعبلـ ،مات سنةَُّ:ق .ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ِ.)َّٖ/
(ٓ) ينظر:غاية النياية في طبقات الق ار (ُ.)ُِٔ/

(ٔ) ىك :سميـ بف عيسى بف سميـ  :صاحب حمزة ،كأخص تبلمذتو  ،كىك :الذم خمؼ حمزة في اإلقراء بالككفة،
ق أر القرآف عمى حمزة عشر مرات ،كلد سنةَُّ:ق ،كتكفي سنةُٖٖ:ق .ينظر :غاية النياية في طبقات

الق ار (ُ.)ُّٖ/

(ٕ) ستأتي ترجمتو الحقا كىك :القارئ العاشر مف القراء العشرة صُٗٓ.
(ٖ) ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ُ.)ِْٕ/
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نافع:
أبك ركيـ نافع بف عبد الرحمف بف أبي نعيـ المدني :أخذ القرآءة عف أبي جعفر القارئ،
كعف سبعيف مف التابعيف ،كىـ أخذكا عف عبد اهلل بف عباس ،كأبي ىريرة ،عف أبي بف

كعب -رضي اهلل عنيـ -كانتيت إليو رياسة اإلقراء بالمدينة المنكرة ،تكفي سنةُٔٗ:ق(ُ(.
كقد اشتير بالركاية عنو :قالكف :عيسى بف مينا :بالمد كالقصر ،المدني ،كيكنى أبا مكسى،
كقالكف لقب لو ،يركل أف نافعا لقبو بو لجكدة قراءتو ،ألف قالكف بمساف الركـ جيد ،كلد

سنةَُِ:ق ،كتكفي بالمدينة سنةَِِ:ق (ِ).

كعثماف بف سعيد المصرم :كيكنى أبا سعيد ،ككرش لقب لو ،لقب بو فيما يقاؿ لشدة

بياضو ،كلد سنةَُُ:ق ،كتكفي بمصر سنة.)ّ( ُٕٗ:
 -7الكسائي:

أبك الحسف عمي بف حمزة الكسائي :كلقب بالكسائي ألنو كاف في اإلحراـ البسا كساء،

ق أر القرآف عمى حمزة الزيات أربع مرات ،كلد سنةَُِ:ق ،كتكفي سنةُٖٗ :ق(.)4

كقد اشتير بالركاية عنو :أبك الحارث الميث بف خالد البغدادم ،المقرئ ،صاحب

الكسائي ،كالمقدـ مف بيف أصحابو ،تكفي سنةَِْ :ق (.)5

الركم عف أبي عمرك البصرم أيضا.ىؤالء السبعة اتفؽ عمى تكاتر قراءتيـ،
ك حفص الدكرم ا

كالثبلث القراءات المتممة لمعشر عمى القكؿ األرجح إنيا مف المتكاترة ،كىي قراءة:
ٖ-أبي جعفر:

يزيد بف القعقاع القارئ :تابعي مشيكر كبير القدر ،كاف إماـ أىؿ المدينة في القراءة
فسمي القارئ بذلؾ  ،كقد أخذ عف عبد اهلل بف عباس ،كأبي ىريرة عف أبي بف كعب-رضي

اهلل عنيـ ،-تابعيا جميؿ القدر ،رفيع المنزلة ،تكفي سنةَُّ :ق(ٔ).

كقد اشتير بالركاية :أبك الحارث عيسى بف كرداف المدني :إماـ مقرئ حاذؽ ،كراك محقؽ

ضابط ،تكفي بالمدينة في حدكد سنةَُٔ:ق (.)٧

(ُ) ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ِ.)َِّ/
(ِ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ُٔٓ/

(ّ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)َِٓ/
(ْ) ينظر :معرفة الق ار الكبار عمى الطبقات واألعصار (.)72
(ٓ) ينظر :المصدر نفسو (.)124

(ٔ) ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ِ.)ِّٖ/
(ٕ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ُٔٔ/
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كأبك الربيع سميماف بف محمد بف مسمـ بف جماز :الزىرم مكالىـ ،المدني ،مقرئ جميؿ ضابط،
تكفي بالمدينة بعد سنةَُٕ :ق(.)1
ٗ -يعقوب:

أبك محمد يعقكب بف إسحاؽ الحضرمي :ق أر عمى أبي المنذر سبلـ بف سميماف
الطكيؿ( ،)2كق أر سبلـ عمى عاصـ ،كعمى أبي عمرك ،كاف عالما بالعربية ككجكىيا ،كالقرآف
كاختبلفو ،فاضبل تقيا كرعا زاىدا ،تكفي سنة َِٓ :ق ،كلو ثماف كثمانكف سنة(.)3

كقد اشتير بالركاية عنو :أبك عبد اهلل محمد بف المتككؿ المؤلؤم البصرم ،الممقب

بركيس  ،مقرئ حاذؽ ضابط مشيكر ،تكفي بالبصرة سنةِّٖ:ق (.)4

كأبك الحسف ركح بف عبد المؤمف البصرم النحكم ،كاف متقنا مجكدا ،تكفي سنةِّْ:ق

عمى األرجح (.)5
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خمف:

أبك محمد خمؼ بف ىشاـ بف ثعمب بف خمؼ :ق أر عمى سميـ ،عف حمزة ،كاف ثقة كبيرا،

زاىدا عابدا عالما ،كلد سنةَُٓ:ق ،كتكفي سنة ِِٗ :ق ببغداد (.)6

كقد اشتير بالركاية عنو :إسحاؽ بف إبراىيـ بف عثماف :الكراؽ المركزم ثـ البغدادم،

كاف كراؽ خمؼ ،كالقائـ بالقراءة بعده ،تكفي سنةِٖٔ :ق(.)٧

كأبك الحسف إدريس بف عبد الكريـ البغدادم الحداد :ق أر عميو كثير مف الناس ،كرحمكا

إليو مف الببلد ،إلتقانو كعمك سنده ،تكفي سنةِِٗ:ق ،عاش ثبلث كتسعيف سنة ،كقيؿ غير

ذلؾ (.)8

ت أصحاب القراءات العشر المتكاترة  ،أىذ يك ير أمثمة لئلماميف في قراءات
كبعد أف ذكر ي
ىؤالء حتى يتبيف لنا أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ ،كىي كاآلتي:

(ُ) ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ُ.)ُّٓ/

(ِ) ىك :سبلـ بف سميماف الطكيؿ :المزني مكالىـ البصرم ،ثـ الككفي ثقة جميؿ كمقرئ كبير ،أخػذ القػراءة عرضػا
عف عاصـ ،كأبي عمرك ،كعاصـ الجحدرم كغيرىـ ،ق أر عميو يعقكب الحضرمي ،كىاركف بف مكسى األخفش
كغيرىـ ،مات سنةُُٕ:ق .ينظر :المصدر نفسو ( ُ.)َّٗ/

(ّ) ينظر :المصدر نفسو (ِ.)ّٖٔ/
(ْ) ينظر :المصدر نفسو (ِ.)ِّْ/
(ٓ) ينظر:المصدر نفسو (ُ.)ِٖٓ/
(ٔ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ِِٕ/
(ٕ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ُٓٓ/
(ٖ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ُْٓ/
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أوالً  :أمثمة اإلمام البغوي:
ُ -قاؿ في قكلو تعالى(ُ(:ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﭼ[ البقرة "]٢:ق أر ابف كثير كنافع كأبك عمرو ﭽ ﮀ ﭸ ﭼ كالحرؼ األكؿ كجعمكه مف
المفاعمة التي تختص بالكاحد .كق أر الباقكف :ﭽ ﭼ ﭽ ﭼ كما يخدعكف عمى األصؿ
"(ِ).ذكر ىنا قراءات العشرة القراء.
ِ -قاؿ في قكلو تعالى(ّ) :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﭼ[البقرة" ]11٢:ق أر نافع كيعقكب ﭽ ﰅ ﰆ ﭼ ﭼ عمى النيي كق أر اآلخركف ﭽ ﰅ ﰆ ﭼ
بالرفع عمى النفي"(ْ) .ذكر ىنا قراءات العشرة القراء حيث ذكر القرآءة األكلى الثنيف مف القراء
بفتح التاء ،كاختصر األخرل بقكلو :كاألخركف ،بضـ التاء.
ّ  -قاؿ في قكلو تعالى(ٓ) :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﭼ[البقرة "]165:ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ ق أر نافع كابف عامر كيعقكب (كلك ترل) بالتاء كق أر
اآلخركف بالياء" (ٔ).

ككذلؾ ىنا ذكر قراءات العشرة حيث أكرد ذكر ثبلثة مف القراء لمقراءة

األكلى كالقرآءة األخرل اكتفى بقكلو :كاآلخركف لداللة عمى أنيا قراءة البقية مف القراء.

ْ -قاؿ في قكلو تعالى(ٕ( :ﭽ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ
ﰢ ﰣ ﭼ[األنعام "]2٧:ﭽ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﭼ قراءة العامة كميا بالرفع ،
ككف) بنصب الباء كالنكف عمى جكاب التمني  ،كق أر
كق أر حمزة ،كحفص ،كيعقكب (كال
نكذب ى
ى
كن ى
ك(نككف) بالنصب"(ٖ) .بدأ ىنا بذكر االكثر(العامة) كىك في
(نكذب) بالرفع ى
ابف عامر ي

العامة أك كالباقكف.
األغمب يبدأ باألقؿ ثـ يختصر البقية بقكلو ك ٌ

(ُ) البغكم(ُ.)ٔٔ/
(ِ) ينظر :إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر (.)175
(ّ) ينظر :البغكم(ُ.)ُّْ/

(ْ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر (ِ. )ُِِ/
(ٓ) البغكم( ُ.)ُٕٗ/

(ٔ) ينظر :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري :تحبير التيسير في الق ار ات العشر (.)298
(ٕ) البغكم (ّ.)ُّٕ/

(ٖ) ينظر :تحبير التيسير في الق ار ات العشر (.)354
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ٓ -قال في قولو تعالى(ُ):ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ[األنعام" ]٢2:ق أر أبك بكر
عف عاصـ ( كلينذر ) بالياء أم :كلينذر الكتاب"(ِ).

ذكر ىنا ركاية ألحد القراء العشرة ،كلـ يذكر القرآءة األخرل ،التي ىي بالتاء(كلتنذر).
ثانياً :أمثمة اإلمام الشوكاني :

ُ -قال في قولو تعالى(ّ( :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ

ﭼ[ البقرة" ]51 :ق أر أبك عمرك( :كعدنا) بغير ألؼ ،كرجحو أبك عبيدة،

كأنكر(كاعدنا) ،كقرأه الجميكر( :كاعدنا)(ْ) ،قاؿ النحاس :كىي أجكد كأحسف"(ٓ).
ذكر ىنا قراءة أحد السبعة كذكر ترجيحيا ألحد أئمة المغة عمى قراءة الجميكر،

كاختصر في ذكر إسناد القرآءة األخرل بقكلو :الجميكر ،كىي كثيرة في قراءاتو ،كأكثر ما يكرد

اإلماـ الشككاني في القراءات المتكاترة عف السبعة.

ِ -قال في قولو تعالى(ٔ) :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾ ﭼ[ البقرة " ]222:قكلو :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ ق أر نافع ،كأبك عمرك ،كابف
كثير ،كابف عامر ،كعاصـ في ركاية حفص عنو :بسككف الطاء كضـ الياء ،كق أر حمزة،
كالكسائي ،كعاصـ في ركاية أبي بكر( :يطَّيَّرف) بتشديد الطاء كفتحيا كفتح الياء

كتشديدىا"(ٕ) .ذكر القراء ىنا مفصبل حتى الركاية المختمفة لمقارئ الكاحد مثؿ قراءة عاصـ
ذكر الركايتيف عنو.

ّ -قال في قولو تعالى(ٖ):ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
قر عاصـ كغيره:
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [البقرة " ]245:قكلو :ﭽ ﯪ ﭼ  أ
باأللؼ كنصب الفاء ،كق أر نافع ،كأبك عمرك ،كحمزة ،كالكسائي :بإثبات األلؼ كرفع الفاء ،كق أر
(ُ) الشككاني (ّ.)ُٖٔ/
)ِ) ينظر:تحبير التيسير في الق ار ات العشر (.)365
(ّ) الشككاني(ُ.)ََُ/

(ْ) ينظر :حجة الق ار ات(.)96

(ٓ) ينظر :إعراب القرآن لمنحاس(ُ.)ّٓ/
(ٔ) الشككاني(ُ.)ِٓٗ/

(ٕ) ينظر :حجة الق ار ات(.)134
(ٖ) الشككاني(ُ.)ََّ/
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ابف عامر ،كيعقكب( :فيضعفو) بإسقاط األلؼ مع تشديد العيف كنصب الفاء .كق أر ابف كثير،

كأبك جعفر :بالتشديد كرفع الفاء"(ُ).

فصؿ ىنا بذكر قراءة العشرة ،كأكرد أسماءىـ مفصمة(ِ) .

ْ -قال في قولو تعالى(ّ( :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ[ البقرة " ]254:ق أر ابف كثير ،كأبك عمرك
بيع كال خمةى كال شفاعةى) مف غير تنكيف .كق أر الباقكف برفعيا منكنة"(ْ) .اختصر
بنصب (ال ى
كقر الباقكف.
ىنا مثؿ اإلماـ البغكم بقكلو :أ
ٓ -قال في قولو تعالى(ٓ( :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ[األنعام]111:
"قراءة مف ق أر (قيببل )بضـ القاؼ كىـ الجميكر ،كق أر نافع ،كابف عامر( ًقببل)
بكسرىا"(ٔ) .بدأ ىنا بذكر األكثر كىـ الجميكر ،ثـ األقؿ عمى غير عادتو بذكر األقؿ ثـ

األكثر.

كبعد ذكر األمثمة أذكر ،ما اتفقا فيو ،كما اختمفا فيو:

أوالً :أوجو االتفاق في الق ار ات المتواترة:

ُ -كبل اإلماميف أكردا القراءات المتكاترة.

ِ -كبل اإلماميف لـ يذك ار قراءة اإلماـ العاشر في القراءات المتكاترة خمؼ البزار.
ّ -يكافؽ اإلماـ الشككاني ،اإلماـ البغكم أحيانا في االختصار بقكلو :كق أر الباقكف،

كىي كثيرة جدا عند اإلماـ البغكم.

ْ -غالبا ما يبدأ اإلماماف بقراءة األقؿ ،كأحيانا بقراءة األكثر.

يذكرف في الكممة الكاحدة كؿ قراءاتيا المختمفة منسكبة ،كأحيانا يكتفياف بذكر قراءة
ا
ٓ-

يذكرف األخرل لداللة األكلى عمييا ،كىي قميمة عند اإلماـ البغكم.
ا
كاحدة منسكبة ،كال
(ُ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)ِِٖ/

(ِ) باسػػتثناء خمػػؼ لػػـ يػػكرد قراءتػػو فػػي تفسػػيره كمػػو ،كلعػػؿ السػػبب فػػي ذلػػؾ ،مػػا ذكػره ابػػف الجػػزرم بقكلػػو ( :فقػراءة
خمػػؼ ال تخػػرج عػػف قػراءة أحػػد مػػنيـ ،بػػؿ كال عػػف قػراءة الككفييف(عاصػػـ ،كحمػزة ،كالكسػػائي) فػػي حػػرؼ كاحػػد،
فكيؼ يقكؿ أحد بعدـ تكاترىا مع ادعائو تكاتر السبع)  .ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ُ .)ْٓ/أم :أنو لـ

يخالؼ قراءة الككفييف فمـ يذكره.
(ّ) الشككاني(ُ.)َُّ/
(ْ) ينظر :حجة الق ار ات(.)141
(ٓ) الشككاني(ِ.)ُْٕ/

(ٔ) ينظر :حجة الق ار ات(.)267
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ثانياً :أوجو االختالف:

ُ -أغمب قراءات اإلماـ البغكم متكاترة.
ِ -غالبا ما يختصر اإلماـ البغكم عند ذكر القراءة فيذكر قراءة األقؿ ،كيختصر

قر الباقكف.
بقكلو :ك أ

ّ -غالبا ما يذكر اإلماـ البغكم أصحاب القراءات المتكاترة منفرديف.

ْ -غالبا ما يجمع اإلماـ الشككاني القراءات المتكاترة مع القراءات األخرل.

ٓ -عامة قراءات اإلماـ البغكم المتكاترة معتمدة عمى القراء العشرة ،بينما القرآءة
المتكاترة عند اإلماـ الشككاني معتمدة عمى القراء السبعة ،كالقراء العشرة ،كىي أقؿ عنده مف

السبعة ،كىذه أبرز نقطة اختبلؼ بيف اإلماميف.
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المطمب الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في الق ار ات الشاذة
قبؿ البدء في الحديث عف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في القراءات الشاذة أشير إلى:

تعريف الشاذة لغة " :شذ الرجؿ إذا اختص عف أصحابو ،ككذلؾ كؿ شيء منفرد،

فيك شاذ ...كيقاؿ :شاذ أم :متنح"(ُ).

اصطالحا" :القرآءة الشاذة ما نقؿ قرآنا مف غير تكاتر ،كاستفاضة متمقاة بالقبكؿ مف

األمة"(ِ).

كقيؿ " :كؿ قراءة فقدت أحد األركاف الثبلثة لقبكليا بحيث إنيا:

ُ -لـ تكف متكاترة.

ِ -أك خالفت رسـ المصاحؼ العثمانية كميا.
ّ -أك لـ يكف ليا أصؿ في المغة العربية ،فيي شاذة.
كقيؿ :الشاذ :ما ليس بمتكاتر"(ّ).

وأصحاب الق ار ات الشاذة األ ربع بعد العشر المتواترة ىم:

ُ -ابن محيصن:

محمد بف عبد الرحمف بف محيصف السيمي مكالىـ المكي ،مقرئ أىؿ مكة مع ابف

كثير ،ثقة ،تكفي بمكة سنةُِّ :ىػ كقيؿُِِ :ىػ(.)4

كأشير ركاتو كلكف بكاسطة ( :)5البزم كقد سبؽ ترجمتو في ركاة ابف كثير.
كأبك الحسف محمد بف أحمد بف أيكب بف الصمت بف شنبكذ المقرئ البغدادم ،كاف مف

مشاىير القراء كأعيانيـ ،شيخ اإلقراء بالعراؽ ،تكفي سنةِّٖ:ق ببغداد(.)6
ِ -اليزيدي:

أبك محمد يحيى بف المبارؾ بف المغيرة العدكم البصرم ،المعركؼ بػاليزيدم ،نحكم

مقرئ ثقة  ،كعبلمة كبير ،نزؿ بغداد كعرؼ باليزيدم لصحبتو يزيد بف منصكر الحميرم خاؿ

(ُ) لسان العرب ،فصؿ الشيف(ّ.)ْٗٓ/

(ِ) منجد المقرئين ومرشد الطالبين(َِ).
(ّ) أبك طاىر عبد القيكـ عبد الغفكر السندم :صفحات في عموم الق ار ات (َٖ).
(ْ) ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ِ.)ُٕٔ/

(ٓ)الراكم األكؿ :البزم ق أر عف عكرمة بف سميماف ،عف عف شبؿ بف عباد ،عف ابف محيصف.
كالػراكم الثػاني :ابػف شػنبكذ قػ أر عنػى مكسػى بػف عيسػى الياشػمي ،عػف نصػر بػف عمػي الجيضػمي ،عػف شػبؿ ابػػف
عباد ،عف ابف محيصف .ينظر :إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر (ُْ).

(ٔ) ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ِ.)ِٓ/

 -164-

الميدم ،فكاف يؤدب كلده ،أخذ القراءة عرضا عف أبي عمرك ،كىك الذم خمفو بالقياـ بيا،
كأخذ أيضا عف حمزة  ،تكفي سنةَِِ :ىػ(.)1

كأشير ركاتو :أبك أيكب سميماف بف أيكب بف الحكـ الخياط البغدادم ،المعركؼ

بصاحب البصرم ،مقرئ جميؿ ثقة ،تكفي سنةِّٓ :ق(.)2

كأبك جعفر أحمد بف فرح بف جبريؿ ،الضرير ،البغدادم ،ق أر عمى الدكرم جميع ما عنده

مف القراءات ،مقرئ ،مفسر ،ثقة  ،تكفي سنةَّّ :ىػ ،كقد قارب التسعيف (.)3
 -3الحسن البصري:

أبك سعيد الحسف بف يسار البصرم :مكلى األنصار ،سيد أىؿ زمانو عمما كعمبل .تكفي

سنةَُُ :ىػ(.)4

ك أشير ركاتو كلكف بكاسطة( :)5أبك نعيـ شجاع بف أبي نصر البمخي البغدادم،

المقرئ ،عرض عمى أبي عمرك كأقرأه ، ،كركل عنو أبك عمر الدكرم ،كلد ببمخ سنةَُِ :ىػ،
كتكفي ببغداد سنةَُٗ :ىػ (.)6

كأبك عمر حفص بف عمر الدكرم أحد ركاة أبي عمرك البصرم كقد سبقت ترجمتو.

ْ -األعمش:

الء :أخذ القراءة عرضا عمى
أبك محمد سميماف بف ميراف األعمش األسدم الكاىمي ك ن
زر بف حبيش كعاصـ بف أبي النجكد كغيرىـ ك ركل القراءة عنو عرضا كسماعا حمزة الزيات،
كمحمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى ،كلد سنةَٔ :ق ،كتكفي سنةُْٖ :ىػ(.)٧

ك أشير ركاتو بإسناد( :)8أبك الفرج محمد بف أحمد بف إبراىيـ الشنبكذم ،البغدادم،

(ُ) ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ِ.)ّٕٓ/
(ِ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ُِّ/

(ّ) ينظر :معرفة الق ار الكبار عمى الطبقات واألعصار(ُّٖ).
(ْ) ينظر :المصدر نفسو (ّٔ).

(ٓ) ق أر الراكم الثاني(الدكرم) ،عف الراكم األكؿ :شجاع بف أبي نصر ،عف عيسػى بػف عمػر الثقفػي ،عػف الحسػف
البصرم .ينظر :الحسف بف عمي األىكازم :مفردة الحسن البصري(.)194

(ٔ) ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ُ.)ِّْ/
(ٕ) ينظر :المصدر نفسو (ُ.)ُّٓ/

(ٖ) ق أر الشنبكذم ،عف محمد بف أحمد بف أيكب الشنبكذم،عف أحمد بف إبراىيـ الكراؽ ،عف عف خمؼ ،عف أبك
عبيد بف سبلـ ،كالكسائي ،عف زائدة بف قدامة ،عف األعمش.كق أر المطكعي ،عف خمؼ ،عف الكسائي ،عف
زائدة بف قدامة ،عف األعمش .ينظر :عبد اهلل بف عمي سبط الخياط :المبيج في الق ار ات الثمان ،وق ار ة
األعمش ،وابن محيصن ،واخيار خمف ،واليزيدي(.)59/2
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كالشنبكذم نسبة إلى ابف شنبكذ المقرئ المعركؼ ،لكثرة مبلزمتو لو بحيث كاف يعتبر

غبل نما لو ،كىك أستاذ مف أئمة القراءات ،كلد سنةََّ :ىػ ،كتكفي سنةّٖٖ :ق(ُ).
كأبك العباس الحسف بف سعيد بف جعفر العمرم المطكعي البصرم ،إماـ عارؼ ثقة في
القرآءة ،كانتيى إليو عمك اإلسناد في القراءات في زمانو ،ككاف مكلده في حدكد سنةَِٕ :ىػ،
كتكفي سنةُّٕ :ىػ (ِ).

وأما األمثمة فيي كاآلتي:

أوالً :أمثمة اإلمام البغوي:
ُ -قال في قولو تعالى(ّ):ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﭼ[البقرة " ]83:ق أر أبي بف كعب( :ال تعبدكا إال اهلل) عمى النيي"(ْ).
أكرد قراءة صحابي ،كىي شاذة ألنيا خالفت رسـ المصحؼ.
ِ -قال في قولو تعالى(ٓ):ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﭼ [البقرة "]102 :ق أر ابف عباس ،كالحسف (الممكيف) بكسر البلـ"(ٔ) .أكرد قراءة
صحابي مع إحدل القراءات األربع بعد العشر.
ّ -قال في قولو تعالى(ٕ):ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ[البقرة"]1٢6:ق أر عمقمة ،كابراىيـ
النخعي (كأقيمكا الحج كالعمرة هلل)"

رسـ المصحؼ.

(ٖ)

أكرد قراءة اثنيف مف التابعيف ،كىي شاذة ألنيا خالفت

ْ -قال في قولو تعالى(ٗ) :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ[البقرة "]255:ق أر عمر

(ُ) ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ِ.)َٓ/
(ِ) ينظر :المصدر نفسو(ِ.)ُِّ/
(ّ) البغكم(ُ.)ُُٕ/

(ْ) كىي منسكبة كذلؾ لعبداهلل بف مسعكد .ينظر :يحيى بف زياد بف عبد اهلل الفراء  :معاني القرآن (،)53/1
وابف عطية في تفسيره (ُ ،)ُِٕ/كأبك حياف في تفسيره (ُ ،)ْٕٓ/كابف كثير في تفسيره(ُ.)َِٗ/

(ٓ) البغكم(ُ.)ُِٗ/

(ٔ) ينظر:المحتسب في تبيين وجوه شواذ الق ار ات واإليضاح عنيا(.)155/1
(ٕ) البغكم(ُ.)ُِٕ/

(ٖ) كىي كذلؾ في مصحؼ ابف مسعكد ينظر :تفسير ابن جرير الطبري(ّ ،)ٕ/رقـ(ُّٖٔ -كرقـ ُّٕٖ)،
كالمصاحف البن أبي داوود(َُٕ).

(ٗ) البغكم(ُ.)ُِّ/
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كابف مسعكد-رضي اهلل عنيما (القىَّياـ)(ُ).

كق أر عمقمة (القىِّيـ)(ِ)  ،ككميا لغات بمعنى كاحد" .أكرد قراءة صحابياف ،كتابعي ،كىي

شاذة ألنيا خالفت رسـ المصحؼ.

قر
ٓ -قال في قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ[األنعام " ]٢4:أ
األعرج (فردل )بغير ألؼ مثؿ (سكرل)"(ْ) .كىنا ذكر قراءة األعرج كىي مف القراءات الشاذة.
ثانياً :أمثمة اإلمام الشوكاني:

ُ -قال في قولو تعالى(ٓ):ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [الفاتحة" ]5 :قراءة السبعة

الرقى ً
اشي( )٧بفتح
كغيرىـ بتشديد الياء ،كق أر عمرك بف فائد( )6بتخفيفيا مع الكسر ،كق أر الفضؿ َّ

الغ ىن ًكم
اليمزة ،كق أر أبك َّ
الس َّك ًار ى

(ٖ)

(ىياؾ) في المكضعيف"(ٗ) .ذكر ىنا قراءة شاذة.

ِ -قال في قولو تعالى(َُ):ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ[البقرة" ]35:قي ًرئى بكسر الشيف كالياء المثناة
مف تحت مكاف الجيـ"(ُُ) .أمً :
الشيرةى أكرد ىنا قراءة شاذة غير منسكبة.

(ُ) نسب القرطبي قراءة (القياـ) إلى عمر ،كابف مسعكد -رضي اهلل عنيما ،-كعمقمة ،كالنخعي ،كاألعمش.
ينظر :تفسير القرطبي(ّ ،)ِِٕ/كنسبيا أحمد بف محمد البناء في إتحاف فضال البشر في الق ار ات
األربعة عشر إلى المطكعي (صُُٔ).

(ِ) ينظر:المحتسب في تبيين وجوه شواذ الق ار ات واإليضاح عنيا(.)151/1
(ّ) البغكم (ّ.)ُٔٗ/

(ْ) ينظر :الثعمبي في تفسيره (ْ ،)ُُٕ/ك القرطبي تفسيره (ٕ.)ِْ/
(ٓ) الشككاني(ُ.)ِٕ/

)ٔ) ىك:عمرك بف فائد ،أبك عمي األسكارم التميمي البصرم :معتزلي قدرم ،كردت عنو الركاية في حركؼ
القرآف ،مف القراء القصاص ،أخذ عف عمرك بف عبيد ،ككاف متركؾ الحديث ،ليس بثقة كال يكتب حديثو ،قيؿ:
مات بعد المائتيف بيسير .ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ُ ،)َِٔ/واألعالم(ٓ.)ّٖ/

)ٕ) ىك :الفضؿ بف عيسى الرقاشي ابف أخي يزيد الرقاشي :يركم عف أنس ،كغيره ،ضعفكه ،كىك :بصرم ،خاؿ
لممعتمر بف سميماف ،قاؿ ابف عيينة :كاف يرل القدر ،كقاؿ سبلـ بف أبي مطيع لك أف فضبل الرقاشي كلد
أخرس كاف خي ار لو .ينظر :الذىبي :ميزان االعتدال(ّ.)ّٓٔ/

(ٖ) لـ أقؼ عمى ترجمتو في المصادر التي بيف يدم.

(ٗ) ذكرىا ابف عطية في تفسيره(ُ ،)ِٕ/كالبيضاكم في تفسيره دكف أف ينسبيا ألحد(ُ ،)ِٗ/كالقرطبي في
تفسيره(ُ.)ُْٔ/

(َُ) الشككاني(ُ.)َٖ/
)ُُ) ينظر :يوسف بن عمي :الكامل في الق ار ات العشر واألربعين الزائدة عمييا (.)484
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ّ -قال في قولو تعالى(ُ):ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ [ البقرة" ]13٢:ق أر ابف محيصف( :أتحاجكنا) باإلدغاـ الجتماع
المثميف"(ِ) .ذكر ىنا قراءة ألحد قراء القراءات األربع بعد العشر ،كىي مف القراءات الشاذة.
ْ -قال في قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ[ البقرة" ]212:ق أر مجاىد ،كحميد بف
قيس األعرج ( :ىزَّي ىف) عمى البناء لممعمكـ ،قاؿ النحاس :كىي قراءة شاذة ،ألنو لـ يتقدـ لمفاعؿ
ذكر(ْ) ،كق أر ابف أبي عبمة(ٓ) :زينت"(ٔ) .أيد ىنا بقكؿ أحد أئمة المغة كالتفسير أنيا شاذة.
ٓ -قال في قولو تعالى(ٕ) :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ
[األنعام" ]162:ق أر الحسف (ين ٍسكي) بسككف السيف ،كق أر الباقكف بضميا"(ٖ).
ذكر ىنا أحد أصحاب القراءات الشاذة األربع بعد العشر.

ككؿ أمثمة اإلماميف في قراءات ىذا المطمب شاذة ألنيا خارجة عف العشر.

أوالً :أوجو االتفاق:

ُ -كبل اإلماميف أكردا القراءات الشاذة في تفسيرييما.

ِ -كبل اإلماميف أحيانا يكرداف القرآءة الشاذة عمى أنيا تفسيرية.
ّ -كبل اإلماميف أكردا قراءات شاذة لمصحابة أك التابعيف.

ْ -كبل اإلماميف أحيانا يكرداف القرآءة الشاذة مجيكلة غير منسكبة إلى مف قرأه

(ُ) الشككاني(ُ.)ُِٕ/
(ِ) ينظر :الكامل في الق ار ات العشر واألربعين الزائدة عمييا (.)493
(ّ) الشككاني(ُ.)ِْْ/

(ْ) ينظر :إعراب القرآن لمنحاس(ُ.)َُٔ/

)ٓ) ىك :إبراىيـ بف أبي عبمة العقيمي :اإلماـ القدكة ،شيخ فمسطيف ،أبك إسحاؽ العقيمي ،الشامي ،المقدسي ،مف
بقايا التابعيف ،كلد :بعد الستيف مف اليجرة ،كتكفي سنةُِٓ:ق .ينظر :سير أعالم النبال ( ٔ.)ِّّ/

(ٔ) ينظر :يوسف بن عمي :الكامل في الق ار ات العشر واألربعين الزائدة عمييا (.)553

كقد ذكر قراءة ابف أبي عبمة ب(زيف) بدؿ (زينت).
(ٕ) الشككاني(ِ.)َُِ/

(ٖ) ينظر :إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر(ِٖٕ).
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ثانياً :أوجو االختالف:

ُ -القرآءة الشاذة عند اإلماـ البغكم قميمة جدا مقارنة مع اإلماـ الشككاني فيي كثيرة
في تفسيره.

ِ -أحيانا يحكـ اإلماـ الشككاني أف القرآءة شاذة(ُ).
ّ -أحيانا يكرد اإلماـ الشككاني عف أئمة المغة أف القرآءة شاذة.
كثير مف أصحاب القراءات الشاذة.
ٓ -أكرد الشككاني اإلماـ ا

تمؾ ىي أبرز أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف -رحمة اهلل تعالى-عمييما.

(ُ) ينظر :الشككاني مثبل اآلية في البقرة رقـ(ُِِ).)ِٕٓ/ُ(،
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المبحث الثالث :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في الترجيح
والتوجيو
كفيو مطمباف:
المطمب األول :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في الترجيح.

المطمب الثاني :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند االماميف في تكجيو القراءات.
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المطمب األول :أوجو االتفاق واالختالف في الترجيح
قبؿ الحديث عف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في الترجيح أشير إلى أف أم قراءة متكاترة
قرف مف عند اهلل ،كال يعني اختيار أك ترجيح قراءة عمى أخرل االنتقاص
يجب االعتقاد بأنيا آ

مف القرآءة األخرل(ُ) .كاليؾ أمثمة اإلماميف:
أوالً :أمثمة اإلمام البغوي :

ُ -قال في قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ[ الفاتحة" ]٧ – 6:الصراط كسراط بالسيف ركاه ركيس عف يعقكب كىك
األصؿ ،سمي سراطا ألنو يسرط السابمة ،كيق أر بالزام ،كق أر حمزة بإشماـ الزام ،ككميا لغات
صحيحة ،كاالختيار :الصاد ،عند أكثر القراء لمكافقة المصحؼ"(ّ) .رجح ىنا قراءة الصاد.

ِ -قال في قولو تعالى(ْ):ﭽ ﯟ ﯠ ﭼ [ البقرة" ]185:ق أر أبك بكر بتشديد
الميـ كق أر اآلخركف بالتخفيؼ(ٓ) ،كىك االختيار لقكلو تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ
[المائدة ."] 3:اختار ىنا قراءة التخفيؼ كاستشيد لمقراءة باآلية الكريمة.
ّ -قال في قولو تعالى(ٔ):ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ
[البقرة" ]246:ق أر نافعً ( :
عسيتـ) بكسر السيف في كؿ القرآف ،كق أر الباقكف بالفتح كىي المغة
الفصيحة (ٕ)بدليؿ قكلو تعالى :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ[األعراف ."]12٢:
رجح ىنا القرآءة بفتح السيف بقكلو :كىي المغة الفصيحة ،كاستدؿ باآلية الكريمة .

كال يكجد لئلماـ البغكم غير ىذه األمثمة الثبلثة فيما يتعمؽ بميداف ىذا البحث(الفاتحة،

كالبقرة ،كاألنعاـ).

(ُ) ينظر :منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ٕٔ) ،ومناىل العرفان في عموم القرآن(ُ)َْٕ/
(ِ) البغكم (ُ.)ْٓ/

(ّ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ُ.)ُِٕ/
(ْ) البغكم(ُ.)َُِ/

(ٓ) كقد كافقو يعقكب ،ينظر :إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر(ََِ).
(ٔ) البغكم(ُ.)ِٗٔ/

(ٕ) ينظر :إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر(َِٕ).
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ثانياً :أمثمة اإلمام الشوكاني:
ُ -قال في قولو تعالى( :)1ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [الفاتحة" ]4 :عف أـ المؤمنيف أـ
سممة

(ِ)

ألؼ" (ّ).

-رضي اهلل عنيا" :-أف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-كاف يق أر (ممؾ) بغير

كعف أنس-رضي اهلل عنو" -أف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ،-كأبا بكر ،كعمر،
(ْ)

كعثماف كانكا يقرئكف (مالؾ) باأللؼ"

كقد ركم ىذا مف طرؽ كثيرة فيك أرجح مف األكؿ".

يظير ىنا أف اإلماـ الشككاني ذكر ركايتيف لقراءة (مالؾ) عف النبي -صمى اهلل عميو

كسمـ ،-كرجح الثانية  ،رغـ أف كمتا القراءتيف متكاترة.
ِ -قال في قولو تعالى(ٓ( :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [البقرة" ]35:ق أر ابف محيصف (ىذم) بالياء بدؿ
الياء

(ٔ)

كىك األصؿ" .رجحيا كىي شاذة.

ّ -قال في قولو تعالى(ٕ( :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ[البقرة " ]36:ق أر حمزة( :فأى ىزاليما) بإثبات األلؼ،
مف اإلزالة كىي التنحية :أم نحاىما ،كق أر الباقكف بحذؼ األلؼ(ٖ).

قاؿ ابف كيساف(ٗ):ىك مف الزكاؿ :أم :صرفيما عما كانا عميو مف الطاعة إلى

(ُ) الشككاني(ُ.)ِٔ/
)ِ) ىي أـ سممة ىند بنت أبي أمية بف المغيرة المخزكمية زكج النبي -صمى اهلل عميو كسمـ ،-ماتت سنة:
ٗٓق ،كىي مف آخر أميات المؤمنيف مكتا .ينظر :أسد الغابة(ٕ ،)ِّٗ/ك اإلصابة( ٖ.)َْْ/
(ّ) أخرجو الترمذم في سننو(ٓ ،)ُٖٓ/رقـ(ِِٕٗ) كقاؿ  :ىذا حديث غريب  ،و في الشمائل المحمدية
(ُ ،)ِٓٗ/رقـ(ُّٕ)  ،كأبك القاسـ تماـ بف محمد البجمي الرازم في الفوائد(ُ )ُِٓ/بنحكه ،كصححو
األلباني في مختصر الشمائل المحمدية(صُٔٔ) ،رقـ(َِٕ).

(ْ) أخرجو أبك داكد في سننو :باب كتاب الحركؼ كالقراءات( ْ ،)ّٕ/رقـ(َََْ) ،كالترمذم في سننو :باب
في فاتحة الكتاب(ٓ ،)ُٖٓ/رقـ(ِِٖٗ) ،كقاؿ الترمذم :ىذا حديث غريب  ،كضعفو األلباني في ضعيف

سنن الترمذي(ُ.)ّْٓ/

(ٓ) الشككاني(ُ.)َٖ/

(ٔ) ينظر :إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر(صُٕٔ).
(ٕ) الشككاني(ُ.)َٖ/

(ٖ) ينظر :البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترة(صَّ).

(ٗ) ىك :محمد بف أحمد بف كيساف النحكم المغكم :كاف يحفظ لمبصرييف كالككفييف في النحك ألنو أخذ عف المبرد
كثعمب ،ككاف أبك بكر ابف مجاىد المقرئ يقكؿ :ىك :أنحى منيما ،لو كثير مف المصنفات منيا :معاني
القرآف ،كغير ذلؾ ،تكفي سنةِٗٗ:ق .ينظر :بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة(.)19/1
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المعصية ،كقاؿ القرطبي :كعمى ىذا تككف القراءتاف بمعنى ،إال أف قراءة الجماعة أمكف

في المعنى"(ُ) .رجح ىنا ،أك أيد قراءة الجماعة بقكؿ أحد المفسريف.

ْ -قال في قولو تعالى(ِ( :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭼ[البقرة:
 (" ]58ييغفر لكـ) قرأه نافع بالياء التحتية المضمكمة ،كقرأه ابف عامر بالتاء الفكقية
المضمكمة كقرأه الباقكف بالنكف كىي أكلى" (ّ) .رجح قراءة الجميكر.
ٓ -قال في قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ [البقرة"]255:ق أر ابف
مسعكد ،كعمقمة ،كالنخعي ،كاألعمش(:الحي القياـ) باأللؼ ،كركم ذلؾ عف عمر(ٓ) ،كال

خبلؼ بيف أىؿ المغة أف :القيكـ ،أعرؼ عند العرب كأصح بناء ،كأثبت عمة .رجح ىنا قراءة

(القيكـ) بمغة العرب".

أوجو االتفاق واالختالف :
أوالً :أوجو االتفاق:

ُ -كبل اإلماميف تعرضا لمترجيح كاالختيار.
ِ -كبل اإلماميف رجحا بيف قراءات متكاترة.
ّ -كبل اإلماميف رجحا قراءة الجميكر.
ثانياً :أوجو االختالف:

ُ -الترجيح عند اإلماـ البغكم قميؿ جدا ،كال يكجد لو غير الثبلثة األمثمة المذككرة ،في

السكر التي تناكليا البحث .

ِ -كؿ الترجيح عند اإلماـ البغكم في المتكاترة.

ّ -الترجيح كاالختيار كثير عند اإلماـ الشككاني مقارنة مع اإلماـ البغكم.
ْ -أحيانا يكرد اإلماـ الشككاني اختيار أحد المفسريف.

ٓ -أحيانا يكرد اإلماـ الشككاني اختيار أحد أئمة المغة.
ٔ -أحيانا يرجح اإلماـ الشككاني قراءة شاذة.

تمؾ كانت أبرز نقاط االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف مع ترجيح كفة اإلماـ الشككاني

-رحمو اهلل تعالى.

(ُ) ينظر :تفسير القرطبي(ُ.)ُُّ/
(ِ) الشككاني(ُ.)َُٔ/

(ّ) ينظر :البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترة(ِّ).
(ْ) الشككاني(ُ.)ُُّ/

(ٓ) ينظر تفسير القرطبي(ّ ،)ِِٕ/كقد نسبيا البناء في إتحاف فضال البشر إلى المطكعي (ُُٔ).
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المطمب الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في توجيو الق ار ات
توجيو الق ار ات" :ىك عمـ يبحث عف القراءات مف جكانبيا الصكتية ،كالصرفية،
كالنحكية ،كالببلغية ،كالداللية ،كلو أسماء :منيا :االحتجاج ،حجج ،أك حجة القراءات ،كعمؿ

القراءات ،عمـ القراءات دراية ،فقو القراءات"(ُ).

إذاى التكجيو ىك :التكضيح ،كبياف القرآءة ،كتكضيح الغمكض ،كالعمؿ في القرآءة ،حتى

يسيؿ فيميا ،كلماذا قرأت بيذه القرآءة ،كالتكجيو متعدد فمنو :التكجيو بالقرآف ،أك السنة ،أك

أقكاؿ الصحابة ،كالتابعيف ،أك المغة بأنكاعيا ،أك اقكاؿ أئمة المغة(ِ).

كأما التكجيو عند اإلماميف فيك كاآلتي ،كسأذكر لكؿ نكع مثاليف حتى تتضح الصكرة ،

كال يطكؿ البحث:

أوالً :أمثمة اإلمام البغوي:

ُ -التوجيو بالقرآن :المثال األول :قولو تعالى(ّ(:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [البقرة:
 ]182قاؿ" :ﭽ ﭓ ﭔ ﭼ ق أر حمزة ،كالكسائي ،كأبك بكر ،كيعقكب بفتح الكاك كتشديد الصاد،
كقكلو تعالى :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ[ الشورى]13:ﭽ ﭞ ﭟ ﭼ [العنكبوت ]8:كق أر
اآلخركف :بسككف الكاك ،كتخفيؼ الصاد(ْ) ،كقكلو تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ
[النساء ]11:ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ[النساء . "]12:يظير في ىذا المثاؿ أف
اإلماـ البغكم كجو القرآءة األكلى بفتح الكاك كتشديد الصاد بآيتيف مف القرآف ،ككذلؾ كجو

القرآءة األخرل بآية مف القرآف.
المثال الثاني :من التوجيو بالقرآن قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ [البقرة ]236:قاؿ ":ق أر حمزة ،كالكسائي (ما لـ تماسكىف)
باأللؼ ىاىنا ،كفي األحزاب عمى المفاعمة ألف بدف كؿ كاحد منيما يبلقي بدف صاحبو كما
قاؿ تعالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ[المجادلة]3:
(ُ) حجة الق ار ات ( ،)12نقبل مف :أبك طاىر عبد القيكـ عبد الغفكر السندم:

صفحات من عموم

الق ار ات( ،)58والموسوعة القرآنية المتخصصة :مجمكعة مف األساتذة كالعمماء المتخصصيف ،المجمس
األعمى لمشئكف اإلسبلمية ،مصر(ّّٔ).

(ِ) ينظر :صفحات من عموم الق ار ات(ِٖٔ).
(ّ) البغكم(ُ.)ُْٗ/

(ْ) ينظر :البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترة(ْٓ).
(ٓ) البغكم( .)ِْٖ/
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كق أر الباقكف ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼببل ألؼ

(ُ)

ألف الغشياف يككف مف فعؿ الرجؿ دليمو قكلو

تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ[آلعمران."]4٧:

كذلؾ في ىذا المثاؿ يظير أف اإلماـ البغكم كجو كمتا القراءتيف بالقرآف.

ِ -التوجيو بالق ار ات:المثال األول :قولو تعالى(ِ):

ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﭼ [البقرة ]26٢ :قاؿ  :ق أر يعقكب ( ً
يؤت الحكمة) بكسر التاء ،أم :مف يؤتو اهلل
الحكمة ،دليؿ قراءة األعمش( كمف يؤتو اهلل)" (ّ) .كجو ىنا قراءة يعقكب بقراءة األعمش.
المثال الثاني :قولو تعالى(ْ( :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ[األنعام ]10٢:قاؿ  :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ
"ق أر ابف عامر ،كحمزة ( ال تؤمنكف) بالتاء عمى الخطاب لمكفار ،كاعتبركا بقراءة أيىب ِّي -رضي
اهلل عنو( :-إذا جاءتكـ ال تؤمنكف) ،كق أر اآلخركف بالياء عمى الخبر ،دليميا قراءة األعمش:

(أنيا إذا جاءتيـ ال يؤمنكف)" (ٓ) .كجو القرآءة الثانية بقراءة األعمش.

 -3التوجيو بق ار ة الصحابة -رضي اهلل عنيم :-المثال األول :قولو تعالى (ٔ):
ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [األنعام ]10٢:قاؿ :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ " ق أر ابف عامر،
كحمزة (ال تؤمنكف) بالتاء عمى الخطاب لمكفار ،كاعتبركا بقراءة أيىب ِّي( :إذا جاءتكـ ال
تؤمنكف)  ،كق أر اآلخركف بالياء عمى الخبر ،دليميا قراءة األعمش( :أنيا إذا جاءتيـ ال
يؤمنكف)" (ٕ) .كجو ىنا القرآءة األكلى بقراءة أبي -رضي اهلل عنو.-

المثال الثاني :قولو تعالى(ٖ) :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ[األنعام ]154:قاؿ :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ
" اختمفكا فيو ،قيؿ :تماما عمى المحسنيف مف قكمو ،فتككف (الذم) بمعنى ( ىم ٍف) ،أم :عمى مف
)ُ) ينظر :عثماف بف سعيد بف عثماف أبك عمرك الداني :التيسير في الق ار ات السبع(.)81
(ِ) البغكم (ُ.)ّّْ/

(ّ) ينظر :البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترة(ٓٓ).
(ْ) البغكم(ّ.)ُٕٖ/

(ٓ) ينظر :إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر(.)271
(ٔ) البغكم( .)ُٕٖ/

(ٕ) ينظر :إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر(.)271
(ٖ) البغكم(ّ.)َِٓ/
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أحسف مف قكمو ،ككاف بينيـ محسف كمسيء ،يدؿ عميو قراءة ابف مسعكد -رضي اهلل عنو: -

(عمى الذيف أحسنكا)" (ُ).كجو ىنا المعنى بقراءة ابف مسعكد -رضي اهلل عنو.-
 -4التوجيو بق ار ة التابعين :المثال األول :قولو تعالى(ِ(:

ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ[البقرة ]88:قاؿ " :ق أر ابف عباس
-رضي اهلل عنيما( -غميؼ) بضـ البلـ ،كىي قراءة األعرج ،كىك جمع غبلؼ ،أم :قمكبنا

أكعية لكؿ عمـ ،فبل تحتاج إلى عممؾ"(ّ) .كجو ىنا قراءة ابف عباس -رضي اهلل عنيما-
بقراءة األعرج.

المثال الثاني :قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ 
[ البقرة ]100 :قاؿ :بعد أف ذكر سبب نزكليا في الييكد" :يدؿ عميو قراءة أبي رجاء
العطاردم(ٓ):ﭽ ﯗ ﯘ ﭼ فجعميـ مفعكليف(ٔ)".أم قرأىا(عكىدكا)
كجو ىنا المعنى بقراءة أبي رجاء.

 -5التوجيو بالمغة:

المثال األول :قولو تعالى(ٕ( :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ[البقرة ]2٧1:قاؿ" :ق أر أىؿ
المدينة غير كرش ،كأبك عمرك ،كأبك بكر :ﭽﭥ ﭼ بكسر النكف كسككف العيف،
كق أر ابف عامر ،كحمزة ،كالكسائي :بفتح النكف ككسر العيف ،كق أر ابف كثير ،كنافع

بركاية كرش ،كيعقكب ،كحفص بكسرىما ،ككميا لغات صحيحة"(ٖ).

(ُ) ينظر :فضائل القران لمقاسم بن سالم(ِٗٗ) ،ومعاني القرآن لمف ار (ُ ،)ّٔٓ/ومعاني القرآن لمنحاس
(ِ.)ُٓٗ/

(ِ) البغكم(ُ.)َُِ/
(ّ) ينظر :تفسير ابن جرير (ِ ،)ِّْ/وابن حيان في تفسيره (ُ ،)ّْٖ/كالكامل في الق ار ات العشر
الفارسي في الحجة لمق ار
واألربعين الزائدة عمييا (ّْٗ) ،كنسبيا الحسف بف أحمد أبك عمي
ٌ
المؤلؤم.
السبعة(ِ )ُّٓ/ألبي عمرك مف ركاية أحمد بف مكسى
ٌ

(ْ) البغكم(ُ.)ُِٔ/

(ٓ) اختمؼ في اسمو ،فقيؿ :اسمو عمراف بف تيـ ،كقيؿ اسمو عمراف بف ممحاف ،كقيؿ عطارد بف برز ،مف بني
تميـ ،ككاف ثقة في الحديث ،كلو ركاية ،كعمـ بالقرآف ،كأـ قكمو في مسجدىـ أربعيف سنة تكفي في خبلفة
عمر بف عبد العزيز ،كقيؿ سنةُُٕ:ق .ينظر :الطبقات الكبرى(ٕ.)ََُ/

(ٔ) ينظر :إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر(ُٖٖ) إال أنو نسبيا لمحسف .
(ٕ) البغكم(ُ.)ِّٓ/

(ٖ) ينظر :البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترة (ٓٓ).
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كجو ىنا القراءتيف بالمغة كذلؾ بقكلو( :ككميا لغات صحيحة).
المثال الثاني :قولو تعالى(ُ( :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭼ [األنعام ]125:قاؿ " :ق أر ابف
كثير ،ﭽ ﭠ ﭼ  ،بالتخفيؼ ىاىنا ،كفي الفرقاف ،كالباقكف بالتشديد ،كىما لغتاف :مثؿَ :ى ْي ٍن

َو َىيّْ ٍن َ ،ول َْي ٍن َولَيّْ ٍن ﭽ ﭡ ﭼ ق أر أىؿ المدينة ،كأبك بكر بكسر الراء  ،كالباقكف بفتحيا ،كىما
لغتاف أيضا مثؿ :الدنؼ كالدنؼ"(ِ) .كجو ىنا كممة ضيقا كحرجا بقكلو كىما لغتاف.
 -6التوجيو بالنحو :المثال األول :قولو تعالى(ّ(:

ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ[البقرة ]282:قاؿ" :ق أر حمزة ﭽ ﮘ ﮙ
ﭼ بكسر األلؼ ﭽ ﮛ ﭼ برفع الراء ،كمعناه :الجزاء كاالبتداء ،كمكضع (تضؿ) جزـ
بالجزاء إال أنو ال يتبيف في التضعيؼ  ،ﭽ ﮛ ﭼ رفع ألف ما بعد فاء الجزاء مبتدأ ،كقراءة
العامة بفتح األلؼ كنصب الراء عمى االتصاؿ بالكبلـ األكؿ ،ك(تضؿ) محمو نصب بأف ﭽ
ﮛ ﭼ منسكؽ عميو ،كمعنى اآلية :فرجؿ كامرأتاف كي تذكر ﭽ ﮜ ﮝﮞ ﭼ
كمعنى( :تضؿ) أم :تنسى ،يريد إذا نسيت إحداىما شيادتيا ،تذكرىا األخرل فتقكؿ :ألسنا
حضرنا مجمس كذا ،كسمعنا كذا؟ ،ق أر ابف كثير كأىؿ البصرة :ﭽ ﮛ ﭼ مخففا ،كق أر
الباقكف مشددا ،كذكر كاذكر بمعنى كاحد ،كىما متعدياف مف الذكر الذم ىك ضد النسياف" (ْ).
المثال الثاني :قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ
[األنعام ]23:قاؿ :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ {ثـ لـ تكف فتنتيـ} "ق أر حمزة ،كالكسائي ،كيعقكب
(يكف) بالياء ألف الفتنة بمعنى االفتتاف ،فجاز تذكيره ،كق أر اآلخركف بالتاء لتأنيث الفتنة ،كق أر
ابف كثير ،كابف عامر ،كحفص عف عاصـ :ﭽ ﮬ ﭼبالرفع جعمكه اسـ كاف ،كق أر اآلخركف
بالنصب ،فجعمكا االسـ قكلو( أف قالكا) ك(فتنتيـ) الخبر"(ٔ).

(ُ) البغكم(ّ.)ُٖٔ/
(ِ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)ِِٔ/
(ّ) البغكم(ُ.)ُّٓ/

(ْ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)ِّٔ/
(ٓ) البغكم (ّ.)ُّٓ/

(ٔ) ينظر :البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترة(َُُ).
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 -7التوجيو بالصرف :المثال األول :قولو تعالى(ُ(:
ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ[

البقرة ]٢8:قاؿ" :ق أر ابف كثير ﭽ ﮣ ﭼ بفتح الجيـ غير ميمكز ،بكزف فى ٍعمًٍيؿ ،كق أر حمزة،
كالكسائي باليمز كاإلشباع بكزف َسل ِ
يل  ،كق أر أبك بكر باالختبلس ،كق أر اآلخركف بكسر الجيـ
َ
ْسب َ

غير ميمكز( ،كميكائيؿ) ق أر أبك عمرك ،كيعقكب ،كحفص ﭽ ﮤ ﭼ بغير ىمز ،كق أر نافع:
ِ ِ
ِ ِ
يل" (ِ).
باليمزة كاالختبلس ،بكزف مي َفاع َل  ،كق أر اآلخركف :باليمز كاإلشباع بكزف مي َكائ َ
المثال الثاني :قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ[البقرة ]143:قاؿ" :ق أر

أىؿ الحجاز(ْ) ،كابف عامر ،كحفص ﭽ ﮙ ﭼ مشبع عمى كزف فَعُ ٍ
ول  ،ألف أكثر أسماء
اهلل -تعالى -عمى فَ ُع ٍ
الرِح ِ
يلَ ،كالْغَُفوِر َو َّ
ول َوفَ ِع ٍ
يم َوالْ َك ِر ِيم كغيرىا ،كأبك جعفر يميف اليمزة،
الش ُكوِر َو َّ
كقر اآلخركف باالختبلس عمى كزف فَ ُع ٍل" (ٓ) .يتضح أف اإلماـ البغكم -رحمو اهلل -في ىذا
أ
المثاؿ يكجو بأكزاف األفعاؿ التي ىي مف عمـ الصرؼ.
 -8التوجيو بالشعر:المثال األول :قولو تعالى(ٔ):

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ
[البقرة ]٢8 :قاؿ" :ق أر ابف كثير ﭽ ﮣ ﭼ بفتح الجيـ غير ميمكز ،بكزف فى ٍعمًٍيؿ ،قاؿ
حساف(ٕ):

وجبريل ُ ِ
وح ال ُق ْد ِ
س لَوُ كِ َفاءُ(ٖ).
ور ُ
رسول اهلل فينَا*** ُ
ٌ
س لَْي َ

كق أر حمزة ،كالكسائي باليمز كاإلشباع بكزف َسل ِ
يل  ،كق أر أبك بكر باالختبلس ،كق أر
َ
ْسب َ
اآلخركف بكسر الجيـ غير ميمكز( ،كميكائيؿ) ق أر أبك عمرك ،كيعقكب ،كحفص
(ُ) البغكم(ُ.)ُِٓ/
(ِ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)ُِٗ/
(ّ) البغكم (ُ.)َُٔ/

(ْ) يقصد بيـ قراء مكة كالمدينة .ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ)ِِّ/
(ٓ) ينظر :المصدر نفسو(ِ )ِِّ/إال إنو لـ يذكر قراءة أبك جعفر.
(ٔ) البغكم(ُ.)ُِٓ/

(ٕ) ىك :حساف بف ثابت بف المنذر بف حراـ األنصارم :شاعر رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-ك كاف رسكؿ
اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-ينصب لو منب ار في المسجد ،يقكـ عميو قائما ،يفاخر كيدافع عف رسكؿ اهلل-صمى
اهلل عميو كسمـ-كرسكؿ اهلل يقكؿ :إف اهلل يؤيد حساف بركح القدس ،ما نافح عف رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو
كسمـ -تكفي قبؿ سنةَْ:ق ،في خبلفة عمي ،كقيؿ :غير ذلؾ .ينظر :أسد الغابة(ِ ،)ٔ/كاإلصابة(ِ.)ٓٓ/

(ٖ) ينظر :ديوان حسان(ُِ) كأكؿ البيت فيو :كجبريؿ أميف اهلل فينا ،بدؿ رسكؿ اهلل فينا.
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ﭽ ﮤ ﭼ بغير ىمز ،قاؿ جرير(ُ):

َعب ُدوا َّ ِ
يب وكذبوا بمحمد*** وبجبرائيل َوَك َّذبُوا ِمي َك َاَل(ِ).
َ
الصل َ

وقال آخر:
وي وم ب ْد ٍر لَِقينَا ُكم لَنَا م َد ٌد *** فِ ِيو مع الن ْ ِ
ال (ّ).
يل َوِمي َك ُ
ََ
ْ َ
ََْ َ َ
َّص ِر ج ْب ِر ٌ

كق أر نافع :باليمزة كاالختبلس ،بكزف ِمي َف ِ
اع َل  ،كق أر اآلخركف :باليمز كاإلشباع بكزف
ِ ِ
يل"(ْ).
مي َكائ َ

ىذا المثاؿ قد ذكر في التكجيو بالصرؼ ،كىك شاىد ىنا عمى التكجيو كذلؾ بالشعر ،إذ

إف اإلماـ البغكم كجو القراءات بالشعر.
المثال الثاني :قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ[البقرة ]143:قاؿ" :ق أر أىؿ
الحجاز ،كابف عامر ،كحفص ﭽ ﮙ ﭼ مشبع عمى كزف فَ ُع ٍ
ول  ،ألف أكثر أسماء اهلل-
تعالى -عمى فَعُ ٍ
يلَ ،كالْغَ ُفوِر َو َّ
ول َوفَعِ ٍ
الرِحي ِم َوالْ َك ِر ِيم كغيرىا ،كأبك جعفر يميف اليمزة ،كق أر
الش ُكوِر َو َّ
(ٔ)

اآلخركف باالختبلس عمى كزف فَ ُع ٍل

قاؿ جرير:

تَرى لِل ِ ِ
الرِح ِ
يم"(ٕ).
ك َح ِّقا*** كفعل الواحد الرءوف َّ
ين َعلَْي َ
َ ُ
ْم ْسلم َ

كذلؾ في ىذا المثاؿ كجو بالشعر أيضا ،كقد ذكر ىذا المثاؿ في التكجيو بالصرؼ.
 -9التوجيو برسم المصحف (الرسم العثماني)(:)8

المثال األول :قولو تعالى(ٗ) :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ[البقرة]186:
(ُ) ىك :جرير بف عطية التميمي الشاعر المشيكر :كاف مف فحكؿ شعراء اإلسبلـ ،ككانت بينو كبيف الفرزدؽ
مياجاة كنقائض ،كىك :أشعر مف الفرزدؽ عند أكثر أىؿ العمـ بيذا الشأف ،كأجمعت العمماء عمى أنو ليس في
شعراء اإلسبلـ مثؿ ثبلثة :جرير ،كالفرزدؽ ،كاألخطؿ ،تكفي سنةَُُ:ق .ينظر :وفيات األعيان( ُ.)ُِّ/

(ِ) ينظر :شرح ديوان جرير (ُ.)َْٓ/

(ّ)البيت لحساف بف ثابت .ينظر :في ديوانو (ُِٖ) كآخره فيرفع الن ْ ِ
ال ،بدؿ فيو مع النصر.
يل َوِمي َك ُ
َّص ِر ج ْب ِر ٌ
(ْ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)ُِٗ/
(ٓ) البغكم(ُ.)َُٔ/

(ٔ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ )ِِّ/إال إنو لـ يذكر قراءة أبي جعفر.
(ٕ) ينظر :شرح ديوان جرير (.)557/1

ط المصحؼ اإلماـ الٌذم أمر أمير المؤمنيف عثماف بف عفٌاف -رضي
)ٖ) الرسـ العثماني ىك :شكؿ اإلمبلء لخ ٌ
اهلل عنو -بأف يكتب عميو .ينظر :عبد اهلل بف يكسؼ بف عيسى العنزم :المقدمات األساسية في عموم
القرآن(ُْٖ).

(ٗ) البغكم(ُ.)َِٓ/
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قاؿ :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﭼ "ق أر أىؿ المدينة غير قالكف ،كأبك عمرك بإثبات الياء
فييما في الكصؿ ،كالباقكف بحذفيا كصبل ككقفا ،ككذلؾ اختمؼ القراء في إثبات الياءات

المحذكفة مف الخط ،كحذفيا في التبلكة ،كيثبت يعقكب جميعيا كصبل ككقفا ،كاتفقكا عمى
إثبات ما ىك مثبت في الخط كصبل ككقفا"(ُ).

في ىذا المثاؿ يكجو اإلماـ البغكم القراءات لمقراء برسـ المصحؼ العثماني.

المثال الثاني :قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ[األنعام ]5٧:قاؿ :
ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴﮵ ﭼ ق أر أىؿ الحجاز  ،كعاصـ ﭽ ﮳ ﭼ بضـ القاؼ

كالصاد مشددا ،أم :يقكؿ الحؽ ،ألنو في جميع المصاحؼ بغير ياء"(ّ) .كذلؾ ىنا كجو
القرآءة برسـ المصحؼ بقكلو( :ألنو في جميع المصاحؼ بغير ياء) ،كق أر الباقكف بإسكاف
القاؼ ككسر الضاد معجمة مف القضاء ،كيعقكب عمى أصمو في الكقؼ بالياء(ْ).

َُ -ق ار ات بدون توجيو :ىناؾ كثير مف القراءات لـ يكجييا البغكم منيا اآلتي:
المثال األول :قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ[البقرة ]210:قاؿ :ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ
"ق أر ابف عامر ،كحمزة  ،كالكسائي ،كيعقكب بفتح التاء ككسر الجيـ كق أر الباقكف بضـ التاء
كفتح الجيـ"(ٔ) .يظير في ىذا المثاؿ أنو لـ يكجو القرآءة.

المثال الثاني :قولو تعالى(ٕ) :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ[األنعام ]128:قاؿ :ﭽ ﮈ ﮉ ﭼ "ق أر حفص:
{يحشرىـ} بالياء"(ٖ) .ككذلؾ في ىذا المثاؿ لـ يكجو القرآءة بشيء.

(ُ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)َّٖ/
(ِ) البغكم(ّ.)ُْٗ/

(ّ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)ِٖٓ/
(ْ) ينظر :المرجع السابق.
(ٓ) البغكم(ُ.)ُِْ/

(ٔ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)َِٖ/
(ٕ) البغكم (ّ.)ُٖٖ/

(ٖ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)ِِٔ/
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ثانياً  :أمثمة التوجيو عند اإلمام الشوكاني:

 -1التوجيو بالقرآن :المثال األول :قولو تعالى(ُ):
ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
كيشيد اهللي) بفتح حرؼ المضارعة كرفع االسـ
ﭼ[ البقرة ]204 :قاؿ " :ق أر ابف محيصف ( ى
(ِ)

الشريؼ عمى أنو فاعؿ

كالمعنى :كيعمـ اهلل منو خبلؼ ما قاؿ ،كمثمو :قكلو تعالى :ﭽ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ [المنافقون ]1:كقراءة الجماعة أبمغ في الذـ" .ييبلحظ أف
اإلماـ الشككاني كجو لمقراءة بالقرآف .
المثال الثاني :قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭼ[البقرة ]238:قاؿ" :ق أر أبك جعفر( :كالصبلة الكسطى) بالنصب عمى اإلغراء ،ككذلؾ ق أر
الحمكاني(ْ) ،كق أر قالكف عف نافع( :الكصطى) بالصاد لمجاكرة الطاء ،كىما لغتاف :كالسراط
كالصراط " (ٓ) .كىنا كجو قراءة الصاد بآية أخرل ،كىي قراءة شاذة.
ِ -التوجيو بالق ار ات :المثال األول :قولو تعالى(ٔ):

ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ 
[ البقرة ]184:قاؿ" :ق أر أىؿ المدينة كالشاـ ﭽ ﮄ ﮅ ﭼ مضافا ،كقرءكا أيضا
(مساكيف ) ،كق أر ابف عباس -رضي اهلل عنيما( :-طعاـ مسكيف) كىي قراءة أبي عمرك،
كعاصـ ،كحمزة ،كالكسائي"(ٕ) .كجو قراءة ابف عباس -رضي اهلل عنيما -بقراءة أربعة أئمة

مف القراء العشرة.

(ُ) الشككاني(ُ.)ِّٖ/
(ِ) ينظر :إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر( ،)251كقد ذكر مع ابف محيصف الحسف.
(ّ) الشككاني(ُ.)ِّٗ/

)ْ) ىك :أحمد بف يزيد الحمكاني المقرئ :ق أر عمى قالكف ،كخمؼ البزار ،كعمى ىشاـ بف عمار ،كغيرىـ  ،أق أر
بالرم ،فق أر عميو خمؽ كثير ،كيقاؿ :إنو رحؿ إلى ىشاـ بف عمار ثبلث مرات ،ككاف ثبتا في قالكف ،كىشاـ،
تكفي سنة َِْ :ق .ينظر :معرفة الق ار الكبار عمى الطبقات واألعصار(.)129
(ٓ) ينظر :تفسير الثعمبي(ِ ،)ُْٗ/ِ/ك تفسير الزمخشري(ُ)ِٖٖ/إال أنو لـ يذكر أبك جعفر ،وتفسير ابن
عطية(ُ )ِِّ/كأسند إلى أبك جعفر الرؤاسي ،وتفسير القرطبي(ّ )َِٗ/كأسند إلى أبك جعفر الكاسطي.

(ٔ) الشككاني(ُ.)َِٖ/

(ٕ) إال ىشاـ مف أىؿ الشاـ .ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)ِِٔ/
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المثال الثاني :قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﭼ [البقرة]55:قال" :ق أر عمر ،كعثماف ،كعمي -رضي اهلل عنيـ-
(الصعقة) كىي قراءة ابف محيصف" (ِ) .كجو قراءة الصحابة -رضي اهلل عنيـ -بقراءة ابف
محيصف.

 -3التوجيو بق ار ة الصحابة رضي اهلل عمييم :المثال األول :قولو تعالى(ّ):
ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ[ البقرة ]83:قاؿ:

"ق أر حمزة ،كالكسائي ( :ىح ىسنا) بفتح الحاء كالسيف ،ككذلؾ ق أر زيد بف ثابت(ْ) ،كابف مسعكد -
رضي اهلل عنيما .)ٓ( "-كجييا بقراءة الصحابة -رضي اهلل عنيـ.-
المثال الثاني :قولو تعالى(ٔ( :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ[األنعام ]٧1:قاؿ" :ق أر الجميكر ﭽ ﮡ
ﭼ كق أر حمزة (استيكاه) عمى تذكير الجمع(ٕ) ،كق أر ابف مسعكد  ،كالحسف(استيكاه الشيطاف)
كىك كذلؾ في قراءة أيىب ِّي"(ٖ) .كجو قراءة ابف مسعكد -رضي اهلل عنو -كالحسف بقراءة أبي-

رضي اهلل عنو.-

(ُ) الشككاني (ُ.)َُِ/
(ِ) ينظر :إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر()179
(ّ) الشككاني(ُ.)ُِٔ/

(ْ) ىك :زيد بف ثابت األنصارم الخزرجي :كاف يكتب لرسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-الكحي كغيره ،ككاف
أعمـ الصحابة بالفرائض ،فقاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ" :-أفرضكـ زيد" ،كىك :الذم كتب القرآف في
عيد النبي –صمى اهلل عميو كسمـ ، -ثـ في عيد أبي بكر ،كعثماف -رضي اهلل عنيما -تكفي سنةْٓ:ق ،
كقيؿ :غير ذلؾ .ينظر :أسد الغابة( ِ ،)ّْٔ/واإلصابة(ِ.)َْٗ/

(ٓ) غير صحيح ،كالصحيح  :ق أر الككفيكف (إحسانا )بزيادة ىمزة مكسكرة قبؿ الحاء ،كاسكاف الحاء كفتح السيف
كألؼ بعدىا ،ككذلؾ ىي في مصاحؼ الككفة ،كق أر الباقكف بضـ الحاء ،كاسكاف السيف مف غير ىمزة ،كال
ألؼ ،ككذلؾ ىي في مصاحفيـ .ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ ،)ّّٕ/والبدور الزاىرة في الق ار ات

العشر المتواترة(ِٓٗ).

(ٔ) الشككاني(ِ.)ُْٖ/

(ٕ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(.)258/2

(ٖ) ذكرىا الثعمبي في تفسيره (ْ،)ُٖٓ/كقاؿ :ق أر الحسف( :استيكتو الشياطكف) كالقرطبي في تفسيره(ٔ،)ُٖ/
كالسيكطي في الدر المثكر(ّ ،)ِٗٔ/كذكر أبك داكد في المصاحؼ(ُٕٓٔ) أنيا قراءة عبداهلل ،كبعض
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 -4التوجيو بق ار ة التابعين :المثال األول :قولو تعالى(ُ):
ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ[األنعام ]105:قاؿ:
"في ﭽ ﮇ ﭼ قراءات ،ق أر أبك عمرك ،كابف كثير(دارست) بألؼ بيف الداؿ كالراء كفاعمت،
كىي قراءة عمي ،كابف عباس ،كسعيد بف جبير ،كمجاىد ،كعكرمة ،كأىؿ مكة ،كق أر ابف عامر

ت) بفتح السيف كاسكاف التاء مف غير ألؼ كخرجت ،كىي قراءة الحسف ،كق أر الباقكف
درس ٍ
( ى

ﭽ ﮇ ﭼ كضربت" (ِ) .كجو القراءة األكلى :بقراءة الصحابة-رضي اهلل عنيـ-

كالتابعيف ،كالثانية بقراءة التابعيف.
المثال الثاني :قولو تعالى(ّ( :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ[األنعام ]10٢:قاؿ" :قكلو :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ق أر أبك عمرك ،كابف كثير بكسر اليمزة مف (إنيا ) كىي قراءة

مجاىد" (ْ) .كجو القرآءة المتكاترة بقراءة تابعي -رحمو اهلل.-

 -5التوجيو بأقوال المفسرين :المثال األول :قولو تعالى(ٓ):
ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [البقرة ]36:قاؿ" :ق أر حمزة( :فأزاليما) بإثبات األلؼ ،مف اإلزالة كىي
التنحية :أم نحاىما ،كق أر الباقكف بحذؼ األلؼ(ٔ) ،قاؿ ابف كيساف :ىك مف الزكاؿ :أم:
صرفيما عما كانا عميو مف الطاعة إلى المعصية .كقاؿ القرطبي :كعمى ىذا تككف القراءتاف
بمعنى ،إال أف قراءة الجماعة أمكف في المعنى يقاؿ منو :أزلمتو فزؿ"

الشككاني -رحمو اهلل -يكجو لمقراءة بأقكاؿ المفسريف.

(ٕ)

 .يظير ىنا أف اإلماـ

المصادر ذكرت أف قراءة ابف مسعكد(الشياطيف) بالجمع .كقراءة الحسف( :الشياطكف) .مثؿ :أبك حياف في
تفسيره(ْ.)ّٓٓ/

(ُ) الشككاني(ِ.)َُٕ/
(ِ) ينظر :السبعة في الق ار ات(ِْٔ).
(ّ) الشككاني ( ِ.)ُّٕ/

(ْ) ينظر :السبعة في الق ار ات(ِٓٔ).
(ٓ) الشككاني(ُ.)َٖ/

(ٔ) ينظر :السبعة في الق ار ات(ُْٓ).
(ٕ) ينظر :تفسير القرطبي(ُ.)ُُّ/
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المثال الثاني :قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ[البقرة ]280:قاؿ " :ركل المعتمر ،عف حجاج الكراؽ ،قاؿ في
مصحؼ عثماف( :كاف كاف ذا عسرة) قاؿ النحاس ،كمكي ،كالنقاش :كعمى ىذا يختص لفظ

اآلية بأىؿ الربا ،كعمى مف قرأ( :ذك) فيي عامة في جميع مف عميو ديف ،كاليو ذىب

الجميكر(ِ) ،كق أر الجماعة ﭽ ﯫ ﭼ بكسر الظاء كق أر مجاىد ،كأبك رجاء ،كالحسف بسككنيا
كىي لغة تميـ(ّ) ،كق أر نافع كحده :ﭽ ﯭﯮ ﭼ بضـ السيف ،كالجميكر بفتحيا ،كىي اليسار(ْ).
قكلو :ﭽ ﯯ ﯰ ﭼ بحذؼ إحدل التاءيف ،كقرئ بتشديد الصاد(ٓ) :أم :كأف تصدقكا عمى
معسرم غرمائكـ باإلبراء خير لكـ" .يتضح ىنا أف الشككاني -رحمو اهلل -يكجو القراءات
بأقكاؿ المفسريف.

 -6التوجيو بالمغة :المثال األول :قولو تعالى(ٔ):
ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [البقرة ]1٧3:قاؿ " :ق أر أبك جعفر بف القعقاع ﭽ
ﮏ ﭼ بتشديد الياء

(ٕ)

كقد ذكر أىؿ المغة أنو يجكز في ميت التخفيؼ كالتشديد" .كجو

قراءة التشديد بالمغة.
المثال الثاني :قولو تعالى(ٖ( :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ[األنعام ]56:قاؿ " :قرئ ﭽ ﮘ ﭼ بفتح
البلـ ككسرىا كىما لغتاف .قاؿ أبك عمرك :ﭽ ﮘ ﭼ بكسر البلـ لغة تميـ ،كىي قراءة ابف

(ُ) الشككاني(ُ.)ِّْ/
(ِ) لممزيد مف التفصيؿ :ينظر :الكامل في الق ار ات العشر واألربعين الزائدة عمييا ( ،)512كالزمخشرم في
تفسيره(ُ ،)ِِّ/كابف عطية في تفسيره(ُ ،)ّٕٔ/كأبك حياف في تفسيره (ِ.)ُٕٔ/

(ّ) ينظر :المحتسب في تبيين وجوه شواذ الق ار ات واإليضاح عنيا(.)143/1
(ْ) ينظر :السبعة في الق ار ات(ُِٗ).

(ٓ) بالتخفيؼ عاصـ كحده كالبقية بالتشديد .ينظر :السبعة في القرا ات(ُِٗ).
(ٔ) الشككاني(ُ.)ُٗٓ/

(ٕ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(.)224/2
(ٖ) الشككاني (ِ.)ُّٗ/
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صِّرؼ(ُ) ،كاأليكلى :ىي األصح ،كاألفصح(ِ) ،ألنيا لغة أىؿ الحجاز،
كثاب ،كطمحة بف يم ى
كىي قراءة الجميكر" .كجو القراءتيف بالمغة رغـ أنو رجح قراءة الجميكر.
 -7التوجيو بالنحو :المثال األول :قولو تعالى(ّ(:

ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ[البقرة ]2٧3:قاؿ :ﭽ ﮦ ﭼ لغتاف :فتح السيف،
ككسرىا ،قاؿ أبك عمي الفارسي(ْ) :كالفتح أقيس؛ ألف العيف مف الماضي مكسكرة ،فبابيا أف
تأتي في المضارع مفتكحة ،فالقرآءة بالكسر عمى ىذا حسنة ،كاف كانت شاذة" (ٓ) .كجو

القراءتيف بالنحك ،مع أنو رجح القرآءة بالفتح.
المثال الثاني :قولو تعالى(ٔ) :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ
[األنعام ]16:قاؿ " :ق أر أىؿ المدينة ،كأىؿ مكة ،كابف عامر عمى البناء لممفعكؿ :أم مف
صرؼ عنو العذاب( بضـ الياء كفتح الراء) ،كاختار ىذه القرآءة سيبكيو ،كق أر الككفيكف عمى
يي ى
البناء لمفاعؿ(بفتح الياء ككسر الراء) ،كىك اختيار أبي حاتـ(ٕ) ،فيككف الضمير عمى ىذه

القرآءة هلل"(ٖ).

صِّرؼ بف عمرك :اليمداني :اليامي ،الككفي ،تابعي كبير ،لو اختيار في القػراءة ينسػب إليػو،
)ُ) ىك :طمحة بف يم ى
عرضا
عرضا عف إبراىيـ النخعي ،كاألعمش كىك :أق أر منو كأقدـ ،كيحيى بف كثاب ،كركل القراءة
أخذ القراءة
ن
ن
عنو :أباف بف تغمب ،كالكسائي كغيرىما ،مات سنةُُِ:ق .ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (.)343/1

(ِ) ينظر :الكامل في الق ار ات العشر واألربعين الزائدة عمييا ( ،)545إال إنو لـ يذكر ابف كثاب.
(ّ) الشككاني(ُ.)ّّٔ/

(ْ) ىك :الحسف بف أحمد بف عبد الغفار :اإلماـ أبك عمي الفارسي المشيكر ،أكحد زمانو في عمـ العربية ،أخذ

عف الزجاج ،كابف السراج  ،كطكؼ ببلد الشاـ ،كقاؿ كثير مف تبلمذتو إنو أعمـ مف المبرد .كبرع مف طمبتو

جماعة كابف جني كعمي بف عيسى الربعي ،ككاف متيما باالعتزاؿ ،كلد سنةِٖٖ :ق  ،كتكفي سنةّٕٕ:ق
ببغداد .ينظر :بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة (ُ.)ْٗٔ/

(ٓ) ينظر :أبك عمي الفارسي :الحجة لمق ار السبعة(ِ.)َِْ/
(ٔ) الشككاني(ِ.)ُُٗ/

)ٕ) ىك :أبك حاتـ سيؿ بف محمد السجستاني :مف ساكني البصرة ،كاف إماما في عمكـ القرآف ،كالمغة ،كالشعر،
ككاف أعمـ الناس بالعركض كاستخراج المعنى  ،لو كثير مف المصنفات منيا  :إعراب القرآف ،كالقراءات،
تكفي سنة ،َِٓ :كقيؿ غير ذلؾ  ،كقد قارب التسعيف .ينظر :بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة
(ُ.)َٔٔ/

(ٖ) ينظر :حجة الق ار ات(ِّْ) ،كاستثنى مف الككفيكف حفص.
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 -8التوجيو بالصرف:
المثال األول :قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ[البقرة ]184:قاؿ" :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ قراءة الجميكر بكسر
الطاء كسككف الياء ،كأصمو (يطكقكنو) نقمت الكسرة إلى الطاء ،كانقمبت الكاك ياء النكسار ما
قبميا ،كق أر حميد

(ِ)

عمى األصؿ مف غير إعبلؿ ،كق أر ابف عباس بفتح الطاء مخففة كتشديد

الكاك ،أم :يكمفكنو"( .)3كجو ىنا بالصرؼ بقكلو كاصمو يطكقكنو ...إلخ.

المثال الثاني :قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭼ [األنعام ]125 :قاؿ" :قكلو :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭼ ق أر ابف كثير
بالتخفيؼ مف الصعكد ،شبو الكافر في ثقؿ اإليماف عميو بمف يتكمؼ ما ال يطيقو كصعكد
صاعَ ُد) كأصمو يتصاعد ،كق أر الباقكف ﭽ ﭣ ﭼ بالتشديد كأصمو
السماء ،كق أر النخعي (يَ َّ
يتصعد"(ٓ) .كذلؾ ىنا كجو القرآءة بالصرؼ.

 -9التوجيو بالبالغة :المثال األول :قولو تعالى(ٔ):

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ[البقرة ]62:قاؿ:
" ﭽ ﭗ ﭼ  :جمع صابئ ،كقيؿ :صاب ،كقد اختمؼ فيو القراء فيمزكه جميعا إال
نافعا ،فمف ىمزه جعمو مف صبأت النجكـ :إذا طمعت ،كصبأت ثنية الغبلـ :إذا خرجت ،كمف

لـ ييمزه جعمو مف :صبا يصبك :إذا ماؿ  ،كالصابئ في المغة :مف خرج كماؿ مف ديف إلى
ديف ،كليذا كانت العرب تقكؿ لمف أسمـ قد صبأ"(ٕ).

(ُ) الشككاني(ُ.)َِٖ/
(ِ) األعرج كقد سبقت ترجمتو ،صُُٓ.
(ّ) ينظر :تفسير ابن عطية(ُ ،)ِِٓ/وتفسير القرطبي(ِ.)ِٖٔ/
(ْ) الشككاني(ِ.)ُّٖ/

(ٓ) ينظر :حجة الق ار ات(ُِٕ) .لـ يذكر الشككاني قراءة أبي بكر ،كانما ذكر النخعي بدؿ قراءة أبي بكر.
(ٔ) الشككاني(ُ.)ُُُ/

(ٕ) ينظر :حجة الق ار ات(ََُ).
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المثال الثاني :قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [األنعام]1٢:قاؿ" :قكلو :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ
االستفياـ لمتكبيخ كالتقريع عمى قراءة مف ق أر بيمزتيف عمى األصؿ أك بقمب الثانية(بالتسييؿ)،

كأما مف ق أر عمى الخبر(بيمزة كاحدة) فقد حقؽ عمييـ شركيـ(ِ).
-15

التوجيو بالشعر :المثال األول :قولو تعالى(ّ):

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ[البقرة ]106:قاؿ" :قكلو :ﭽ ﭖ
ﭗ ﭼ ق أر أبك عمرك ،كابف كثير بفتح النكف كالسيف كاليمز ،كبو ق أر عمر ،كابف عباس،
كعطاء ،كمجاىد ،كأبي بف كعب ،كعبيد بف عمير(ْ) ،كالنخعي ،كابف محيصف ،كمعنى ىذه
القرآءة :نؤخرىا عف النسخ مف قكليـ :نسأت ىذا األمر إذا آخرتو ....كق أر الباقكف ﭽ ﭖ ﭗ
ﭼ بضـ النكف ،مف النسياف الذم بمعنى الترؾ ،أم :نتركيا فبل نبدليا كال ننسخيا ....،كاختار
(ٓ)

ىذه القرآءة أبك عبيد كأبك حاتـ ،كحكى األزىرم
(ٔ)

الشيء ،أم :أمرتو بتركو ،كنسيتو تركتو

أف معناه :نأمر بتركيا ،يقاؿ :أنسيتو

كمنو قكؿ الشاعر:

ِ
ْضيها *** لَس ُ ِ
يها"(ٕ).
ت بِنَاس َيها َوََل ُم ْنس َ
إِ َّن َعلَ َّي َع َقبَةً أَق ِ َ
ْ
يكضح ىذا المثاؿ أف اإلماـ الشككاني كجو القرآءة بالشعر.

(ُ) الشككاني(ِ.)َُِ/
(ِ) ينظر :الحجة لمق ار السبعة (ُ.)ِْْ/
(ّ) الشككاني(ُ.)ُْٕ/

(ْ) ىك :عبيد بف عمير بف قتادة أبك عاصـ الميثي المكي :كلد :في زمف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ ،-كاف مف
ثقات التابعيف ،كأئمتيـ بمكة ،كردت عنو الركاية في حركؼ القرآف ،ركل عف عمر بف الخطاب ،كأبي بف

كعب -رضي اهلل عنيما ،-كركل عنو مجاىد ،كعطاء  ،تكفي :سنةْٕ:ق ،كقيؿ :غير ذلؾ .ينظر :غاية
النياية في طبقات الق ار (.)496/1

)ٓ) ىك :محمد بف أحمد بف األزىر  :المغكم األديب اليركم الشافعي أبك منصكر ،كلد سنةِِٖ :ق ،ككاف رأسا
في المغة ،كلو كثير مف التصانيؼ منيا  :التيذيب في المغة ،كالتقريب في التفسير ،تكفي سنةَّٕ :ق في
ىراة بخراساف .ينظر  :بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة (ُ.)ُٗ/
(ٔ) ينظر :إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر(.)189

)ٕ) انشد البيت دكف أف ينسبو :محمد بف زياد األعرابي .ينظر :لسان العرب(ُ.)ُٖٔ/
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المثال الثاني :قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ[البقرة]254:قاؿ" :ق أر ابف كثير،
بيع كال خمةى كال شفاعةى) مف غير تنكيف ،كق أر الباقكف برفعيا منكنة(ِ)،
كأبك عمرك بنصب (ال ى
كىما :لغتاف مشيكرتاف لمعرب ،ككجياف معركفاف عند النحاة ،فمف األكؿ قكؿ حساف(ّ):
شؤكم َح ْو َل التَّنَانِي ِر (ْ).
أ َََل ِط َعا ٌن وَل فرسان عادية*** إَل تج ّ
كمف الثاني قكؿ الراعي(ٓ):

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ل"(ٔ).
َوَما َ
ص َرْمتُك َحتَّى قُلْت ُم ْعلنَةً*** ََل نَاقَةٌ ل َي في َى َذا َوََل َج َم ُ
كذلؾ في ىذا المثاؿ كجو القراءات األكلى كالثانية بالشعر.

ُِ  -التوجيو برسم المصحف(المصحف العثماني) :المثال األول  :قولو تعالى(ٕ):
ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲
﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ [األنعام ]5٧:قاؿ " :قكلو :ﭽ ﮳ ﮴﮵ ﭼ ق أر نافع ،كابف
كثير ،كعاصـ ﭽ ﮳ ﭼ بالقاؼ كالصاد الميممة ،كق أر الباقكف (يقضي) بالضاد المعجمة
كالياء ،ككذا ق أر عمي -رضي اهلل عنو ،-كأبك عبد الرحمف السممي ،كسعيد بف المسيب ،كىك

مكتكب في المصحؼ بغير ياء ،فعمى القرآءة األكلى ىك مف القصص :أم :يتبع الحؽ فيما
يحكـ بو ،كعمى القرآءة الثانية ىك مف القضاء :أم :يقضي القضاء بيف عباده"(ٖ) .كجو ىنا

القرآءة األكلى برسـ المصحؼ ،بقكلو( :كىك مكتكب في المصحؼ بغير ياء).

(ُ) الشككاني(ُ.)َّٓ/
(ِ) ينظر :السبعة في الق ار ات(صُٕٖ).

(ّ)ينظر :ديوان حسان(َُُ) ،كفي أكلو :أال طعاف أال فرساف عادية ،بدؿ كال فرساف عادية.

)ْ) تجشؤكـ بالجيـ كالشيف مف تجشأت تجشؤا كىك :مف الجشاء ،كىك :دليؿ االمتبلء مف الطعاـ" ،التنانير" جمع
تنكر كىك :ما يخبز فيو .ينظر :بدر الديف حسف بف قاسـ المرادم المصرم :توضيح المقاصد والمسالك
بشرح ألفية ابن مالك المالكي ( ُ.)َٓٓ/

)ٓ) ىك:عبيد بف حصيف أبك جندؿ النميرم :المعركؼ بالراعي لكثرة كصفو اإلبؿ في شعره  ،ككاف من كبار
الشع ار  ،تكفي في حدكدَٗ:ق  ،كقيؿ :بعد المائة .ينظر :سير أعالم النبال (ْ ،)ٓٗٔ/كالوافي بالوفيات(

ُٗ.)ِّٖ/

)ٔ) ينظر :ديوان الراعي النميري (ُٕٖ)

(ٕ) الشككاني(ِ ،)َُْ/كال يكجد لو غير ىذا المثاؿ.
(ٖ) ينظر :حجة الق ار ات(ِْٓ).
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ُُ-

ق ار ات بدون توجيو :المثال األول :قولو تعالى(ُ):ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ[البقرة ]ُٖ:قاؿ" :ق أر نافع
(خطيئاتو) بالجمع ،كق أر الباقكف باإلفراد"( .)2ذكر القرآءة بدكف تكجيو.
المثال الثاني :قولو تعالى(ّ):ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
  ﭼ[البقرة ]18٢:قاؿ" :البيكت :جمع بيت كقرئ بضـ الباء ككسرىا"(ْ).
ذكر القراءتيف بدكف تكجيو.
كبعد ذكر األمثمة أذكر أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في التكجيو:

أوالً :أوجو االتفاق:

ُ -اتفؽ اإلماميف في تكجيو القراءات بالقرآف ،كبالقراءات ،كبقراءة الصحابة ،كالتابعيف.
ِ -اتفؽ اإلماميف في تكجيو القراءات بالمغة  ،كالنحك ،كالصرؼ ،كالشعر.

ّ -اتفؽ اإلماميف في تكجيو القراءات برسـ المصحؼ (المصحؼ العثماني).
ْ -اتفؽ اإلماميف عمى ذكر بعض القراءات بدكف تكجيو.
البغكم

رف  ،كىي أكثر عند اإلماـ
ٓ -كبل اإلماميف أحيانا يطكالف في التكجيو ،كأحيانا يختص ا

ثانياً :أوجو االختالف:

ُ -اختص اإلماـ الشككاني بالتكجيو بأقكاؿ المفسريف ،كىي نادرة عند اإلماـ البغكم(ٓ).
ِ -اختص اإلماـ الشككاني بالتكجيو بالببلغة.

ّ -التكجيو بقراءة الصحابة كالتابعيف كثيرة عند ا الشككاني،أما البغكم فيي قميمة عنده.

ْ -التكجيو لمقراءة الشاذة قميمة عند اإلماـ البغكم مقارنة باإلماـ الشككاني فيي كثيرة
عنده.

ٓ -اختص اإلماـ البغكم بتكجيو أصكؿ القراءات(أسس كقكاعد القراءات).

(ُ) الشككاني(ُ.)ُِْ/
(ِ) ينظر :الحجة لمق ار السبعة(ِ.)ُُْ/
(ّ) الشككاني (ُ.)ُِٖ/

(ْ) ينظر :حجة الق ار ات(ُِٕ).

(ٓ) مثالػػو قػػاؿ( :ق ػ أر ابػػف كثيػػر :القػرآف بفػػتح الػراء غيػػر ميمػػكز ،ككػػذلؾ كػػاف يقػ أر الشػػافعي ،كيقػػكؿ لػػيس ىػػك :مػػف
القراءة كلكنو اسـ ليذا الكتاب كالتكراة كاإلنجيؿ) .ينظر :البغكم(ُ.)ُٖٗ/
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المبحث الرابع :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في إسناد
الق ار ات وما اختص بو كل من اإلمامين
وفيو مطمبان:

المطمب األول :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في إسناد القراءات.

المطمب الثاني :ما اختص بو كؿ مف اإلماميف.

 -1٢0-

المطمب األول :أوجو االتفاق واالختالف في إسناد الق ار ات
أوالَ :األمثمة عند اإلمام البغوي
 -1اإلسناد إلى الصحابة:

المثال األول :قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﭼ [ البقرة ]102:قاؿ :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ "ق أر ابف عباس -رضي اهلل
الشياطيف) رفع ،كق أر اآلخركف (كلكف)
عنيما ، -كالكسائي ،كحمزة (لكف) خفيفة النكف (ك
ي
مشددة النكف (كالشياطيف) نصب" (ِ) .أسند ىنا إلى ابف عباس -رضي اهلل عنيما -مع اثنيف

مف القراء العشرة.

المثال الثاني :في نفس اآلية(ّ) :قاؿ :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ "ق أر ابف عباس،
كالحسف (الممكيف) بكسر البلـ"(ْ) .أسند ىنا إلى ابف عباس -رضي اهلل عنيما -مع أحد

أصحاب القراءات األربع الشاذة ،بعد العشر المتكاترة.
 -2اإلسناد إلى التابعين:

المثال األول :قولو تعالى(ٓ):ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭼ[البقرة]283:قاؿ " :ق أر عكرمة ﭽ ﭙ
ﭼ بضـ الراء كسككف الياء"(ٔ) .أسند القرآءة ىنا إلى أحد التابعيف.
المثال الثاني :قولو تعالى(ٕ) :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ
[البقرة ]255 :قاؿ" :ق أر عمقمة القيـ ككميا لغات بمعنى كاحد"(ٖ) .أسند القرآءة إلى أحد
التابعيف.

(ُ) البغكم(ُ.)ُِٖ/
(ِ) ق أر ابف عامر مثؿ حمزة  ،كالكسائي  ،إال أف البغكم لـ يذكره .ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ،)ُِٗ/
(ّ) البغكم(ُ.)ُِٗ/

(ْ) ينظر :المحتسب في تبيين وجوه شواذ الق ار ات وااليضاح عنيا(ُ.)ََُ/
(ٓ) البغكم(ُ.)ِّٓ/

(ٔ) ذكر ابف مجاىد في السبعة لمق ار ات بضـ الراء ،كسككف الياء كضميا(الكجييف) البف كثير
كأبكعمرك(ُْٗ) ،كذكر ليما الجزرم في النشر في الق ار ات العشر ،بضـ الراء كالياء(ِ.)ِّٕ/

(ٕ) البغكم(ا.)ُِّ/

(ٖ) ذكرىا الثعمبي في تفسيره(ِ ،)َِّ/كأبك حياف في تفسيره (ِ.)َٖٔ/
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 -3اإلسناد إلى الق ار العشرة (الق ار ات المتواترة) مع رواتيم باستثنا خمف وىي

عامة وأغمب ق ار اتو:

المثال األول :قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ[البقرة]2٧1:
قاؿ" :ق أر أىؿ المدينة غير كرش ،كأبي عمرك ،كأبي بكر( :فنعما) بكسر النكف كسككف العيف،
كق أر ابف عامر ،كحمزة ،كالكسائي :بفتح النكف ككسر العيف ،كق أر ابف كثير ،كنافع بركاية

كرش ،كيعقكب ،كحفص بكسرىما ،ككميا لغات صحيحة"(ِ) .يتضح ىنا أف اإلماـ البغكم أسند

القرآءة إلى العشرة.

المثال الثاني :في نفس اآلية(ّ) :قاؿ :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ ﭼ "ق أر ابف كثير ،كأىؿ البصرة ،كأبك بكر بالنكف كرفع الراء أم :كنحف نكفر،
كي ىكفِّر اهلل ،كق أر أىؿ المدينة ،كحمزة ،كالكسائي
كق أر ابف عامر ،كحفص بالياء كرفع الراء ،أم :ي
بالنكف كالجزـ نسقا عمى الفاء التي في قكلو :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭼ ألف مكضعيا جزـ

بالجزاء"(ْ).

كىنا أسند القرآءة كذلؾ إلى العشرة.

 -4اإلسناد إلى رواية أحد الق ار العشرة برواية غير المشيورة عنيم(:)5
المثال األول :قولو تعالى(ٔ) :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ[البقرة ]13:قاؿ" :ق أر أىؿ الككفة ،كالشاـ ﭽ ﮰﮱ ﮲ ﭼ
بتحقيؽ اليمزتيف ،ككذلؾ كؿ ىمزتيف كقعتا في كممتيف اتفقتا أك اختمفتا ،كاآلخركف يحققكف

األكلى كيمينكف الثانية في المختمفتيف طمبا لمخفة فإف كانتا متفقتيف مثؿ :ىؤالء ،كأكلياء،
كأكلئؾ ،كجاء أمر ربؾ قرأىا أبك عمرك ،كالبزم عف ابف كثير بيمزة كاحدة ،كق أر أبك جعفر،

(ُ) البغكم(ُ.)ّّٓ/
(ِ) ينظر :النشر لمق ار ات العشر(ِ.)ِّٓ/
(ّ) البغكم(ُ.)ّّٔ/

(ْ) ينظر :النشر لمق ار ات العشر(ِ.)ِّٔ/

(ٓ) اعتمد البغكم في الركاية عف ابف كثير في تفسيره البزم ،كالقكاس بدؿ قنبؿ.
(ٔ) البغكم(ُ.)ٕٔ/
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ككرش ،كالقكاس(ُ) ،كيعقكب بتحقيؽ األكلى كتمييف الثانية ،كق أر قالكف بتمييف األكلى كتحقيؽ

الثانية ألف ما يستأنؼ أكلى باليمزة مما يسكت عميو" (ِ).

ذكر ىنا ركاية القكاس البف كثير كىك مف غير المشيكريف بالركاية عنو ،ألف مف اشتير

بالركاية عف ابف كثير ،ىما :البزم ،كقنبؿ.
المثال الثاني :قولو تعالى :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﭼ [األنعام]٢٢:قاؿ" :ق أر األعمش عف عاصـ ﭽ ﮮ ﭼ
بالرفع نسقا عمى قكلو :ﭽ ﮬ ﭼ ،كعامة القراء عمى خبلفو"(ّ).
ذكر ىنا ركاية األعمش عف عاصـ كىك مف غير المشيكريف بالركاية عنو ،ألف مف

اشتير بالركاية عف عاصـ ،ىما :حفص ،كشعبة.
ٓ -اإلسناد إلى ق ار البمدان:

المثال األول :قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭼ[البقرة ]30:قاؿ" :ق أر أىؿ الحجاز ،كالبصرة ﭽ ﭪ ﭫ ﭼ بفتح الياء ككذلؾ كؿ ياء
إضافة استقبميا ألؼ مفتكحة إال في مكاضع معدكدة ،كيفتحكف في بعض المكاضع عند األلؼ

المضمكمة كالمكسكرة ،كعند غير األلؼ ،كبيف القراء في تفصيمو اختبلؼ" (ٓ) .أسند القرآءة ىنا

إلى أىؿ الحجاز ،كالبصرة.

المثال الثاني :قولو تعالى(ٔ(:ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ[البقرة ]125:قاؿ" :ق أر
أىؿ المدينة ،كحفص ﭽ ﯯ ﭼ بفتح الياء"(ٕ) .أسند القرآءة إلى أىؿ المدينة.
(ُ) ىك :أحمد بف محمد بف عمقمة أبك الحسف المكي المقرئ النباؿ المعركؼ بالقكاس :مقرئ أىؿ مكة ،ق أر عميو
قنبؿ راكم ابف كثير ،كقيؿ :كالبزم أيضا ،جمس لئلقراء مدة  ،تكفي بمكة ،سنةِْٓ:ق .ينظر :معرفة الق ار
الكبار عمى الطبقات واالعصار (َُٓ).

(ِ) ينظر :النشر لمق ار ات العشر (ُ )ّّٖ/إلى (ُ. )ّٖٗ/
(ّ) ينظر :إعراب القرآن لمنحاس(ِ ،)ِْ/ك ابف عطية في تفسيره (ِ ،)ِّٖ/كأبك حياف في تفسيره
(ْ ،)ٖٓٗ/كالقرطبي في تفسيره(ٕ.)ْٗ/

(ْ) البغكم(ُ.)ٕٗ/

(ٓ) ينظر :البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترة(ِٖ).
(ٔ) البغكمُ.)ُْٖ/

القر ات العشر(ِ.)ُِٕ/
(ٕ) كقد كافقيـ ىشاـ عف ابف عامر .ينظر :النشر في ا
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أبرز المالحظات في اإلسناد عند اإلمام البغوي:

ُ -أحيانا يطمؽ قراءة أىؿ ببلد ،كال يراد كميـ(ُ).

ِ -أحيانا يكتفي بذكر قراءة لمداللة عمى األخرل.
ّ -عامة قراءاتو مختصرة  ،أم :أنو يذكر قراءة األقؿ ،ثـ يختصر عند ذكر القرآءة

كثير يعبر بقكلو( :كقرأت العامة ،أك
ا
األخرل بقكلو (:كق أر الباقكف ،أك اآلخركف) كاف كانكا
كالعامة عمى خبلفو).

ْ -أحيانا ال يسند القرآءة كىي قميمة جدا(ِ(.
اإلسناد عند اإلمام الشوكاني:

 -1اإلسناد إلى الرسول -صمى اهلل عميو وسمم:-

المثال األول :قولو تعالى(ّ):ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﭼ[البقرة ]25٢:قاؿ" :عف زيد بف ثابت :أف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-ق أر  :كيؼ
ننشزىا بالزام" (ْ) .أسند القرآءة ىنا لمنبي -صمى اهلل عميو كسمـ.-
المثال الثاني :قولو تعالى(ٓ):ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ[البقرة]38:قاؿ" :عف أبي الطفيؿ

(ٔ)

-رضي اهلل عنو -قاؿ:

ىدل) بتثقيؿ الياء كفتحيا" (ٕ) .وىي شاذة.
ق أر رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ(-فمف تبع َّ

(ُ) مثالو [:في سكرة البقرة (]ْ:كيترؾ أبك جعفر ،كابف كثير ،كقالكف( ،كأبك عمرك) ،كأىؿ البصرة ،كيعقكب كؿ
مدة تقع بيف كؿ كممتيف ،كاآلخركف يمدكنيا .ذكر أىؿ البصرة ،كيعقكب مف أىؿ البصرة .ينظر:
البغوي(ُ ،)ّٔ/ككذلؾ[ في سكرة البقرة أيضا ]ٖٓ:ق أر أىؿ المدينة ،ك نافع بالياء كضميا كفتح الفاء .ذكر
نافعا بعد ذكر أىؿ المدينة رغـ أف نافعا مف أىؿ المدينة  .ينظر :البغوي(ُ.)ٗٗ/

(ِ) مثالو في [سكرة الفاتحة ] ٔ:الصراط قاؿ (كيق أر بالزام)  .ينظر :البغوي(ُ.)ْٓ/
(ّ) الشككاني(ُ.)ُِِ/

(ْ) أخرجو الحاكـ في المستدرك :مف كتاب قراءات النبي -صمى اهلل عميو كسمـ ،)ِٓٓ/ِ(-رقـ(ُِٖٗ) كقاؿ:
ىذا حديث صحيح اإلسناد ،كلـ يخرجاه فإنيما لـ يحتجا بإسماعيؿ بف قيس بف ثابت.

(ٓ) الشككاني(ُ.)ٖٓ/

يحد ، ،ككاف يسكف الككفة ،ثـ
(ٔ) ىك :عامر بف كاثمة الكناني الميثي أبك الطفيؿ كىك بكنيتو أشير :كلد عاـ أ ي
انتقؿ إلى مكة ،تكفي سنةََُ:ق  ،كقيؿ :مات سنة ، َُُ:كىك :آخر مف مات مف الصحابة-رضي اهلل
عنيـ .-ينظر :أسد الغابة ،ُّْ/ّ،واإلصابة(ٕ.)ُّٗ/

(ٕ) أخرجو أبك عمر حفص بف عمر االزدم الدكرم :جز فيو ق ار ات النبي -صمى اهلل عميو وسمم،)ْٔ( ،-
رقـ(ُّ) كقاؿ المحقؽ حكمت بشير في تعميقو عمى إسناده :في إسناده بكار كاسماعيؿ المكي=
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كىنا كذلؾ أسند القرآءة لمنبي -صمى اهلل عميو كسمـ.-
 -2اإلسناد إلى الصحابة -رضي اهلل عنيم :-المثال األول :قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ[الفاتحة ]٧:قاؿ" :عف عمر بف الخطاب -
رضي اهلل عنو -أنو كاف يق أر ( :صراط مف أنعمت عمييـ غير المغضكب عمييـ كغير

الضاليف)" (ِ) .أسند القرآءة لمصحابة -رضي اهلل عنيـ.-

المثال الثاني  :قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [البقرة ]18:قاؿ" :ق أر
ابف مسعكد -رضي اهلل عنو(:-صما بكما عميا) بالنصب عمى الذـ(ْ) ،كأف عبداهلل بف الزبير

ق أر كذلؾ"(ٓ) .أسند القرآءة لمصحابياف -رضي اهلل عنيما.-
 -3اإلسناد إلى التابعين:

المثال األول  :قولو تعالى(ٔ) :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﭼ [البقرة ]8٧ :قاؿ" :ق أر مجاىد ،كابف
محيصف (آيدناه) بالمد" (ٕ) .أسند القرآءة لمتابعي.
المثال الثاني :قولو تعالى(ٖ):ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﭼ [البقرة ]26٧:قاؿ" :قكلو :ﭽ ﮪ ﭼ قرأالزهري:بفتحالتاءوكسرالمٌم
مخففا.ورويعنه:أنهقرأبضمالتاءوفتحالغٌنوكسرالمٌممشددة،وكذلكقرأقتادة"(.)٢

= كىك :ضعيؼ  ،كعبلء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي خاف القادرم :،كنز العمال في سنن االقوال
واالفعال ،باب القراءات( ِ ،)َُٔ/رقـ(ْٕٖٗ).

(ُ) الشككاني(ُ.)ِٗ/

(ِ) سبؽ تخريجو( صُْٕ).
(ّ) الشككاني(ُ.)ٓٓ/
(ْ) ينظر :ابف عطية تفسيره (ُ ،)َُُ/كأبك حياف في تفسيره(ُ ،)ُّّ/ك القرطبي في تفسيره (ُ.)ُِْ/
(ٓ) أخرجو ابف أبي داكد في المصاحف(َِٕ).
(ٔ) الشككاني (ُ.)ُِٗ/

(ٕ) ينظر :إتحاف فضال البشر عمى الق ار ات األربعة عشر(ُْٖ).
(ٖ) الشككاني (ُ.)ِّّ/

(ٗ) ينظر :المحتسب في تبيين وجوه شواذ الق ار ات واإليضاح عنيا(.)139/1
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 -4اإلسناد إلى السبعة الق ار (أصحاب الق ار ات المتواترة) أو رواتيم:
المثال األول :قولو تعالى(ُ( :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾ ﭼ[ البقرة ]222:قاؿ" :قكلو :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ ق أر نافع ،كأبك عمرك،
كابف كثير ،كابف عامر ،كعاصـ في ركاية حفص عنو :بسككف الطاء كضـ الياء ،كق أر حمزة،
كالكسائي ،كعاصـ في ركاية أبي بكر( :يطَّيَّرف) بتشديد الطاء كفتحيا كفتح الياء

كتشديدىا"(ِ) .أسند ىنا إلى السبعة القراء مع ركاتيـ.

المثال الثاني:قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ[البقرة]265:قاؿ " ق أر نافع ،كابف كثير ،كأبك عمرك :ﭽ ﭡ ﭼ بضـ
اليمزة كسككف الكاؼ تخفيفا ،كق أر عاصـ ،كابف عامر ،كحمزة ،كالكسائي :بتحريؾ الكاؼ
بالضـ" (ْ) .أسند ىنا إلى السبعة القراء.

 -5اإلسناد إلى العشرة الق ار (أصحاب الق ار ات العشر المشيورة) أو رواتيم:

المثال األول :قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ[
البقرة]143:قاؿ" :ق أر أبك جعفر بف القعقاع( :لركؼ) بغير ىمز(ٔ) .أسند القرآءة إلى أحد
العشرة.
المثال الثاني:قولو تعالى(ٕ) :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ[البقرة ]245:قاؿ " :قكلو :ﭽ ﯪ ﭼ ق أر
عاصـ كغيره :باأللؼ كنصب الفاء ،كق أر نافع ،كأبك عمرك(ٖ) ،كحمزة ،كالكسائي :بإثبات األلؼ

(ُ) الشككاني (ُ.)ِٓٗ/
(ِ) ينظر :السبعة في الق ار ات(ُِٖ).
(ّ) الشككاني (ُ.)ِّٖ/

(ْ) ينظر :السبعة في الق ار ات(َُٗ).
(ٓ) الشككاني (ُ.)ُٕٓ/

(ٔ) ككرد عنو التسييؿ .ينظر :إتحاف فضال البشر عمى الق ار ات األربعة عشر(ُٓٗ).
(ٕ) الشككاني (ُ.)ََّ/

(ٖ) في التفسير أبي عمرة كىك :تصحيؼ ،كالصحيح أبي عمرك ،ينظر  :البدور الزاىرة في الق ار ات العشر
المتواترة(ُٓ).

 -1٢6-

كرفع الفاء ،كق أر ابف عامر ،كيعقكب( :فيضعفو) بإسقاط األلؼ مع تشديد العيف كنصب الفاء،

كق أر ابف كثير ،كأبك جعفر :بالتشديد كرفع الفاء"(ُ) .أسند القرآءة ىنا إلى العشرة.
 -6اإلسناد إلى الق ار األ ربعة عشر:

المثال األول :قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ
[البقرة ]٢0 :قاؿ" :ق أر ابف كثير ،كأبك عمرك ،كيعقكب ،كابف محيصف ﭽ ﭷ ﭸ ﭼ
بالتخفيؼ(ّ) .أسند القرآءة ىنا إلى ثبلثة مف أصحاب القراءات العشر ،كابف محيصف مف

أصحاب القراءات األربع بعد العشر".

المثال الثاني :قولو تعالى(ْ) :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ[ البقرة ]165:قاؿ" :ق أر ابف عامر ﭽﮎ ﮓ ﮔ ﭼ بضـ الياء ،كالباقكف
بفتحيا ،كق أر الحسف ،كيعقكب ،كأبك جعفر ﭽﮎ ﮖ ﮗ ﭼ كﭽ ﮚ ﭼ بكسر اليمزة فييما عمى
االستئناؼ" (ٓ).

كىنا أسند القرآءة إلى ثبلثة مف أصحاب القراءات العشر ،كالحسف مف

أصحاب القراءات األربع بعد العشر.

ٕ -اإلسناد إلى رواية لمق ار المشيورين غير المشيورة عنيم:
المثال األول :قولو تعالى(ٔ) :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﭼ[البقرة ]10:قاؿ" :القراء مجمعكف عمى فتح الراء في قكلو :ﭽ ﮅ ﭼ إال ما ركاه
(ٕ)

األصمعي

عف أبي عمرك أنو ق أر بإسكاف الراء"(ٖ) .أسند ركاية لؤلصمعي عف أبي عمرك

غير المشيكرة بالركاية عنو ألف مف اشتير بالركاية عف أبي عمرك ىما :الدكرم ،كالسكسي.

(ُ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)ِِٖ/
(ِ) الشككاني(ُ.)ُِّ/

(ّ) ينظر :إتحاف فضال البشر عمى الق ار ات األربعة عشر(ُٕٖ) ككافقيـ اليزيدم ،إال إنو لـ يذكره.
(ْ) الشككاني (ُ.)ُُٗ/

)ٓ) ينظر :إتحاف فضال البشر عمى الق ار ات األربعة عشر(ُٕٗ)،إال إنو لم يذكر ق ار ة الحسن ،و محمد فيد
خاركؼ :الميسر في الق ار ات األربع عشرة (.)25

(ٔ) الشككاني(ُ.)ْٗ/

)ٕ) ىك :عبد الممؾ بف قيىريب األصمعي الباىمي البصرم :إماـ في المغة كالعربية كالشعر كاألدب كأنكاع العمـ،
ركل القراءة عف نافع ،كأبي عمرك ،كركل حركفنا عف الكسائي ،مات سنةُِٔ :ق عف إحدل كتسعيف سنة.
ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ُ.)َْٕ/
(ٖ) ينظر :المحتسب في تبيين وجوه شواذ الق ار ات واإليضاح عنيا(.)53/1
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المثال الثاني :قولو تعالى(ُ):ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁﯂     
   ﭼ [البقرة ]233 :قاؿ" :قوله :ﭽ   ﭼ ق أر أبك عمرك ،كابف كثير،
كجماعة ،كركاه أباف(ِ) عف عاصـ :بالرفع عمى الخبر كق أر نافع ،كابف عامر ،كحمزة،
كالكسائي ،كعاصـ في المشيكر عنو :ﭽ   ﭼ بفتح الراء المشددة عمى النيي ،كأصمو:
(ال تضارر)" (.)3

كذلؾ ىنا أسند ركاية أباف عف عاصـ غير المشيكرة بالركاية عنو ،ألف مف اشتير

بالركاية عف عاصـ ىما :شعبة ،كحفص.
 -8إسناد القرآ ة ألىل البمدان:

المثال األول :قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﭼ[البقرة]165:قاؿ" :قكلو :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ ا قراءة أىؿ مكة ،كالككفة ،كأبك عمرك
بالياء التحتية ،كىك اختيار أبي عبيد ،كقراءة أىؿ المدينة ،كأىؿ الشاـ بالفكقية"(ٓ) .أسند القرآءة

ىنا ألىؿ البمداف.

المثال الثاني :قولو تعالى(ٔ) :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﭼ[ األنعام ]86:قاؿ" :ق أر أىؿ الحرميف ،كأبك عمرك ،كعاصـ ﭽ ﮒ ﭼ مخففا،
كق أر الككفيكف إال عاصما ببلميف ،ككذا ق أر الكسائي كرد القرآءة األكلى" (ٕ).
ككذلؾ ىنا أسند القرآءة ألىؿ البمداف.

(ُ) الشككاني(ُ.)ُِٖ/
(ِ) ىك :أباف بف يزيد بف أحمد أبك يزيد البصرم العطار :ق أر عمى عاصـ كركل الحركؼ عف قتادة بف دعامة،ك
ركل القراءة عنو بكار بف عبد اهلل العكدم ،كحرمى بف عمارة ،كغيرىـ ،تكفي بعد سنةَُٔ :ق تقر نيبا .ينظر:
غاية النياية في طبقات الق ار (.)4/1

(ّ) ينظر :السبعة في الق ار ات(ُّٖ).
(ْ) الشككاني(ُ.)ُُٗ/

(ٓ) ق أر نافع كابف عامر كيعقكب بالتاء الفكقية ،كالبقية بالياء التحتية .ينظر :البدور الزاىرة في الق ار ات العشر
المتواترة (ْْ) ،والنشر في الق ار ات العشر(ِ.)ِِِ/

(ٔ) الشككاني (ِ.)ُٓٔ/

(ٕ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)َِٔ/
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 -9إسناد القرآ ة إلى الق ار العشرة وغيرىم:
المثال األول :قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ[البقرة ]106:قاؿ " :قكلو :ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ ق أر أبك عمرك ،كابف
كثير بفتح النكف كالسيف كاليمز ،كبو ق أر عمر ،كابف عباس ،كعطاء ،كمجاىد ،كأبي بف كعب،

كعبيد بف عمير ،كالنخعي ،كابف محيصف ،كق أر الباقكف ننسيا بضـ النكف"(ِ).

أسند القرآءة ىنا إلى مجمكعة مف القراء منيـ صحابة ،كتابعيف ،كمف السبعة ،كاألربعة

أصحاب القراءات الشكاذ كغيرىـ.

المثال الثاني :قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﭼ[البقرة ]285:قاؿ" :ق أر الجميكر :ﭽ ﮦ ﮧ ﭼ بالنكف ،كالمعنى :يقكلكف :ال نفرؽ،
كق أر سعيد ابف جبير ،كيحيى بف يعمر ،كأبك زرعة(ْ) ،كابف عمر ،كابف جرير ،كيعقكب( :ال

يفرؽ) بالياء التحتية"(ٓ) .كىنا كذلؾ أسند القرآءة إلى مجمكعة مف القراء.
أبرز المالحظات في اإلسناد عند اإلمام الشوكاني:

ُ -أحيانا يكتفي بذكر قراءة لمداللة عمى األخرل.

ِ -يقصد بالجميكر أحيانا بقية السبعة ،كأحيانا بقية العشرة ،كأحيانا بقية األربعة
عشر ،كأحيانا كؿ القراءات.

ّ -أحيانا يسند طريؽ ركاية(ٔ).

ْ -أحيانا ال يسند القرآءة  ،كىي كثيرة مقارنة مع اإلماـ البغكم(ٕ).
(ُ) الشككاني (ُ.)ُْٖ-ُْٕ/
(ِ) ينظر :إتحاف فضال البشر عمى الق ار ات األربعة عشر(ُٖٗ).
(ّ) الشككاني (ُ.)ِّٓ/

)ْ) ىك :أبك زرعة بف عمرك بف جرير بف عبد اهلل البجمي الككفي ،قيؿ :اسمو ىرـ ،كقيؿ :عبد اهلل ،كقيؿ :عبد

الرحمف  ،كقيؿ :عمرك ،كقيؿ :جرير ،رأل عميا ،ككاف انقطاعو إلى أبي ىريرة ،كسمع مف جده أحاديث ككاف
مف عمماء التابعيف ،تكفي بيف التسعيف كالمائة .ينظر :الذىبي :تاريخ اإلسالم( ِ ،)ُُٗٔ/كتيذيب

التيذيب(ُِ.،)ٗٗ/

(ٓ) ينظر :إتحاف فضال البشر عمى الق ار ات األربعة عشر(ُِْ).

(ٔ) مثؿ(كاسرائيؿ بمدة ميمكزة مختمسة) ركاىا ابف شنبكذ عف كرش .ينظر :الشوكاني(ُ.)ٖٕ/
)ٕ) بدكف إسناد :مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ[األنعاـ ]ِّ :قاؿ :قرئ
ﭽ ﮬ ﭼ بالرفع كبالنصب( ،كيكف كتكف) كالكجو ظاىر ،كقرئ (كما كاف فتنتيـ) كقرئ( ربنا) بالنصب عمى
النداء .يتضح ىنا أنو لـ يسند القراءات ألحد  .ينظر :الشوكاني(ِ.) ُِّ/
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أوجو االتفاق:
ُ -كبل اإلماميف أسند القراءات إلى الصحابة كالتابعيف.
ِ -كبل اإلماميف أسند القراءات إلى العشرة.

ّ -كبل اإلماميف لـ يذك ار قراءة خمؼ رغـ أنو القارئ العاشر.
ْ -كبل اإلماميف أسندا إلى ركاية غير المشيكرة مف القراء.

ٓ -كبل اإلماميف يذك ارف قراءة كال يذك ارف القرآءة األخرل لمداللة عمييا.
ٔ -كبل اإلماميف أسندا إلى قراء البمداف.

ٕ -كبل اإلماميف أحيانا لـ يسندا القرآءة  ،كىي قميمة جدا عند اإلماـ البغكم.
أوجو االختالف:

ُ -أسند اإلماـ الشككاني إلى الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ ،-كلـ يذكر ذلؾ اإلماـ
البغكم.

ِ -أسند اإلماـ الشككاني إلى السبعة ،كالعشرة ،بينما اكتفى اإلماـ البغكم باإلسناد إلى

العشرة.

ّ -أسند اإلماـ الشككاني إلى األربع عشر ،كلـ يذكر ذلؾ اإلماـ البغكم.

ْ -كثي ار ما يذكر اإلماـ الشككاني القرآءة بدكف إسناد عكس اإلماـ البغكم.
ٓ -عبر اإلماـ البغكم عف قراء مكة كالمدينة بأىؿ الحجاز ،بينما عبر اإلماـ

الشككاني عنيـ بأىؿ الحرميف.

العامة ،بينما يعبر اإلماـ الشككاني
ٔ -يعبر اإلماـ البغكم عف قراءة الجميكر بقكلو:
ٌ
العامة(ُ).
بقكلو :الجميكر ،كىك األغمب ،كأحيانا بقكلو :الجماعة ،كأحياناٌ :
ٕ -كثي ار ما يجمع اإلماـ الشككاني في اإلسناد بيف الصحابة كالتابعيف كاألربعة عشر

كغيرىـ ،دفعة كاحدة.

(ُ) لو ثبلثة مكاضع في التفسير كمو .ينظر الشككاني (ِ.) ْْٖ/ّ ،ُِِ/ّ، ْٔ/
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المطمب الثاني :ما اختص بو ُك ٌل من اإلمامين
أوالً  :ما اختص بو اإلمام البغوي:

ُ -ذكر أصكؿ القراءات كشرحيا ككجييا ،كىك يذكرىا أثناء عرضو لمقراءات ،ألف
ذلؾ ىك األنسب في التفسير ،كىك أحيانا يسيب في شرحيا كأحيانا يختصر.
ِ -أغمب قراءاتو مسندة.

ّ -أغمب قراءاتو معتمدة عمى العشرة باستثناء خمؼ أم :متكاترة.
ْ -قراءات التابعيف قميمة.
ٓ -القراءات الشاذة قميمة.

العامة ،أك كق أر الباقكف ،أك كق أر اآلخركف.
ٔ -كثي ار ما يختصر بقكلو :كقرأت ٌ
ثانياً :ما اختص بو اإلمام الشوكاني -رحمو اهلل:-
ُ -ذكر قراءات مسندة إلى الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ.-
ِ -القراءات السبع.

ّ -القراءات األربع عشر.

ْ -يرجح بأقكاؿ المفسريف قبمو ،أك بأقكاؿ أئمة المغة.
ٓ -أحيانا يحكـ عمى القرآءة بأنيا شاذة.

ٔ -قراءات التابعيف كغيرىـ مف القراء غير المتكاترة كثيرة.
ٕ -كثي ار ما يجمع قراءات متكاترة ك شاذة.

ٖ -أكرد قراءات كثيرة غير مسندة ،مقارنة مع اإلماـ البغكم فيي نادرة عنده.
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الخالصة:
مف خبلؿ استعراضي لؤلمثمة عند اإلماميف يتضح االىتماـ الكبير لمقراءات عند
اإلماميف بكؿ أنكاعيا رغـ أف عمـ القراءات كبير كمتعدد ،كقد كاف لو اىتماـ كبير ،كمساحة
كاسعة في تفسيرييما ،كحرصيما عمى إيراد القراءات  ،مع التكجيو كالترجيح كاإلسناد  ،كمتكاترة

كشاذة كغيرىا ،كالتفصيؿ كالتكضيح في ذلؾ.

كىناؾ بعض المبلحظات في القراءات عند اإلماميف أبرزىا ما يمي:
ُ -ضعؼ ً
الدقة أحيانا في عزك القراءات ،بزيادة أك نقصاف.
ِ -قد يطمؽ القراءة عمى الركاية ،أك العكس.
ّ -المقصكد بقراء البمداف ،اآلتي:

أ -أىؿ المدينة :نافع ،كأبك جعفر مع ركاتيـ.

ب-أىؿ مكة :ابف كثير مع ركاتو.

ج -أىؿ الشاـ :عبد اهلل بف عامر مع ركاتو.

د -أىؿ البصرة  :أبك عمرك ،كيعقكب مع ركاتيـ.

ق -أىؿ الككفة :عاصـ ،كحمزة ،كالكسائي مع ركاتيـ.

ك -قراء مكة كالمدينة عند اإلماـ البغكم :أىؿ الحجاز ،كعند اإلماـ الشككاني :أىؿ

الحرميف.

كىذا المكضكع كبير كمتعدد يحتاج إلى رسالة خاصة ،كلـ أشر إال إلى القميؿ إتماما

لمفائدة ،كلفت االنتباه إلى ىذا المكضكع الميـ مف عمكـ القرآف ،كىناؾ كثير مف الرسائؿ قد

تكممت عف القراءات سكاء عند اإلماـ البغكم ،أك اإلماـ الشككاني ،كؿ عمى حدة.
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الفصل الخامس :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في
أصول التفسير
وفيو خمسة مباحث:

المبحااااااث االول :أكجػ ػ ػػو االتفػ ػ ػػاؽ كاالخػ ػ ػػتبلؼ عنػ ػ ػػد اإلمػ ػ ػػاميف فػ ػ ػػي التفسػ ػ ػػير
بالقرآف كالسنة.

المبحاااااث الثااااااني :أكجػ ػػو االتف ػ ػػاؽ كاالخ ػ ػػتبلؼ عن ػ ػػد اإلم ػ ػػاميف ف ػ ػػي التفس ػ ػػير
بأقكاؿ الصحابة كالتابعيف.

المبحاااااث الثالاااااث :أكج ػ ػػو االتفػ ػػاؽ كاالخ ػ ػػتبلؼ عنػ ػػد اإلم ػ ػػاميف فػ ػػي التفس ػ ػػير
بأقكاؿ المفسريف كبالمغة كأئمة المغة.

المبحاااااث الراباااااع :أكج ػ ػػو االتف ػ ػػاؽ كاالخ ػ ػػتبلؼ عن ػ ػػد اإلم ػ ػػاميف ف ػ ػػي التفس ػ ػػير
بالنحك كالصرؼ كالببلغة.

المبحااااث الخااااامس :أكجػ ػػو االتفػ ػػاؽ كاالخػ ػػتبلؼ عنػ ػػد اإلمػ ػػاميف فػ ػػي التفسػ ػػير
بالشعر كالسياؽ كاستنباط المعنى.
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المبحث األول :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير بالقرآن
والسنة
وفي مطمبان:
المطمااااااااب األول :أكج ػ ػ ػػو االتف ػ ػ ػػاؽ كاالخ ػ ػ ػػتبلؼ عن ػ ػ ػػد اإلم ػ ػ ػػاميف ف ػ ػ ػػي تفس ػ ػ ػػير القػ ػ ػ ػرآف
بالقرآف.
المطمااااااب الثاااااااني :أكجػ ػ ػػو االتفػ ػ ػػاؽ كاالخػ ػ ػػتبلؼ عنػ ػ ػػد اإلمػ ػ ػػاميف فػ ػ ػػي تفسػ ػ ػػير الق ػ ػ ػرآف
بالسنة.
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تمييد
قبؿ الحديث عف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في أصكؿ التفسير ،أشير إلى

أف التفسير نكعاف ،التفسير بالمأثكر ،كالتفسير بالرأم ( التفسير بالركاية ،كالتفسير بالدراية):

أما التفسير بالمأثور فيو" :الذم يعتمد عمى صحيح المنقكؿ مف تفسير القرآف بالقرآف،

أك بالسَّ
ٌّنة ،ألنيا جاءت مبيِّنة لكتاب اهلل ،أك بما يرًكم عف الصحابة ،ألنيـ أعمـ الناس بكتاب
غالبا عف الصحابة -رضي اهلل عنيـ.)ُ("-
اهلل ،أك بما قالو كبار التابعيف ،ألنيـ تمقكا ذلؾ ن
مف خبلؿ التعريؼ يتبيف أف التفسير بالمأثكر أربعة أنكاع ىي:

ُ -تفسير القرآف بالقرآف.
ِ -تفسير القرآف بالسنة.

ّ -تفسير القرآف بأقكاؿ الصحابة.

ْ -تفسير القرآف بأقكاؿ التابعيف ،كىذا فيو اختبلؼ بيف العمماء:

مصدر مف مصادر التفسير بالمأثكر ،كمنيـ مف عدىا
نا
" فمنيـ مف عد أقكاؿ التابعيف
كسائر أقكاؿ العمماء"(ِ).
" كين ًقؿ عف اإلماـ أحمد(ّ) -رحمو اهلل  -ركايتاف في ذلؾ :ركاية بالقبكؿ ،كركاية بعدـ

القبكؿ ،كذىب بعض العمماء :إلى أنو ال ييؤخذ بتفسير التابعي ....،كاستدؿ أصحاب ىذا
الرأم عمى ما ذىبكا إليو :بأف التابعيف ليس ليـ سماع مف الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ،-

فبل يمكف الحمؿ عميو كما قيؿ في تفسير الصحابي :إنو محمكؿ عمى سماعو مف النبي-

صمى اهلل عميو كسمـ ،-كبأنيـ لـ يشاىدكا القرائف كاألحكاؿ التي نزؿ عمييا القرآف ،فيجكز

عمييـ الخطأ في فيـ المراد ،كظف ما ليس بدليؿ دليبلن ،كمع ذلؾ فعدالة التابعيف غير
ص عمى عدالة الصحابة ،كين ًقؿ عف أبي حنيفة (ْ) أنو قاؿ :ما جاء عف
منصكص عمييا كما ين َّ
(ُ) مباحث في عموم القرآن(ّٖٓ).
(ِ) فيد الركمي :دراسات في عموم القرآن الكريم (ُّٓ).

)ّ) ىك :اإلماـ أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ :إليو ينسب المػذىب الحنبمػي  ،كلػد فػي بغػداد سػنةُْٔ :ق
 ،كقيػػؿ :إنػػو كلػػد بمػػرك كحمػػؿ إلػػى بغػػداد كىػػك رضػػيع ،طمػػب العمػػـ كىػػك ابػػف خمػػس عش ػرة سػػنة ،ككػػاف إمػػاـ
المحػػدثيف ،صػػنؼ كتابػػو المسػػند ،كجمػػع فيػػو مػػف الحػػديث مػػا لػػـ يتفػػؽ لغي ػره ،كقيػػؿ :إنػػو كػػاف يحفػػظ ألػػؼ ألػػؼ
حديث  ،تكفي سنةُِْ:ق ببغداد .ينظر :وفيات االعيان(ُ ،)ّٔ/سير أعالم النبال (ُُ. )ُٕٕ/
)ْ) ىك :اإلماـ أبك حنيفة النعماف بف ثابت :الككفي ،يقاؿ :إنو مف أبناء الفرس .ينسب إليو المذىب الحنفي ككاف
عامبلن زاىدان عابدان كرعان تقيان كثير الخشكع دائـ التضرع إلى اهلل تعالى ،كنقمو أبك جعفر المنصكر مف الككفة

إلى بغداد ،فأراده عمى أف يكليو القضاء فأبى ،كلد سنةَٖ:ق  ،كتكفي سنةُٓٗ :ق .ينظر :وفيات

األعيان(ٓ ،)َْٓ/و سير أعالم النبال (ٔ.)َّٗ/
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رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-فعمى الرأس كالعيف ،كما جاء عف الصحابة تخيرنا ،كما
جاء عف التابعيف فيـ رجاؿ كنحف رجاؿ"(ُ).

قاؿ ابف تيمية :قاؿ شعبة بف الحجاج (ِ)كغيره" :أقكاؿ التابعيف ليست يحجَّة ،فكيؼ تككف
يحجَّة في التفسير؟ ،بمعنى :أنيا ال تككف يحجَّة عمى غيرىـ ممف خالفيـ ،كىذا صحيح ،أما إذا
أجمعكا عمى الشيء فبل ييرتاب في ككنو يحجَّة فإف اختمفكا فبل يككف قكؿ بعضيـ يحجَّة عمى
كيرجع في ذلؾ إلى لغة القرآف ،أك السَّنة ،أك عمكـ لغة العرب ،أك
بعض كال عمى ىمف بعدىـ ،ي
أقكاؿ الصحابة في ذلؾ"(ّ).
المفسريف :إلى أنو يؤخذ بقكؿ التابعي في التفسير ،ألف التابعيف تمقكا
"كقد ذىب أكثر
ِّ

عرضت المصحؼ عمى ابف عباس ثبلث
غالب تفسيراتيـ عف الصحابة ،فمجاىد مثبلي يقكؿ:
ي
عرضات مف فاتحتو إلى خاتمتو ،أيكقفو عند كؿ آية منو كأسألو عنيا .كقتادة يقكؿ :ما في
المفسريف أقكاؿ التابعيف في كتبيـ
سمعت فييا شيئان ،كلذا حكى أكثر
القرآف آية إال كقد
ِّ
ي
كنقمكىا عنيـ مع اعتمادىـ ليا ،كالذل تميؿ إليو النفس :ىك أف قكؿ التابعي في التفسير ال
يجب األخذ بو إال إذا كاف مما ال مجاؿ لمرأم فيو ،فإنو يؤخذ بو حينئذ عند عدـ الريبة ،فإف

ارتبنا فيو ،بأف كاف يأخذ مف أىؿ الكتاب ،فمنا أف نترؾ قكلو كال نعتمد عميو ،أما إذا أجمع

التابعكف عمى رأل فإنو يجب عمينا أف نأخذ بو كال نتعداه إلى غيره" (ْ) .كىك الراجح.

والنوع الثاني التفسير بالرأي كىك ":ييطمؽ الرأم عمى االعتقاد ،كعمى االجتياد ،كعمى
القياس ،كمنو :أصحاب الرأم :أم :أصحاب القياس ،كالمراد بالرأم ىنا ،االجتياد ،كعميو
فالتفسير بالرأم ،عبارة عف تفسير القرآف باالجتياد بعد معرفة المفسِّر لكبلـ العرب كمناحييـ
في القكؿ ،كمعرفتو لؤللفاظ العربية ككجكه دالالتيا ،كاستعانتو في ذلؾ بالشعر الجاىمي،

ككقكفو عمى أسباب النزكؿ ،كمعرفتو بالناسخ كالمنسكخ مف آيات القرآف ،كغير ذلؾ مف

األدكات التي يحتاج إلييا المفسِّر"(ٓ).

(ُ) التفسير والمفسرون (ُ.)ٗٔ/

(ِ) ىك :شعبة بف الحجاج :اإلماـ ،الحافظ ،أمير المؤمنيف في الحديث ،عالـ أىؿ البصرة ،كشيخيا ،كلد

سنةَٖ:ق ،ككاف إماما ،ثبتا ،حجة ،ناقدا ،جيبذا ،صالحا ،زاىدا ،قانعا بالقكت ،رأسا في العمـ كالعمؿ ،منقطع
القريف ،كىك :أكؿ مف جرح كعدؿ ،مات :في سنةُٔٓ :ق .ينظر :سير أعالم النبال (ٕ.)َِِ/

(ّ) التفسير والمفسرون (ُ.)ٗٔ/
(ْ)المصدر نفسو.

(ٓ)المصدر نفسو (ُ.)ُّٖ/
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كتعريؼ آخر ":ىك التفسير المستمد مف القرآف ،كمف سنة الرسكؿ -صمى اهلل عميو

عالما بالمغة العربية كأساليبيا ،كبقكاعد الشريعة كأصكليا"(ُ).
كسمـ ،-ككاف صاحبو ن
" كالتفسير بالدراية :ىك التفسير بالرأم كاالجتياد ،كيككف جائ از كمكفقا كمحمكدا إذا
استند إلى أربعة أمكر:

أ -النقؿ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.

ب -األخذ بقكؿ الصحابي.
ج -األخذ بمطمؽ المغة.

د -األخذ بما يقتضيو الكبلـ ،كيدؿ عميو قانكف الشرع"(ِ).
"فمف فسر القرآف برأيو أم :باجتياده ممتزما الكقكؼ عند ىذه المآخذ معتمدا عمييا فيما

يرل مف معاني كتاب اهلل كاف تفسيره سائغا جائ از خميقا بأف يسمى التفسير الجائز أك التفسير
المحمكد ،كمف حاد عف ىذه األصكؿ كفسر القرآف غير معتمد عمييا كاف تفسيره ساقطا مرذكال
خميقا بأف يسمى التفسير غير الجائز أك التفسير المذمكـ ،فالتفسير بالرأم الجائز يجب أف

يبلحظ فيو االعتماد عمى ما نقؿ عف الرسكؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ-كأصحابو مما ينير

السبيؿ لممفسر برأيو ،كأف يككف صاحبو عارفا بقكانيف المغة خبي ار بأساليبيا ،كأف يككف بصي ار
بقانكف الشريعة حتى يي ىنِّز ىؿ كبلـ اهلل عمى المعركؼ مف تشريعو"(ّ).
كالتفسير بالرأم مف العمماء مف أجازه ،كمنيـ مف منعو(ْ).

كمما يميز تفسير اإلماميف البغكم كالشككاني اعتمادىما عمى النكعيف مف التفسير

بالركاية ،كالدراية ،كأما أنكاع أصكؿ التفسير عند اإلماميف فيي في المطالب اآلتية:

(ُ) دراسات في عموم القرآن (َُٔ).
(ِ) الشككاني(ُ.)ُُ/

(ّ) مناىل العرفان(ِ.)َُٓ/
(ْ) لممزيد ينظر :مناىل العرفان(ِ ،)ْٓ/كالتفسير والمفسرون(ُ ،)ُّٖ/محمد بف محمد بف سكيمـ أبك شيبة:
اإلسرائيميات والموضوعات في كتب التفسير (ٕٕ).
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المطمب األول :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في تفسير القرآن بالقرآن
أوالً :األمثمة عند اإلمام البغوي:
ُ  -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ[ الفاتحة "]2:قيؿ:
الحمد بالمساف قكال ،كالشكر باألركاف فعبل ،قاؿ اهلل تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ
[اإلسراء ]111:كقاؿ :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ[ سبأ ." ]13:يظير في ىذا المثاؿ أنو
فسر الحمدهلل بالمساف ،كالشكر باألفعاؿ مف القرآف الكريـ.
ِ  -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭼ[الفاتحة " ] ٧:أم :مننت عمييـ باليداية كالتكفيؽ ،قاؿ عكرمة :مننت عمييـ بالثبات عمى
اإليماف كاالستقامة كىـ األنبياء -عمييـ السبلـ ،-كقيؿ :ىـ كؿ مف ثبتو اهلل عمى اإليماف مف
النبييف ،كالمؤمنيف الذيف ذكرىـ اهلل تعالى في قكلو :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ[ النساء."]6٢:
فسر مف ىـ الذيف أنعـ اهلل عمييـ بآية أخرل.
 -3قال في تفسير قولو تعالى(ّ( :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ
[الفاتحة " ]٧:قيؿ( :المغضكب عمييـ) :ىـ الييكد (كالضالكف) :ىـ النصارل ألف اهلل تعالى
حكـ عمى الييكد بالغضب فقاؿ :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ[ المائدة ،]60:كحكـ عمى
النصارل بالضبلؿ فقاؿ :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ[المائدة."]٧٧:
كذلؾ في ىذا المثاؿ فسر المغضكب عمييـ بالييكد ،كالضاليف بالنصارل مف القرآف.
ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [البقرة " ]1٢:أم :عالـ
بيـ ،كقيؿ :جامعيـ ،كقاؿ مجاىد :يجمعيـ فيعذبيـ كقيؿ :ميمكيـ ،دليمو قولو تعالى :ﭽ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﭼ[ٌوسف]66:أم :تيمككا جميعا" .أخذ المعنى مف آية أخرل.
ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ[األنعام " ]٢8:قيؿ :مستقر في الرحـ كمستكدع فكؽ األرض،
(ُ) البغكم(ُ.)ِٓ/
(ِ) المصدر نفسو(ُ.)ْٓ/
(ّ) المصدر نفسو(ُ.)ٓٓ/
(ْ) المصدر نفسو (ُ.)َٕ/

(ٓ)المصدر نفسو (ّ.)ُُٕ/
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قاؿ اهلل تعالى :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ[ الحج ]5:كقاؿ مجاىد :مستقر عمى ظير
األرض في الدنيا ،كمستكدع عند اهلل في اآلخرة ،كيدؿ عميو قكلو تعالى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ[ البقرة ]36:كقيؿ :المستكدع القبر ،كالمستقر الجنة كالنار ،لقكلو عز
كجؿ في صفة الجنة كالنار :ﭽ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ[الفرقان ]٧6:كقاؿ اهلل
تعالى :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ] الفرقان ."]66:في ىذا المثاؿ استدؿ عمى المعاني
كميا مف القرآف الكريـ.

ثانياً :األمثمة عند اإلمام الشوكاني:

ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭼ[الفاتحة " ]٧:كالذيف أنعـ اهلل عمييـ ىـ المذككركف في سكرة النساء حيث قاؿ:ﭽ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﭼ[النساء."]6٢:
ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﭼ[البقرة " ]24:كالمراد بالحجارة :األصناـ التي كانكا يعبدكنيا ،ألنيـ
قرنكا أنفسيـ بيا في الدنيا فجعمت كقكدا لمنار معيـ ،كيدؿ عمى ىذا قكلو تعالى :ﭽ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ[األنبٌاء ]٢8:أم :حطب جينـ".
فسر الحجارة عمى أنيا األصناـ كاستدؿ عمى ذلؾ مف آية أخرل.
ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭼ[البقرة"]٧8:قيؿ :األماني :التبلكة ،كمنو قكلو تعالى :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﭼ [الحج]52:أم :إذا تبل ألقى الشيطاف في تبلكتو ،أم :ال عمـ ليـ إال مجرد التبلكة
مف دكف تفيـ كتدبر" .فسر معناىا بآية أخرل.
ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ[األنعام " ]58:قكلو :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ
أخبرىـ بأنو لـ يكف عنده ما يتعجمكنو مف العذاب ،فإنيـ كانكا لفرط تكذيبيـ يستعجمكف نزكلو،
(ُ) الشككاني(ُ.)ِٗ/
(ِ) المصدر نفسو(ُ.)ّٔ/
(ّ) المصدر نفسو (ُ.)ُِّ/
(ْ)المصدر نفسو (ِ.)ُّٗ/
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استيزاء ،نحك قكلو :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ[اإلسراء ،]٢2:كقكليـ :ﭽ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ[األنفال:
 ،]32كقكليـ :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ[سبأ ]2٢:قيؿ :ما عندم
ما تستعجمكف بو مف اآليات التي تقترحكنيا عمي" .أخذ معنى استعجاؿ الكافريف مف آيات
أخرل.
ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ( :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ[ األنعام" ]٢8:أم :فمنكـ مستقر عمى ظير األرض ،أك فمكـ
مستقر عمى ظيرىا ،كمنكـ مستكدع في الرحـ أك في باطف األرض أك في الصمب كقيؿ:

المستقر في الرحـ ،كالمستكدع في األرض كقيؿ :المستقر في القبر ،قاؿ القرطبي :كأكثر أىؿ
التفسير يقكلكف :المستقر ما كاف في الرحـ ،كالمستكدع ما كاف في الصمب(ِ) ،كقيؿ :المستقر
مف خمؽ ،كالمستكدع مف لـ يخمؽ  ،كقيؿ :االستيداع إشارة إلى ككنيـ في القبكر إلى المبعث
كمما يدؿ عمى تفسير المستقر بالككف عمى األرض قكؿ اهلل تعالى :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﭼ[البقرة ."]36:أيد تفسير المستقر بالككف مف القرآف.
أوجو االتفاق:
ُ -كبل اإلماميف اتفقا عمى تفسير كتكضيح المعنى بآيات أخرل.

ِ -كبل اإلماميف أحيانا يذكراف عدة أقكاؿ ،كيستشيداف ألحد األقكاؿ بالقرآف.
ّ -كبل اإلماميف يذكراف النظائر لآليات لتكضيح المعنى.
ْ -كبل اإلماميف يفسراف ببعض اآليات مف القرآف.
أوجو االختالف:

ال يكجد اختبلؼ بيف اإلماميف في ىذا المطمب إال مف حيث إف اإلماـ الشككاني

يستشيد لمغة بالقرآف كالسنة(ّ).

(ُ) الشككاني(ِ.)ُْٔ/
(ِ) ينظر :تفسير القرطبي(ٕ)ْٕ/

(ّ) ينظر :الشككاني مثبل (ُ.)ّٓ-ِٓ/
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المطمب الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في تفسير القرآن بالسنة
أوالً :أمثمة اإلمام البغوي:
ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ[البقرة " ]143:قكلو تعالى :ﭽ ﭲ ﭳ ﭼ محمد
 صمى اهلل عميو كسمـ -ﭽ ﭴ ﭵﭶ ﭼ معدال مزكيا لكـ ،كذلؾ أف اهلل تعالى يجمعاألكليف كاآلخريف في صعيد كاحد ،ثـ يقكؿ لكفار األمـ الماضية :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ[الملك]8:
فينكركف كيقكلكف :ما جاءنا مف بشير كال نذير ،فيسأؿ اهلل األنبياء -عمييـ السبلـ -عف ذلؾ
فيقكلكف :كذبكا قد بمغناىـ ،فيسأليـ البينة -كىك أعمـ بيـ -إقامة لمحجة ،فيؤتى بأمة محمد -

صمى اهلل عميو كسمـ-فيشيدكف ليـ أنيـ قد بمغكا ،فتقكؿ األمـ الماضية :مف أيف عممكا كانما
أتكا بعدنا؟ ،فيسأؿ ىذه األمة فيقكلكف :أرسمت إلينا رسكال ،كأنزلت عميو كتابا ،أخبرتنا فيو تبميغ
الرسؿ كأنت صادؽ فيما أخبرت ،ثـ يؤتى بمحمد  -صمى اهلل عميو كسمـ-فيسأؿ عف حاؿ

أمتو ،فيزكييـ كيشيد بصدقيـ.

عف أبي سعيد الخدرم -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ:-
"يجاء بنكح يكـ القيامة فيقاؿ لو :ىؿ بمغت؟ فيقكؿ :نعـ يا رب ،فيسأؿ أمتو ىؿ بمَّ ىغ يكـ؟
فيقكلكف :ما جاءنا مف نذير ،فيقاؿ :مف شيكدؾ ،فيقكؿ :محمد كأمتو ،فقاؿ رسكؿ اهلل  -صمى

اهلل عميو كسمـ-فىيي ىجاء بكـ فتشيدكف ،ثـ ق أر رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ:-ﭽ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ"(ِ) .فسر ىنا

معنى اآلية ،كأيد بحديث ،إال أنو لـ يذكر ىنا كممة تفسيره أك دليمو مثبل كيذكر الحديث.
ِ -قال في تفسير قولو تعالى( :)3ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
البكؽ(ْ) ،كقيؿ :ىك بمغة
ﰀ ﭼ[األنعام " ]٧3:الصكر :قى ٍرهف يي ٍنفىخ فيو ،قاؿ مجاىد :كييئة ي
كرًة ،كىك قكؿ الحسف :كاألكؿ
أىؿ اليمف ،كقاؿ أبك عبيدة :الصكير ىك الص ىكير ،كىك جمع الص ى

(ُ) البغكم(ُ.)ُٓٗ/
(ِ) أخرجو البخاري في صحيحو :باب قكلو ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭶ ﭼ (ٗ ،)َُٕ/رقـ(ّْٕٗ).
(ّ) البغكم(ّ.)ُٕٓ/
)ْ) ينظر :مجاىد بف جبر المخزكمي في تفسيره (َٖٓ).
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أعربي
أصح ،كالدليؿ عميو ،عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص(ُ)-رضي اهلل عنيما -قاؿ جاء ا
إلى النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-فقاؿ :ما الصكر؟ قاؿ" :قرف ينفخ فيو"(ِ) .أيد تفسير معنى

الصكر بحديث.

ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭼ [األنعام" : ]82:عف عبد اهلل -رضي اهلل عنو -قاؿ" :لما نزلت :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ شؽ ذلؾ عمى المسمميف فقالكا :يا رسكؿ اهلل ،فأينا ال يظمـ
(ْ)

نفسو؟ فقاؿ :ليس ذلؾ ،إنما ىك الشرؾ ،ألـ تسمعكا إلى ما قاؿ لقماف

البنو كىك يعظو :ﭽ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ([)5لقمان."]13:فسر النبي  -صمى اهلل عميو
كسمـ-الظمـ المراد بو في اآلية بالشرؾ.
ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ٔ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭼ[األنعام" ]125:لما نزلت ىذه اآلية سئؿ رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-
عف شرح الصدر ،فقاؿ" :نكر يقذفو اهلل في قمب المؤمف ،فينشرح لو كينفسح ،قيؿ :فيؿ لذلؾ

(ُ) ىك :عبد اهلل بف عمرك بف العاص القرشي :أسػمـ قبػؿ أبيػو ،ككػاف فاضػبل عالمػا  ،كاسػتأذف النبػي -صػمى اهلل
عميو كسمـ -في أف يكتب عنو الحديث ،فأذف لو ،ككاف مف المكثريف لمحديث ،كتكفي سنةّٔ:ق  ،كقيؿ :غير
ذلؾ ،كدفف بالطائؼ .ينظر :أسد الغابة(ّ ،)ّْٓ/كاإلصابة(ْ.)ُٔٓ/
(ِ) أخرجو أحمد في مسنده ،باب مسند عبداهلل بف عمرك(ُُ ،)ّٓ/رقـ(َٕٓٔ) ،كأبك داكد في سننو ،باب ذكر
البعػػث كالصػػكر(ٕ ،)ُُِ/رقػػـ(ِْْٕ)كقػػاؿ شػػعيب األرنػػؤكط :إسػػناده صػػحيح ،كرجالػػو ثقػػات ،كالترمػػذم فػػي

ساااننو ،ب ػػاب م ػػا ج ػػاء ف ػػي ش ػػأف الص ػػكر( ْ ،)َِٔ/رق ػػـ(َِّْ) ،كص ػػححو األلب ػػاني ف ػػي صاااحيح الجاااامع
الصغير(ِ ،)ُٕٖ/رقـ(ّْٖٔ).

(ّ) البغكم(ّ.)ُْٔ/

(ْ) اختمؼ في لقماف :ىؿ ىك :عجمي ،أـ عربي مشتؽ مف المقـ؟ ،فمف قاؿ :إنو عجمػي منعػو العمميػة كالعجمػة،
كمف قاؿ :إنو عربي منعو العممية ،كزيادة األلؼ كالنكف ،كاختمفكا أيضا :ىؿ ىك :نبي ،أـ رجػؿ صػالح؟ فػذىب
أكثػػر أىػػؿ العمػػـ :إلػػى أنػػو لػػيس بنبػػي ،كاختمفػكا فػػي نسػػبو ايضػػا .لممزيػػد ينظػػر :تفسااير اباان جرياار(َِ،)ُّٔ/
وتفسير ابن كثير(ٔ ،)ِٖٗ/كالشككاني(ْ.)ِّٕ/
(ٓ) أخرجو البخارم في صحيحو :باب ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (ٔ ،)ُُْ/رقـ(ْٕٕٔ).
(ٔ) البغكم(ّ.)ُٖٔ/
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أمارة؟ قاؿ :نعـ ،اإلنابة إلى دار الخمكد ،كالتجافي عف دار الغركر ،كاالستعداد لممكت قبؿ
نزكؿ المكت"(ُ) .فسر معنى انشراح الصدر بقكؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ.

ٓ  -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [األنعام " ]158:يعني :طمكع الشمس مف مغربيا ،كعميو
أكثر المفسريف ،عف أبي سعيد الخدرم -رضي اهلل عنو -عف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-
في قكؿ اهلل تعالى :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ قاؿ" :طمكع الشمس مف مغربيا"(ّ).
كعف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ " :-ال

تقكـ الساعة حتى تطمع الشمس مف مغربيا ،فإذا طمعت كرآىا الناس آمنكا أجمعيف ،كذلؾ

حيف ال ينفع نفسا إيمانيا لـ تكف آمنت مف قبؿ ،أك كسبت في إيمانيا خي ار"(ْ).
فسر الحديث معنى اآلية بطمكع الشمس مف مغربيا.
ثانياً  :أمثمة اإلمام الشوكاني:

ُ -قال في تفسير قولو تعالى( :)5ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [البقرة " ]25:ثبت عف النبي -
صمى اهلل عميو كسمـ-في صفات أىؿ الجنة أحاديث كثيرة في الصحيحيف كغيرىما ما ال يتسع
المقاـ لبسطو ،فمينظر في دكاكيف اإلسبلـ كغيرىا ،ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ،عف ابف عمر -
رضي اهلل عنيما -عف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ" :يدخؿ أىؿ الجنة الجنة ،كأىؿ
(ُ) أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو :بػاب مػا ذكػر عػف نبينػا -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -فػي الزىػد (ٕ ،)ٕٕ/رقػـ
(ُّّْٓ) ،كالبييقػ ػػي فػ ػػي األساااااما والصااااافات ،)ََْ/ُ ( :رقػ ػػـ(ِّٔ) كقػ ػػاؿ ىػ ػػذا منقطػ ػػع ،كالحػ ػػاكـ فػ ػػي
المستدرك(ْ ،)ّْٔ/رقـ(ّٖٕٔ) ،كضعفو األلباني في مشكاة المصابيح(ّ ،)ُُْْ/رقـ(ِِٖٓ).

(ِ) البغكم(ّ.)َِٕ/

(ّ) أخرجػػو أحم ػػد ف ػػي المساااند :بػػاب مسػػند أبػػي سػػعيد الخػػدرم ( ُٖ ،)ُِْ/رق ػػـ(ُُّٖٗ) ،كصػػححو شػػعيب
األرنؤكط بقكلو :صحيح لغيره كسنده ضعيؼ ،كالترمذم في ساننو(ٓ ،)ِْٔ/رقػـ(َُّٕ)كقػاؿ :حػديث غريػب

ورواه بعضاااايم ولاااام يرفعااااو ،كاب ػػف أب ػػي ش ػػيبة ف ػػي مصاااانفو  ،ب ػػاب م ػػا ذك ػػر ف ػػي فتن ػػة ال ػػدجاؿ (ٕ،)َٓٔ/

رقـ(ّٕٕٗٓ) ،كصححو األلباني في صحيح سنن الترمذي(ّ ، )ِّٕ/رقـ(َُّٕ) .

(ْ) أخرجػ ػػو بنحػ ػػكه البخاااااري فااااي صااااحيحو :بػ ػػاب ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (ٔ ،)ٖٓ/رقػ ػػـ(ّْٓٔ) ،ومساااامم فااااي
صحيحو :باب بياف الزمف الذم ال يقبؿ فيو اإليماف (ُ ،)ُّٕ/رقـ(ِْٖ) .مع اختبلؼ في بعض األلفاظ.

(ٓ) الشككاني(ُ.)ٔٔ/
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النار النار ،ثـ يقكـ مؤذف بينيـ :يا أىؿ النار ،ال مكت ،كيا أىؿ الجنة ،ال مكت ،كؿ ىك

خالد فيما ىك فيو"(ُ) .ىبيَّ ىف الحديث معنى :الخمكد.

ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ):ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ[البقرة " ]143:عف أبي سعيد -رضي اهلل عنو -عف
النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ-في قكلو " :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ قاؿ :عدال"(ّ)،
كعف أبي سعيد -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ" :-يدعى نكح
يكـ القيامة ،فيقاؿ لو :ىؿ بمغت؟ ،فيقكؿ نعـ ،فيدعى قكمو ،فيقاؿ ليـ :ىؿ بمغكـ؟ ،فيقكلكف:
ما أتانا مف نذير ،كما أتانا مف أحد ،فيقاؿ لنكح :مف يشيد لؾ؟ فيقكؿ :محمد كأمتو ،فذلؾ
قكلو :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ قاؿ :الكسط :العدؿ ،فتدعكف فتشيدكف لو بالببلغ كأشيد

عميكـ"(ْ) ،كعف أنس -رضي اهلل عنو -قاؿ" :مركا بجنازة فىأيثٍنً ىي عمييا خيرا ،فقاؿ النبي-
صمى اهلل عميو كسمـ :-كجبت ،كجبت ،كجبت ،كمركا بجنازة فىأيثٍنً ىي عمييا شرا ،فقاؿ النبي -
صمى اهلل عميو كسمـ :-كجبت ،كجبت ،كجبت فسألو عمر فقاؿ :مف أثنيتـ عميو خي ار كجبت
لو الجنة ،كمف أثنيتـ عميو ش ار كجبت لو النار ،أنتـ شيداء اهلل في األرض ،أنتـ شيداء اهلل في
األرض ،أنتـ شيداء اهلل في األرض"(ٓ) .في الحديث األكؿ ذكر معنى كممة ﭽ ﭬ ﭭ ﭼ

 ،كالحديث الثاني المعنى العاـ ؿ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ.
ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ٔ) :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂        
      ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ[البقرة]255:

(ُ) أخرجو البخارم في صحيحو :باب يػدخؿ الجنػة سػبعكف ألفػا بغيػر حسػاب (ٖ ،)ُُّ/رقػـ(ْْٓٔ) ،ك مسػمـ
في صحيحو :باب النار يدخميا الجباركف(ْ ،)ُِٖٗ/رقـ(َِٖٓ).

(ِ) الشككاني(ُ.)ُٕٔ /

(ّ) أخرجػػو البخػػارم فػػي صااحيحو :بػػاب قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (ٗ ،)َُٕ/رقػػـ(ّْٕٗ)،
كىك :جزء مف حديث طكيؿ.
(ْ) سبؽ تخريجو في أمثمة اإلماـ البغكم ،صُُِقِ.
(ٓ) أخرجو البخارم في صحيحو :باب ثناء الناس عمى الميت (ِ ،)ٕٗ/رقـ(ُّٕٔ) ،كمسمـ في صحيحو :باب
فيمف يثنى عميو خير أك شر مف المكتى ( ِ ،)ٔٓٓ/رقـ(ْٗٗ) .كالمفظ لمسمـ.

(ٔ) الشككاني(ُ.)ُّّ/
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"عف ابف عباس-رضي اهلل عنيما -قاؿ :سئؿ رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-عف

قكؿ اهلل :ﭽ  ﭼ قاؿ" :كرسيو :مك ً
ضعي قدمو ،كالعرش ال يقدر قدره إال اهلل-
ىٍ
عزكجؿ.)ُ("-
ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﭼ[األنعام" ]5٢:عف ابف عمر(ّ)-رضي اهلل عنيما -أف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-
قاؿ" :مفاتيح الغيب خمس ال يعمميا إال اهلل :ال يعمـ ما في ىغًد إال اهلل ،كال يعمـ ما تغيض
األرحاـ إال اهلل ،كال يعمـ متى يأتي المطر إال اهلل ،كال تدرم نفس بأم أرض تمكت إال اهلل ،كال

يعمـ أحد متى تقكـ الساعة إال اهلل"(ْ) .فسر (معنى مفاتيح الغيب) بالحديث النبكم.

ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ):ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭼ [األنعام " ]82:معنى :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ المراد بالظمـ :الشرؾ،
لحديث ابف مسعكد-رضي اهلل عنو -قاؿ :لما نزلت ىذه اآلية شؽ ذلؾ عمى أصحاب رسكؿ

اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ ،-كقالكا :أينا لـ يظمـ نفسو؟ ،فقاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو
كسمـ" :-ليس ىك كما تظنكف ،إنما ىك كما قاؿ لقماف :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭼ[لقمان .)ٔ("]13:كىذا المثاؿ ذكر ضمف األمثمة التي ذكرت لئلماـ البغكم .
أوجو االتفاق:
في ىذا المطمب االتفاؽ التاـ بيف اإلماميف -رحميما اهلل تعالى.-
(ُ) أخرجو الطبراني في المعجم الكبير :باب سعيد بف جبير عف ابف عباس( ُِ ،)ّٗ/رقـ(َُِْْ) ،كالحػاكـ
في المستدرك مكقكفا ،)َُّ/ِ ( :رقـ(ُُّٔ) ،كقاؿ :ىذا حديث صحيح عمى شرط الشػيخيف ،كلػـ يخرجػاه،

ككافقو الذىبي ،كضياء الديف المقدسي في األحاديث المختارة مما لم يخرجاو البخااري ومسامم فاي صاحيحيما:

( َُ ،)ُِّ/رقـ(ّّّ) ،كضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة(ِ ،)َّٔ/رقـ(َٔٗ).

(ِ) الشككاني(ِ.)ُُْ/

)ّ) ىك :عبد اهلل بف عمر بف الخطاب القرشي العدكم :أسمـ مع أبيو كىك :صػغير لػـ يبمػغ الحمػـ ،كشػيد اليرمػكؾ،
كفػػتح مصػػر ،كافريقيػػة ،ككػػاف كثيػػر االتبػػاع آلثػػار رسػػكؿ اهلل-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-حتػػى إنػػو ينػػزؿ منازلػػو،
كيصػػمي فػػي كػػؿ مكػػاف صػػمى فيػػو ،مػػف المكث ػريف بالحػػديث ،تػػكفي سػػنةْٕ:ق ،كػػاف مكلػػده قبػػؿ المبعػػث بسػػنة

كقيؿ سنتيف .ينظر :أسد الغابة( ،)336/3واإلصابة( .)155/4
(ْ) أخرج ػػو البخ ػػارم ف ػػي صاااحيحو :ب ػػاب ق ػػكؿ اهلل تع ػػالى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ (ٗ،ُُٔ/
رقـّٕٕٗ).
(ٓ) الشككاني.)ُْٓ/ِ (:

(ٔ) سبؽ تخريجو في أمثمة االماـ البغكم( صُِِ)قِ.
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المبحث الثاني :أوجو االتفاق واالختالف في التفسير بأقوال الصحابة
والتابعين -رضي اهلل عنيم.-
وفيو مطمبان:
المطماااااااب األول :أكج ػ ػ ػػو االتف ػ ػ ػػاؽ كاالخ ػ ػ ػػتبلؼ ف ػ ػ ػػي التفس ػ ػ ػػير ب ػ ػ ػػأقكاؿ الص ػ ػ ػػحابة  -رض ػ ػ ػػي اهلل
عنيـ.-

المطمب الثاني :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في التفسير بأقكاؿ التابعيف -رحميـ اهلل.-
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المطمب األول :أوجو االتفاق واالختالف في التفسير بأقوال الصحابة -رضي
اهلل عنيم:
أوالً :األمثمة عند اإلمام البغوي:
ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ[الفاتحة "]6:قكلو :ﭽ ﭧ
ﭼ قاؿ عمي ،كأبي بف كعب -رضي اهلل عنيما :-ثبتنا ،كما يقاؿ لمقائـ :قـ حتى أعكد إليؾ
أم :دـ عمى ما أنت عميو ،ك ﭽ ﭨ ﭩ ﭼ كقاؿ ابف عباس ،كجابر -رضي اهلل عنيما-
 :ىك اإلسبلـ ،كىك قكؿ مقاتؿ ،كقاؿ ابف مسعكد -رضي اهلل عنو :-ىك القرآف(ِ) ،كركم عف

عمي -رضي اهلل عنو -مرفكعا :الصراط المستقيـ كتاب اهلل"(ّ).
لمصحابة -رضي اهلل عنيـ ،-كنرل أى ٌف يك ًبل منيـ ذكر نكع أك جزءا مف المعنى لمصراط

ذكر ىنا ثبلثة أقكاؿ

المستقيـ إذ ىك شامؿ لكؿ المعاني التي ذكرت ،فيذا مف اختبلؼ التنكع ،ال مف اختبلؼ

التضاد.
ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ْ):ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ [البقرة "]25:قاؿ عثماف بف عفاف -رضي اهلل عنو -ﭽ ﭔ
ﭕ ﭼ أم :أخمصكا األعماؿ كما قاؿ ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ[الكهف ]110:أم :خاليا
مف الرياء ،كقاؿ معاذ

(ٓ)

-رضي اهلل عنو :-العمؿ الصالح الذم فيو أربعة أشياء :العمـ،

كالنية ،كالصبر ،كاإلخبلص"(ٔ).

(ُ) البغكم(ُ.)ْٓ/
(ِ) أخرجو ابف جرير في تفسيره (ُ ،)ُّٕ/رقـ(ُٕٕ)بمفظ( :كتاب اهلل) ،كقاؿ أحمد محمد شاكر :ىك :مف
كبلـ عبداهلل بف مسعكد ،إسناده صحيح ،كالحاكـ في المستدرك (ِ ،)ِْٖ/رقـ(َِّّ) كقاؿ :صحيح

اإلسناد كلـ يخرجاه ككافقو الذىبي.

(ّ) أخرجو ابف جرير في تفسيره(ُ ،)ُّٕ/رقـ(ُٕٔ) ،كضعفو أحمد محمد شاكر في تعميقو عميو بقكلو:
مكقكؼ عمى ابف أبي طالب ،كاإلسناد إليو منيار مف أجؿ الحارث األعكر كابف أخيو ،كابف أبي حاتـ في

تفسيره(ُ ،)َّ/رقـ(ِّ) كأسنده إلى الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ ،-كذكره ابف كثير في تفسيره(ُ،)ُٓ/
كقاؿ :ركم ىذا مكقكفا عف عمي -رضي اهلل عنو.-

(ْ) البغكم(ُ.)ّٕ/
)ٓ) ىك :معاذ بف جبؿ بف عمرك األنصارم :شيد بيعة العقبة  ،كشيد المشاىد كميا مع رسكؿ اهلل-صمى اهلل
عميو كسمـ-كآخى رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-بينو كبيف عبد اهلل بف مسعكد ،ككاف عمره لما أسمـ ثماني
عشرة سنة ،كتكفي في طاعكف عمكاس سنة ُٖ:ق .ينظر :أسد الغابة(ٓ ،)ُٖٕ/كاإلصابة( ٔ.)َُٕ/
(ٔ) ذكره الثعمبي في تفسيره (ُ ،)ُٕٗ/إال أنو ذكر بدؿ معاذ ،ابف عباس –رضي اهلل عنيـ ،-كأبك حياف في
تفسيره(ُ.)ُُٖ/
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في ىذا المثاؿ ذكر عثماف -رضي اهلل عنو -نكعا مف أنكاع العمؿ الصالح في تفسير
اآلية ،بينما ذكر معاذ -رضي اهلل عنو -أف العمؿ الصالح أربعة أنكاع ،فيذا مف اختبلؼ

التنكع ،ال مف اختبلؼ التضاد.

ّ -قال في تفسير قولو تعالى( :)1ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [البقرة ": ]1٢5:قاؿ أبك أيكب األنصارم -رضي اهلل عنو" :-نزلت فينا
معشر األنصار ،كذلؾ أف اهلل تعالى لما أعز دينو كنصر رسكلو قمنا فيما بيننا :إنا قد تركنا
أىمنا كأمكالنا حتى فشا اإلسبلـ كنصر اهلل نبيو فمك رجعنا إلى أىمينا كأمكالنا فأقمنا فييا
فأصمحنا ما ضاع منيا ،فأنزؿ اهلل تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ
فالتيمكة اإلقامة في األىؿ كالماؿ كترؾ الجياد ،فما زاؿ أبك أيكب -رضي اهلل عنو -يجاىد

في سبيؿ اهلل حتى كاف آخر غزكة غزاىا بقسطنطينية في زمف معاكية(ِ)-رضي اهلل عنيما-

فتكفي ىناؾ كدفف في أصؿ سكر القسطنطينية كىـ يستسقكف بو"(ّ) .فسر ىذا الصحابي -

رضي اهلل عنو– -معنى اآلية ،بسبب النزكؿ.

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(:)4ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﭼ[البقرة " ]266:قاؿ عمر -رضي اهلل عنو -يكما ألصحاب النبي -صمى اهلل
عميو كسمـ" :-فيمف تركف ىذه اآلية نزلت ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭼ؟ قالكا :اهلل أعمـ ،فغضب عمر -رضي اهلل عنو -فقاؿ :قكلكا نعمـ ،أك ال نعمـ ،فقاؿ ابف
عباس -رضي اهلل عنيما :-في نفسي منيا شيء يا أمير المؤمنيف ،فقاؿ عمر -رضي اهلل
عنو :-ابف أخي ،قؿ :كال تحقر نفسؾ ،قاؿ ابف عباس -رضي اهلل عنيما :-ضربت مثبل

لعمؿ ،فقاؿ عمر -رضي اهلل عنو :-أم عمؿ؟ ،فقاؿ ابف عباس -رضي اهلل عنيما :-لعمؿ

المرائي ،قاؿ عمر -رضي اهلل عنو : -لرجؿ غني يعمؿ بطاعة اهلل بعث اهلل لو الشيطاف،
فعمؿ بالمعاصي حتى أغرؽ أعمالو" (ٓ).

(ُ) البغكم(ُ.)ُِٔ/
(ِ) ىك :الخميفة الخامس بعد الخمفاء الراشديف معاكية بف أبي سفياف :أسمـ عاـ الفتح ،كتكلى اإلمارة عمى الشاـ
مدة َِ سنة ،ثـ بكيع لو عمى الخبلفة سنةُْ:ق ،بعدما تنازؿ لو الحسف بف عمى-رضي اهلل عنيما-كتكفي
سنةَٔ:ق ،كىك :ابف اثنتيف كثمانيف سنة .ينظر :أسد الغابة( ٓ ،)َُِ/كاإلصابة(ٔ.)َُِ/

(ّ) سبؽ تخريجو (صِٓ)قِ.
(ْ) البغكم(ُ.)ِّٗ/

(ٓ) سبؽ تخريجو في مبحث األمثاؿ(،صُّّ).
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فسر ابف عباس -رضي اهلل عنيما -اآلية أنيا ضربت مثبل لعمؿ المرائي.
ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [األنعام " ]٢8:اختمفكا في المستقر كالمستكدع ،قاؿ عبد اهلل
بف مسعكد -رضي اهلل عنو :-فمستقر في الرحـ إلى أف يكلد ،كمستكدع في القبر إلى أف
يبعث ،كقاؿ سعيد بف جبير :قاؿ لي ابف عباس ىؿ تزكجت؟ ،قمت :ال ،قاؿ" :إنو ما كاف مف

مستكدع في ظيرؾ فيستخرجو اهلل -عزكجؿ ،)ِ("-كركم عف أيىبي -رضي اهلل عنو -أنو قاؿ:
"مستقر في أصبلب اآلباء ،كمستكدع في أرحاـ األميات" (ّ) .في ىذا المثاؿ اختمفكا في معنى
المستقر كالمستكدع ،إال أف المعاني متقاربة.
ثانياً :أمثمة اإلمام الشوكاني:

 -1قال في تفسير قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [البقرة]2:
"عف ابف مسعكد -رضي اهلل عنو -أف الكتاب :القرآف ،ﭽ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭼ :ال شؾ فيو(ٓ) ،كعف
ابف عباس -رضي اهلل عنيما -في قكلو :ﭽ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭼ قاؿ" :ال شؾ فيو(ٔ) ،كعف أبي
الدرداء

(ٕ)

-رضي اهلل عنو -قاؿ :الريب :الشؾ" (ٖ).

أكرد ثبلثة أقكاؿ لمصحابة -رضي اهلل عنيـ ،-كالمعنى كاحد.

(ُ) البغكم(ّ.)ُُٕ/
)ِ) في صحيح البخاري :باب كثرة النساء (ٕ ،)ّ/رقـ(َٗٔٓ) ،قاؿ لي ابف عباس :ىؿ تزكجت؟ قمت :ال ،قاؿ:
فتزكج فإف خير ىذه األمة أكثرىا نساء.

(ّ) ينظر :تفسير الثعمبي(ْ.)ُّٕ/
(ْ) الشككاني(ُ.)ّٗ/

(ٓ) أخرجو ابف جرير في تفسيره(ُ ،)ِِٖ/رقـ(ِْٓ) ،كابف كثير في تفسيره(ُ ،)ّٕ/كالسيكطي في الدر
المنثور(ُ.)َٔ/

(ٔ) أخرجو ابف جرير في تفسيره(ُ ،)ِِٗ/رقـ(ِٓٓ) ،كابف كثير في تفسيره(ُ ،)ّٕ/كالسيكطي في الدر
المنثور(ُ.)َٔ/

)ٕ) ىك :أبك الدرداء اسمو عكيمر بف عامر :كاف فقييا عاقبل حكيما ،كقاؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ:-
يح ندا لتأخر إسبلمو ،كلي أبك الدرداء
عكيمر حكيـ أمتي ،شيد ما بعد أحد مف المشاىد ،كاختمؼ في شيكده أ ي
قضاء دمشؽ في خبلفة عثماف ،كتكفي سنةّّ :ق .ينظر :أسد الغابة( ،)94/6واإلصابة(.)621/4
(ٖ) أخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره(ُ ،)ّْ/رقـ(ٓٓ) ،كابف كثير في تفسيره(ُ ،)ّٕ/كالسيكطي في الدر
المنثور(ُ.)َٔ/
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ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﭼ[ البقرة" ]266:عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -قاؿ :قاؿ عمر -رضي
اهلل عنو -يكما ألصحاب النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ -فيـ تركف ىذه اآلية نزلت؟ ،ﭽ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ قالكا :اهلل أعمـ ،قاؿ :قكلكا ،نعمـ أك ال نعمـ ،فقاؿ ابف عباس-
رضي اهلل عنيما :-في نفسي منيا شيء يا أمير المؤمنيف! ،فقاؿ عمر -رضي اهلل عنو :-يا

ابف أخي ،قؿ :كال تحقر نفسؾ ،قاؿ ابف عباس -رضي اهلل عنيما :-ضربت مثبل لعمؿ ،قاؿ
عمر -رضي اهلل عنو :-أم عمؿ؟ ،قاؿ ابف عباس -رضي اهلل عنيما :-لرجؿ غنى يعمؿ

لطاعة اهلل ،ثـ بعث اهلل لو الشيطاف فعمؿ في المعاصي حتى أغرؽ عممو"  ،ك عف عمر -

رضي اهلل عنو -قاؿ :ىذا مثؿ ضرب إلنساف يعمؿ عمبل صالحا حتى إذا كاف عند آخر
عمره أحكج ما يككف إليو ىع ًم ىؿ ىع ىم ىؿ السكء"(ِ) .كىذا المثاؿ ذكر ضمف األمثمة التي ذكرت
لئلماـ البغكم  ،كزاد اإلماـ الشككاني ىنا الركاية الثانية لعمر -رضي اهلل عنو.-

ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [البقرة" ]26٢:عف ابف عباس-رضي اهلل
عنيما -في قكلو :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ قاؿ :المعرفة بالقرآف :ناسخو كمنسكخو،
محكمو كمتشابيو ،كمقدمو كمؤخره ،كحبللو كحرامو ،كأمثالو(ْ) .كعنو :أنيا القرآف( ،)5يعني:

تفسيره ،كعنو :أنيا النبكة(ٔ) ،كعنو قاؿ :إنيا الفقو في القرآف(ٕ).

(ُ) الشككاني(ُ.)ُّّ/

(ِ) سبؽ تخريجو في مبحث األمثاؿ(،صُّّ)قُ.
(ّ) الشككاني(ُ.)ّّٓ/
(ْ) أخرجو ابف جرير في تفسيره(ٓ ،)ٕٓٔ/رقـ(ُٕٕٔ) ،كابف أبي حاتـ في تفسيره(ِ ،)ُّٓ/رقـ(ِِِٖ)،
كابف كثير في تفسيره(ُ ،)ّٖٓ/كالسيكطي في الدر المنثور(ِ.)ٔٔ/

(ٓ) أخرجو ابف الضريس في فضائل القرآن (ْٕ) ،رقـ(ِٔ) كالسيكطي في الدر المنثور(ِ.)ٔٔ/
(ٔ) ذكره السيكطي في الدر المنثور(ِ )ٔٔ/كعزاه البف المنذر.

(ٕ) أخرجو ابف جرير في تفسيره(ٓ ،)ٕٕٓ/رقـ(ُِٖٔ) ،كالسيكطي في الدر المنثور(ِ /)ٔٔ/كعزاه البف
جرير ،كابف المنذر.
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كعف أبي الدرداء -رضي اهلل عنو " :-ﭽ ﯤ ﯥ ﭼ قاؿ :قراءة القرآف كالفكرة
فيو"(ُ) .ذكر ىنا عدة ركايات البف عباس -رضي اهلل عنيما ،-كالقكؿ األخير ألبي الدرداء -
رضي اهلل عنو -كىي قريبة المعنى مف ركاية ابف عباس -رضي اهلل عنيما.-

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ[األنعام " ]ّٖ::قكلو :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﭼ يعني :األمـ المذككرة ،كفيو داللة عمى أنيا تحشر كما يحشر بنك آدـ ،كقد ذىب
إلى ىذا جمع مف العمماء ،منيـ :أبك ذر ،كأبك ىريرة ،كالحسف -رضي اهلل عنيـ -كغيرىـ،
كذىب ابف عباس -رضي اهلل عنيما -إلى أف حشرىا مكتيا ،كبو قاؿ الضحاؾ ،كاألكؿ أرجح

لآلية"(ّ) .في ىذا المثاؿ ذكر معنى الحشر ،لجمع مف العمماء منيـ صحابة -رضي اهلل

عنيـ -كتابعكف في القكؿ األكؿ  ،كالقكؿ الثاني البف عباس -رضي اهلل عنيما ،-كالضحاؾ
كرجح القكؿ األكؿ.

ٓ -قال في تفسير قولو تعالى( :)4ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭼ[األنعام" ]٢1:عف ابف عباس -رضي
اهلل عنيما -في قكلو :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ قاؿ :ىـ الكفار لـ يؤمنكا بقدرة اهلل ،فمف آمف
أف اهلل عمى كؿ شيء قدير قد قدر اهلل حؽ قدره ،كمف لـ يؤمف بذلؾ فمـ يقدر اهلل حؽ قدره:،
ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ "(ٓ).
أوجو االتفاق:
مف خبلؿ ما سبؽ اتضح أف االتفاؽ بيف اإلماميف كبير ،إال أف اإلماـ الشككاني ،غالبا

ما يرجح بيف األقكاؿ كيعبر عف ذلؾ بقكلو :كاألرجح كذا ،خبلفا لئلماـ البغكم الذم ناد ار ما

يرجح بيف األقكاؿ ،كيعبر عنو بقكلو :كالقكؿ :أصح ،كىذا ىك كجو االختبلؼ بينيما.

(ُ) أخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره(ِ ،)ّّٓ/رقـ(ُِّٖ).
(ِ) الشككاني (ِ.)َُّ/

(ّ) أخرجو ابف جرير في تفسيره(ُُ ،)ِْٓ/رقـ(ُِّْٓ) ،كالسيكطي في الدر المنثور(ّ.)ِٕٔ/
(ْ) الشككاني(ِ.)َُٔ/

(ٓ) أخرجػ ػػو ابػ ػػف جريػ ػػر فػ ػػي تفسااااايره( ُُ ،)ِْٓ/رقػ ػػـ(ُِّْٓ) ،كابػ ػػف أبػ ػػي حػ ػػاتـ فػ ػػي تفسااااايره(ْ،)ُُّْ/
رقـ(ٖٕٔٓ).
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المطمب الثاني :أوجو االتفاق واالختالف في التفسير بأقوال التابعين -رحميم اهلل-
أوالً :أمثمة اإلمام البغوي:
ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [الفاتحة " ] 2:قاؿ
قتادة ،كمجاىد ،كالحسف :ىـ جميع المخمكقات .قاؿ تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ[الشعراء .)ِ(" ]24-23:ذكر ىنا قكال
لثبلثة مف التابعيف متفقيف فيو ،كأيد المعنى مف القرآف الكريـ.
ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ):ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ[ الفاتحة " ]6 :الصراط
المستقيـ قاؿ سعيد بف جبير :طريؽ الجنة ،كقاؿ سيؿ بف عبد اهلل(ْ) :طريؽ السنة كالجماعة،
كقاؿ بكر بف عبد اهلل المزني(ٓ) :طريؽ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ ،-كقاؿ أبك العالية،

كالحسف :رسكؿ اهلل كالو كصاحباه"(ٔ) .ذكر ىنا أربعة أقكاؿ لمتابعيف مختمفة المفظ ،إال أنيا
متقاربة المعنى ،فيك مف اختبلؼ التنكع ال اختبلؼ التضاد.

ّ  -قال في تفسير قولو تعالى(ٕ) :ﭽ ﭑ ﭼ[البقرة " ]1:قاؿ الشعبي كجماعة :ﭽ ﭑ
ﭼكسائر حركؼ اليجاء في أكائؿ السكر مف المتشابو الذم استأثر اهلل تعالى بعممو كىي سر
القرآف ،فنحف نؤمف بظاىرىا ،كنكؿ العمـ فييا إلى اهلل –تعالى ،-كفائدة ذكرىا طمب اإليماف
بيا(ٖ) ،كقاؿ داكد بف أبي ىند :كنت أسأؿ الشعبي عف فكاتح السكر فقاؿ :يا داكد إف لكؿ

كتاب س ار كاف سر القرآف فكاتح السكر فدعيا كسؿ عما سكل ذلؾ(ٗ)،كقاؿ محمد بف كعب:
األلؼ آالء اهلل كالبلـ لطفو كالميـ ملكه( ،)10كعف سعيد بف جبير قاؿ :ىي أسماء اهلل تعالى
(ُ) البغكم(ُ.)ِٓ/
(ِ) ذكرىا الثعمبي في تفسيره(.)112/1
(ّ) البغكم(ُ.)ْٓ/

(ْ) ىك :سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس أبك محمد التسترم :شيخ العارفيف ،أبك محمد التسترم ،الصكفي الزاىد ،مات
سنةِّّ:ق  ،كقيؿ :غير ذلؾ .ينظر :سير أعالم النبال (ُّ.)َّّ/

(ٓ) ىك :بكر بف عبد اهلل المزني البصرم :كاف ثقة ثبتا مأمكنا كثير الحديث حجة ،ككاف فقييا ،مات
سنةَُٔ:ق  ،كقيؿ سنةَُٖق .ينظر :سير أعالم النبال (ْ.)ِّٓ/

(ٔ) أخرج األقكاؿ األربعة أك بنحكىا الثعمبي في تفسيره(.)125/1
(ٕ) البغكم(ُ.)ٓٗ/

(ٖ) ينظر :الكاحدم في التفسير الوسيط(ُ.)ٕٓ/
(ٗ) ينظر :المصدر نفسو.

(َُ) ينظر :الثعمبي في تفسيره(.)139/1
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مقطعة لك عمـ الناس تأليفيا لعممكا اسـ اهلل األعظـ ،أال ترل أنؾ تقكؿ الر ،كحـ ،كف ،فتككف
الرحمف ،ككذلؾ سائرىا إال أنا ال نقدر عمى كصميا(ُ) ،كقاؿ قتادة :ىذه الحركؼ أسماء

القرآف(ِ) ،كقاؿ مجاىد ،كابف زيد(ّ) :ىي أسماء السكر كبيانو :أف القائؿ إذا قاؿ :قرأت :المص

عرؼ السامع أنو ق أر السكرة التي افتتحت بالمص"(ْ) .ذكر ىنا ستة أقكاؿ لمتابعيف مختمفة

المعنى ،كالقكليف األخيريف متقاربيف في المعنى.

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽ

ﭾ ﭼ[ األنعام " ]120:قاؿ قتادة :عبلنيتو كسره(ٔ) ،كقاؿ مجاىد:

ظاىر اإلثـ ما يعممو بالجكارح مف الذنكب ،كباطنو ما ينكيو كيقصده بقمبو كالمصر عمى

الذنب القاصد لو(ٕ) ،كقاؿ سعيد بف جبير :ظاىر اإلثـ نكاح المحارـ كباطنو الزنا"(ٖ).

ذكر ىنا ثبلثة أقكاؿ لثبلثة مف التابعيف متقاربة المعنى ،فيك مف اختبلؼ التنكع.
ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ٗ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭼ[األنعام " ]152:قاؿ مجاىد :ىك التجارة فيو(َُ) ،كقاؿ الضحاؾ :ىك أف يبتغي لو فيو كال
يأخذ مف ربحو شيئا"(ُُ) .ذكر ىنا قكليف الثنيف مف التابعيف كيظير أنيا نفس المعنى في

ماؿ اليتيـ استثماره أك التجارة فيو.

(ُ) ينظر :الثعمبي في تفسيره(ُ)ُّٔ/كالرازم في تفسيره(ِ.)ِّٓ/ذكره بنحكه.

(ِ) اخرجو ابف جرير في تفسيره(ُ ،)َِٓ/رقـ(ِِٓ)  ،كابف أبي حاتـ في تفسيره(ُ ،)ّّ/رقـ(َٓ) ،كالررازم
في تفسيره(ِ.)ِّٓ/

(ّ) ىك :عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ القرشي :العدكم ،المدني ،مكلى عمر بف الخطاب ،مات سنةُِٖ:ق.
ينظر :تيذيب الكمال في أسما الرجال(ُٕ.)ُُْ/

(ْ) أخرجو ابف جرير في تفسيره عف مجاىد(ُ ،)َِٓ/رقـ(ِِٔ) كعف ابف زيد (ُ ،)َِٔ/رقـ(ِِّ) ،كابف
كثير في تفسيره (ُ.)ٕٔ/

(ٓ) البغكم(ّ.)ُِٖ/

(ٔ) أخرجو بنحكه ابف جرير في تفسيره(ُِ ،)ِٕ/رقـ(ُّٕٓٗ) ك الثعمبي في تفسيره(ْ ،)ُٖٓ/كالسيكطي في
الدر المنثور(ّ.)ّْٕ/

(ٕ) أخرجو بنحكه ابف جرير في تفسيره(ُِ ،)ّٕ/رقـ(ُّٖٕٗ) كرقـ(ََُّٖ) ،كالثعمبي في تفسيره(ْ،)ُٖٓ/
كالسيكطي في الدر المنثور(ّ.)ّْٕ/

(ٖ) أخرجو بنحكه ابف جرير في تفسيره(ُِ ،)ّٕ/رقـ(ُّٕٓٗ) ك الثعمبي في تفسيره(ْ ،)ُٖٓ/كالسيكطي في
الدر المنثور(ّ.)ّْٕ/

(ٗ) البغكم(ّ.)َِْ/

(َُ) اخرجو ابف جرير في تفسيره(ُِ ،)ُِِ/رقـ(ُُْْٕ)،كالثعمبي في تفسيره(ْ.)َِْ/
(ُُ) اخرجو ابف جرير في تفسيره(ُِ ،)ُِِ/رقـ(ُُْْٗ)،كالثعمبي في تفسيره(ْ.)َِْ/
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ثانياً :أمثمة اإلمام الشوكاني:
 -1قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ[ البقرة " ]25:كعف مجاىد قاؿ :ﭽ
ﭮﭯ ﭼ في المكف مختمفا في الطعـ(ِ) ،كعف الحسف في قكلو :ﭽ ﭮﭯ ﭼ قاؿ :خيار
كمو ،يشبو بعضو بعضا ال رذؿ فيو ،ألـ تركا إلى ثمار الدنيا كيؼ ترذلكف بعضو"(ّ) .أكرد ىنا
قكليف الثنيف مف التابعيف.
ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ[البقرة" ]253:عف
قتادة قاؿ في قكلو تعالى :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭪ ﭼ قاؿ :اتخذ اهلل إبراىيـ خميبل ،ككمـ مكسى
تكم يما ،كجعؿ عيسى كمثؿ آدـ خمقو مف تراب ثـ قاؿ لو كف فيككف ،كىك عبد اهلل ككممتو
كركحو ،كآتى داكد زبكرا ،كآتى سميماف يمٍم ىكا ال ينبغي ألحد مف بعده ،كغفر لمحمد ما تقدـ مف
ذنبو كما تآخر(ٓ) ،كعف مجاىد في قكلو :ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ قاؿ :كمـ اهلل مكسى ،كأرسؿ

محمدا  -صمى اهلل عميو كسمـ-إلى الناس كافة(ٔ) ،ك عف عامر الشعبي في قكلو :ﭽ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭼ قاؿ :محمدا صمى اهلل عميو كسمـ"(ٕ) .كىنا يتضح أف المعاني متقاربة منيـ
مف ذكر بعض المعنى ،كمنيـ مف تكسع في المعنى.
ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ٖ) :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ[البقرة]256:
عف عكرمة قاؿ :ﭽ ﰌﭼ :الكاىف(ٗ) ،كعف أبي العالية قاؿ:ﭽ ﰌ ﭼ:
(ُ) الشككاني(ُ.)ٔٔ/
(ِ) أخرجو ابف جرير في تفسره (ُ ،)ّٖٗ/رقـ(ُِٓ) ،كالثعمبي في تفسيره (ُ.)ُُٕ/
(ّ) أخرجو ابف جرير في تفسره (ُ ،)َّٗ/رقـ(ِٖٓ) ،كالثعمبي في تفسيره (ُ.)ُُٕ/
(ْ) الشككاني(ُ.)َّٗ/

(ٓ) أخرجو ابف جرير في تفسره (ُٔ ، )َْٕ/كابف أبي حاتـ في تفسيره (ِ ،)ِْٖ/رقـ(ُِٓٓ).
(ٔ) أخرجو ابف جرير في تفسره (ٓ ،)ّٕٖ/رقـ(ٕٓٓٓ).
(ٕ) ينظر :القرطبي في تفسيره(ِّْٔ).
(ٖ) الشككاني (ُ.)ُّٕ/

(ٗ) أخرجو محمد ابف المنذر في تفسيره (ِ ،)ْٕٖ/رقـ(ُُٖٖ).
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الساحر(ُ) ،كعف مالؾ بف أنس

(ِ)

قاؿ :ﭽﰌ ﭼ :ما يعبد مف دكف اهلل "(ّ).

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ[األنعام"]68:عف
مجاىد في قكلو :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ قاؿ :يستيزئكف بيا ،نيى محمدا  -صمى
اهلل عميو كسمـ-أف يقعد معيـ إال أف ينسى ،فإذا ذكر فميقـ ،كذلؾ قكؿ اهلل :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ (ٓ) ،كعف محمد بف سيريف :أنو كاف يرل أف ىذه اآلية نزلت في
أىؿ األىكاء"(ٔ).
ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ٕ) :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ[األنعام" ]83:عف زيد بف أسمـ

(ٖ)

في قكلو :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ قاؿ :بالعمـ(ٗ) ،كعف الضحاؾ قاؿ :إف لمعمماء درجات كدرجات
الشيداء"(َُ).

أوجو االتفاق:
االتفاؽ تاـ ىنا بيف اإلماميف ،كال يكجد اختبلؼ.

(ُ) أخرجو ابف جرير في تفسره (ٓ ، )ُْٕ/رقـ(ُْٖٓ) ،كأبك حياف في تفسيره (ِ.)ُٕٔ/

)ِ) ىك :مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي اليمػاني الحميػرم المػدني :إمػاـ دار اليجػرة ،أحػد األئمػة األعػبلـ ،إليػو
ينسب المذىب المالكي ،ككاف إذا أراد أف يحدث يتكضأ كيجمس بكقار كىيبة ثـ يحػدث ،تعظيمػا لحػديث رسػكؿ

-اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،-كلػد سػنةّٗ:ق  ،كتػكفي سػنةُٕٗ:ق .ينظػر :وفياات األعياان(ْ ،)ُّٓ/وساير

أعالم النبال (ٖ.)ْٖ/

(ّ) أخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره (ِ ،)ْٗٓ/رقـ(ِِِٔ).
(ْ) الشككاني(ِ.)ُْٗ/

(ٓ) أخرجو ابف جرير في تفسره (ُُ ، )ّْٖ/رقـ(ُّّّٗ).
(ٔ) أخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره (ْ )ُُّْ/رقـ(ِْٖٕ).
(ٕ) الشككاني (ِ.)ُٓٓ/

)ٖ) ىك :زيد بػف أسػمـ أبػك عبػد اهلل العػدكم :المػدني ،الفقيػو اإلمػاـ ،الحجػة ،القػدكة ،كػاف لػو حمقػة لمعمػـ فػي مسػجد
رسػػكؿ اهلل -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ ،-قػػاؿ أبػػك حػػازـ :لقػػد رأيتنػػا فػػي مجمػػس زيػػد بػػف أسػػمـ أربعػػيف فقييػػا ،أدنػػى
خصػػمة فينػػا التكاسػػي بمػػا فػػي أيػػدينا ،كمػػا أريػػت فػػي مجمسػػو متمػػارييف ،كال متنػػازعيف فػػي حػػديث ال ينفعنػػا ،تػػكفي

سنةُّٔ :ق .ينظر :سير أعالم النبال (ٓ.)ُّٔ/

(ٗ) أخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره (ٕ ،)ُِٕٕ/رقـ(ُُِٖٖ) ،كالسيكطي في الدر المنثور في التفسير
بالمأثور(ّ.)َُّ/

(َُ) أخرجو السيكطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور(ّ )ُُّ/كعزاه إلى أبكالشيخ عف الضحاؾ.
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الخالصة في التفسير بالمأثور:
ُ -أف اإلماميف متفقاف في ىذا المبحث في اعتمادىـ الكبير عمى التفسير بالمأثكر
سكاء مف القرآف الكريـ ،أك مف سنة الحبيب محمد -صمى اهلل عميو كسمـ ،-أك ما كرد عف

الصحابة -رضي اهلل عنيـ ،-أك التابعيف -رحميـ اهلل تعالى.-

ِ -كبل اإلماميف يذكراف عدة أقكاؿ لمصحابة كالتابعيف كيرجحاف كيعبر اإلماـ البغكم

عف ذلؾ بقكلو :أصح ،ك اإلماـ الشككاني بقكلو :أرجح.

ّ -أكجو االختبلؼ يسيرة جدا كتكاد تككف في اعتماد اإلماـ البغكم الكبير عمى

التفسير بالمأثكر أكثر مف اإلماـ الشككاني الذم يتكسع كثي ار في المغة بأنكاعيا.

ْ -كثي ار ما يرجح اإلماـ الشككاني مقارنة باإلماـ البغكم الذم عنده الترجيح قميؿ.
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المبحث الثالث :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير
بأقوال العمما والمفسرين وأقوال أئمة المغة
وفيو مطالبان:
المطماااااااب االول :أكج ػ ػ ػػو االتف ػ ػ ػػاؽ كاالخ ػ ػ ػػتبلؼ عن ػ ػ ػػد اإلم ػ ػ ػػاميف ف ػ ػ ػػي التفس ػ ػ ػػير ب ػ ػ ػػأقكاؿ
العمماء كالمفسريف.
المطمااااااب الثاااااااني :أكجػ ػ ػػو االتفػ ػ ػػاؽ كاالخػ ػ ػػتبلؼ عنػ ػ ػػد اإلمػ ػ ػػاميف فػ ػ ػػي التفسػ ػ ػػير بالمغػ ػ ػػة
كأقكاؿ أئمة المغة.
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المطمب األول :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير بأقوال
العمما والمفسرين
أوالً :األمثمة عند اإلمام البغوي:

كقبؿ ذكر األمثمة أكد أف أشير إال أف اإلماـ البغكم قد أكرد في تفسيره أقكاؿ كثير مف

مفسرم كبار الصحابة خاصة حبر األمة عبد اهلل ابف عباس  ،كالذم أكثر مف الركاية عنو

كغيره مف الصحابة مثؿ :عبداهلل ابف مسعكد ،كأبي ابف كعب ،كالخمفاء األربعة كغيرىـ-رضي
اهلل عنيـ-

(ُ)

ككذلؾ تبلميذىـ مف التابعيف مثؿ :مجاىد ،كسعيد ابف جبير ،كأبك العالية،
(ِ)

كالحسف البصرم ،كعطاء ،كقتادة كغيرىـ

 ،كسأكتفي في ىذا المطمب بذكر مف لـ يذكركا

مف قبؿ مف مفسرم التابعيف أك تابعييـ مف المفسريف.

ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ [البقرة "]51:قاؿ السدم :إف ىاركف -عميو السبلـ -أمرىـ أف يمقكىا في
حفيرة ،حتى يرجع مكسى -عميو السبلـ -ففعمكا ،فمما اجتمعت الحمي صاغيا السامرم عجبل
في ثبلثة أياـ ثـ ألقى فييا القبضة التي أخذىا مف تراب فرس جبرائيؿ -عميو السبلـ ،-فخرج

عجبل مف ذىب مرصعا بالجكاىر كأحسف ما يككف ،كخار خكرة ،كقاؿ السدم :كاف يخكر،
كيمشي فقاؿ السامرم ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ[ طه ]88:أم :فتركو ىاىنا ،كخرج
يطمبو"(ْ) .أكرد ىنا تفسير السدم.
ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ[البقرة" ]1٧3:
قاؿ مقاتؿ بف حياف(ٔ):ﭽ ﮛ ﮜ ﭼ أم :مستحؿ ليا ﭽ ﮝ ﮞ ﭼ أم :متزكد منيا ،كقيؿ :ﭽ
ﮛ ﮜ ﭼ أم :غير مجاكز لمقدر الذم أحؿ لو ﭽ ﮝ ﮞ ﭼ أم :ال يقصر فيما أبيح لو

(ُ) راجع تفسير القرآف بأقكاؿ الصحابة في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ ،صُِٕ.
(ِ) راجع تفسير القرآف بأقكاؿ التابعيف في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ ،صِِِ.
(ّ) البغكم(ُ.)ٗٓ/

(ْ) ينظر :الثعمبي في تفسيره(ُ ،)ُْٗ/كابف كثير في تفسيره(ٓ.)ِّٕ/
(ٓ) البغكم (ُ.)ُْٖ/

(ٔ) ىك :مقاتؿ بف حياف أبك بسطاـ النبطػي البمخػي :اإلمػاـ ،العػالـ ،المحػدث ،الثقػة ،ككػاف مػف العممػاء العػامميف،
ذا نسػؾ كفضػػؿ ،صػاحب سػػنة ،ىػػرب مػف خ ارسػػاف أيػػاـ أبػي مسػػمـ الخرسػاني صػػاحب الدكلػػة ،إلػى بػػبلد كابػػؿ،
فدعاىـ إلى اهلل ،فأسمـ عمى يده خمؽ ،تكفي في حدكد سنةَُٓ :ق .ينظر :سير أعالم النبال (.)345/6
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فيدعو قاؿ مسركؽ(ُ) :مف اضطر إلى الميتة كالدـ كلحـ الخنزير فمـ يأكؿ كلـ يشرب حتى
مات دخؿ النار"(ِ) .ككبلـ مسركؽ فيو نظر ،ألف المسألة فييا اختبلؼ بيف العمماء ،أبرز

ذلؾ قوالن :األول :يجب عميو األكؿ ،كيأثـ إذا ترؾ األكؿ لقكلو تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﭼ[البقرة ]1٢5:كترؾ األكؿ إلقاء النفس إلى التيمكة.
و الثاني :ال يجب عميو؛ ألف لو غرضا في تركو ،كىك أف يجتنب ما حرـ عميو ،كما يجكز لو

أف يغمس نفسو في العدك كاف كاف يعتقد أنو يقتؿ(ّ) .كأميؿ إلى القكؿ الثاني ،خاصة كالمسألة

فييا خبلؼ.
ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [البقرة " ]٧3:اختمفكا في ذلؾ البعض ،قاؿ مجاىد ،كسعيد بف جبير:

بًع ٍج ًب َّ
الذ ىن ًب(ٓ) ،ألنو أكؿ ما يخمؽ كآخر ما يبمى ،كيركب عميو الخمؽ ،كقاؿ الضحاؾ:
ى
(ٔ)
بمسانيا ،كقاؿ الحسيف بف الفضؿ  :ىذا أدؿ بيا ألنو آلة الكبلـ ،كقاؿ الكمبي ،كعكرمة:
بفخذىا األيمف ،كقيؿ :بعضك منيا ال بعينو ،ففعمكا ذلؾ فقاـ القتيؿ حيا بإذف اهلل تعالى

كأكداجو ،أم عركؽ العنؽ ،تشخب دما ،كقاؿ :قتمني فبلف ،ثـ سقط كمات مكانو فحرـ قاتمو

الميراث"(ٕ).

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ٖ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭼ[ األنعام " ]1٢:قاؿ مقاتؿ :مف بمغو القرآف مف الجف كاإلنس فيك
)ُ) ىك :مسركؽ بف األجدع اليمداني الككفي الفقيو :أحد األعبلـ ،فعف الشعبي أف عائشة -رضي اهلل عنيا-
ب لمعمـ منو ،ككاف أعمـ بالفتكل مف شريح
كانت قد تبنت مسركقا ،كعف الشعبي قاؿ :ما عممت أحد كاف أ ٍ
طمى ى
ككاف شريح يستشيره ،ككاف مسركؽ اليحتاج الى شريح ،تكفى سنةّٔ:ق .ينظر :تذكرة الحفاظ( ُ.)َْ/
(ِ) ينظر :تفسير ابن كثير(ُ)ِّٓ/

)ّ) ينظر :يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني:البيان في مذىب اإلمام الشافعي (ْ.)ُّٓ/
(ْ) البغكم(ُ.)َُٗ/

)ٓ) عجب الذنب ىك :العظـ الذم في أسفؿ الصمب عند العجز ،كىك :العسيب مف الدكاب ،كىك :آخر فقرة مف
العمكد الفقرم لئلنساف ،كىك :آخر ما يبقى مف اإلنساف ،فيبمى جميع اإلنساف كتبقى ىذه العظمة الصغيرة
ينبت منيا اإلنساف مثؿ الحبة التي تضعيا في األرض فتنبت .ينظر :النياية في غريب الحديث(ّ.)ُْٖ/

)ٔ) ىك :الحسيف بف الفضؿ بف عمير البجمي الككفي النيسابكرم :العبلمة ،المفسر ،اإلماـ ،المغكم ،المحدث،
عالـ عصره في معاني القرآف ،كلد قبؿ سنةَُٖ:ق ،وتكفي سنةِِٖ:ق .ينظر :سير أعالم

النبال (.)414/13

(ٕ)ينظر:الثعمبي في تفسيره(ُ.)َِِ/
(ٖ) البغكم(ّ.)ُّْ/
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نذير لو ،كقاؿ محمدبف كعب القرظي :مف بمغو القرآف فكأنما رأل محمدا-صمى اهلل عميو

كسمـ-كسمع منو"(ُ).

ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ[األنعام " ]٧0:ﭽ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭼ أم :كعظ بالقرآف،
ﭽ ﭪ ﭫﭼ أم :ألف ال تبسؿ ،أم :ال تسمـ ،ﭽ ﭬ ﭼ لميبلؾ ،ﭽ ﭭ ﭮ ﭼ قالو
مجاىد ،كعكرمة ،كالسدم ،كقاؿ ابف عباس-رضي اهلل عنيما  :-تيمؾ ،كقاؿ قتادة :أف

تحبس ،كقاؿ الضحاؾ :تحرؽ ،كقاؿ ابف زيد :تؤخذ "(ّ) .في األمثمة السابقة أكرد عدة أقكاؿ

ألئمة التفسير -رحميـ اهلل.-

ثانياً :األمثمة عند اإلمام الشوكاني:

كقبؿ الحديث عف ذكر اإلماـ الشككاني في تفسيره ألقكاؿ المفسريف أكد أف أشير إلى أف مف
ذكرىـ اإلماـ البغكم مف المفسريف قد ذكرىـ كميـ اإلماـ الشككاني إضافة إلى المفسريف
المشيكريف بعد اإلماـ البغكم كقبؿ اإلماـ الشككاني ،كالسبب في ذلؾ أف اإلماـ الشككاني

متآخر عف اإلماـ البغكم بستة قركف ،ككما ىي عادة أغمب المفسريف االستفادة ممف قبميـ مف
المفسريف ،كسنعرؼ أشير مف أخد مف تفسيرىـ مف خبلؿ األمثمة ،كىي :

ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ْ( :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ[البقرة]26:
" قاؿ القرطبي :كال خبلؼ أف قكلو :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ مف كبلـ اهلل سبحانو(ٓ)،
كقد أطاؿ المتكممكف الخصاـ في تفسير الضبلؿ المذككر ىنا كفي نسبتو إلى اهلل سبحانو ،كقد
نقح البحث الرازم في تفسيره :مفاتيح الغيب ،في ىذا المكضع تنقيحا نفيسا ،كجكده كطكلو

كأكضح فركعو كأصكلو ،فميرجع إليو فإنو مفيد جدا(ٔ) ،كأما صاحب الكشاؼ فقد اعتمد ىاىنا
(ُ) ينظر :الثعمبي في تفسيره(ْ ،)َُْ/كالقرطبي في تفسيره (ٔ.)ّٗٗ/
(ِ) البغكم(ّ.)ُٓٔ/

(ّ) ذكر نحكه ابف جرير الطبرم في تفسيره(ُُ ،)ُْْ/كلـ يذكر قكؿ :السدم ،كالضحاؾ ،كابف أبي حاتـ في
تفسيره(ْ ،)ُُّٖ/كلـ يذكر قكؿ :الضحاؾ ،كابف زيد ،كالثعمبي في تفسيره(ْ.)ُٖٓ/

(ْ) الشككاني(ُ.)ٖٔ/

(ٓ) ينظر :في تفسيره الجامع ألحكاـ القرآف(ُ.)ِْٓ/
(ٔ) ينظر :في تفسيره مفاتيح الغيب(ِ.)ّٔٓ/
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عمى عصاه التي يتككأ عمييا في تفسيره ،فجعؿ إسناد اإلضبلؿ إلى اهلل سبحانو بككنو سببا،

فيك مف اإلسناد المجازم إلى مبلبس لمفاعؿ الحقيقي(ُ) ،كحكى القرطبي عف أىؿ الحؽ مف

المفسريف أف المراد بقكلو :يضؿ يخذؿ ،كالفسؽ :الخركج عف الشيء ،يقاؿ فسقت الرطبة :إذا

خرجت عف قشرىا ،كالفأرة مف جحرىا(ِ) ،كذكر معنى ىذا الفراء ،كقد استشيد أبك بكر بف
(ّ)

األنبارم

في كتاب الزاىر ،لو عمى معنى الفسؽ بقكؿ رؤبة بف العجاج(ْ):

ييوين في نجد وغو ار غائ ار*** فواسقا عن قصدىا جوائ ار(.)5

كقاؿ في الكشاؼ :الفسؽ الخركج عف القصد ،ثـ ذكر عجز بيت رؤبة المذككر ،ثـ

قاؿ :كالفاسؽ في الشريعة :الخارج عف أمر اهلل بارتكاب الكبيرة(ٔ) .كقاؿ القرطبي :كالفسؽ في

عرؼ االستعماؿ الشرعي :الخركج مف طاعة اهلل -عزكجؿ ،-فقد يقع عمى مف خرج بكفر،

كعمى مف خرج بعصياف( ،)7كىذا ىك أنسب بالمعنى المغكم ،كال كجو لقصره عمى بعض
الخارجيف دكف بعض .قاؿ الرازم في تفسيره :كاختمؼ أىؿ القبمة ىؿ ىك مؤمف أك كافر؟ فعند

أصحابنا أنو مؤمف ،كعند الخكارج أنو كافر ،كعند المعتزلة ال مؤمف كال كافر"(ٖ).

في ىذا المثاؿ أكرد تفسير عدد مف المفسريف ككجو كانتقد بعض األقكاؿ كتكسع كثي ار .

ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ٗ) :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ[البقرة " ]2٧:عف قتادة في
قكلو :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼقاؿ :الرحـ كالقرابة(َُ) ،كعف السدم في قكلو:
(ُ) ينظر :في تفسيره(ُ.)ُُٖ/
(ِ) ينظر :في تفسيره(ُ.)ِْٓ/

(ّ) ىك :أبك بكر محمد بف أبي محمد القاسـ األنبارم النحكم :صاحب التصانيؼ في النحك كاألدب؛ كاف عبلمة

كقتو في اآلداب كأكثر الناس حفظا ليا ،ككاف صدكقا ثقة دينا خي ار مف أىؿ السنة ،كصنؼ كتبا كثيرة منيا:

عمكـ القرآف ،كغريب الحديث ،كلد سنةُِٕ:ق ،كتكفي سنةِّٖ:ق .ينظر :وفيات األعيان(.)341/4

)ْ) ىك :أبك محمد رؤبة بف العجاج :كالعجاج لقب ،يتصؿ نسبو بزيد بف مناة :الراجز المشيكر مف مخضرمي
الدكلتيف كمف أعراب البصرة ،سمع مف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو ،-كالنسابة البكرم ،كعداده في التابعيف،
كاف بصي انر بالمغة بحكشييا كغريبيا ،كلما مات قاؿ الخميؿ :دفنا الشعر كالمغة كالفصاحة ،تكفي سنةُْٓ :ق.

ينظر :ياقوت الحموي :معجم األدبا (ّ ،)ُُُّ/كوفيات األعيان( ِ.)َّٓ/

(ٓ) ينظر :ديوان رؤبة(َُٗ).

(ٔ) ينظر :في تفسيره الكشاؼ(ُ.)ُُٗ/
(ٕ) ينظر :في تفسيره الجامع ألحكاـ القرآف(ُ.)ِْٔ/
(ٖ) ينظر :في تفسيره مفاتيح الغيب(ِ.)ّْٕ/
(ٗ) الشككاني(ُ.)َٕ/

(َُ) أخرجو ابن جرير في تفسيره (ُ)ُْٔ/ػ رقـ(ْٕٓ).
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ﭽ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﭼ كيفسدكف في األرض قاؿ :يعممكف فييا بالمعصية(ُ) ،كعف
مقاتؿ في قكلو :ﭽ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ يقكؿ :ىـ أىؿ النار"(ِ).

ذكر ىنا أقكاؿ ثبلثة

مف أقكاؿ المفسريف.
ّ-قال في تفسير قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ[ البقرة " ]31:قاؿ ابف عطية :كالذم يظير أف اهلل
عمـ آدـ األسماء كعرض عميو مع ذلؾ األجناس أشخاصا ،ثـ عرض تمؾ عمى المبلئكة،

كسأليـ عف أسماء مسمياتيا التي قد تعمميا آدـ -عميو السبلـ ، -فقاؿ ليـ آدـ :ىذا اسمو كذا

كىذا اسمو كذا(ْ) ،قاؿ الماكردم(ٓ) :فكاف األصح تكجو العرض إلى المسميف ،ثـ في زمف

عرضيـ قوالن :أحدىما :أنو عرضيـ بعد أف خمقيـ.

الثاني :أنو صكرىـ لقمكب المبلئكة ثـ عرضيـ"(ٔ).

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ٕ) :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﭼ[البقرة " ]122:ﭽ ﮅ ﮆ ﭼ ...إلى قكلو :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼقد سبؽ مثؿ
ىذا في صدر السكرة ،كتقدـ تفسيره ،ككجو التكرار الحث عمى اتباع الرسكؿ النبي األمي ،ذكر
(ٗ)

معناه ابف كثير في تفسيره(ٖ) ،كقاؿ البقاعي

في تفسيره :إنو لما طاؿ المدل في استقصاء

تذكيرىـ بالنعـ ،ثـ في بياف عكارىـ ،كىتؾ أستارىـ كختـ ذلؾ بالترىيب لتضييع أديانيـ
بأعماليـ كأحكاليـ كأقكاليـ أعاد ما صدر بو قصتيـ مف التذكير بالنعـ ،كالتحذير مف حمكؿ

(ُ) أخرجو ابن أبي حاتم في تفسيره(ُ ،)ِٕ/رقـ(ِٔٗ).
(ِ) أخرجو ابن أبي حاتم في تفسيره(ُ ،)ّٕ/رقـ(ِٗٗ).
(ّ) الشككاني (ُ.)ٕٕ/

(ْ) ينظر :في تفسيره المحرر الكجيز(ُ.)ُُِ/

(ٓ) ىك :عمي بف محمد بف حبيب البصرم ،المعركؼ بالماكردم ،كالماكردم :نسبة إلى بيع الماكرد ،الفقيو
الشافعي ،كاف إماما جميبل رفيع الشأف ،لو مصنفات كثيرة في الفقو كالتفسير كأصكؿ الفقو كاآلداب منيا(:
النكت كالعيكف) في التفسير ،كتكفي سنة َْٓ:ق  ،كدفف ببغداد ،كعمره ست كثمانكف سنة .ينظر :وفيات
األعيان (ّ ،)ِّٖ/كطبقات الشافعية الكبرى(ٓ.)ِٕٔ/

(ٔ) ينظر :في تفسيره النكت والعيون(ُ.)ٗٗ/
(ٕ) الشككاني(ُ.)ُٓٗ/

(ٖ) ينظر :في تفسيره تفسير القرآف العظيـ(ُ.)ِّٖ/

(ٗ) ىك :إبراىيـ بف عمر بف حسف البقاعي :،مؤرخ أديب ،كلد تقريبا سنة َٖٗ :ق في البقاع ،كنشأ بيا ثـ
تحكؿ إلى دمشؽ ثـ فارقيا ،كدخؿ بيت المقدس ،ثـ القاىرة ،مف مصنفاتو تفسيره المسمى(نظـ الدرر في
تناسب اآليات كالسكر) ، ،تكفي بدمشؽ سنةٖٖٓ :ىػ .ينظر :البدر الطالع(ُ ، )ُٗ/كاألعالم(ُ.)ٓٔ/
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النقـ يكـ تجمع األمـ ،كيدكـ فيو الندـ لمف زلت بو القدـ ،ليعمـ أف ذلؾ فذلكة القصة،
كالمقصكد بالذات الحث عمى انتياز الفرصة"(ُ).

ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ[األنعام " ]31:قاؿ
ابف جرير الطبرم :إف الضمير في ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ يرجع إلى الصفقة ،كذلؾ أنيـ لما تبيف ليـ
خسراف صفقتيـ ببيعيـ اإليماف بالكفر ،كالدنيا باآلخرة قالكا يا حسرتنا عمى ما فرطنا في

صفقتنا ،كاف لـ تذكر في الكبلـ فيك داؿ عمييا ،ألف الخسراف ال يككف إال في صفقة كقيؿ:

الضمير راجع إلى الحياة :أم :عمى ما فرطنا في حياتنا"(ّ).

مف خبلؿ األمثمة السابقة يتضح أف اإلماـ الشككاني ذكر أقكاؿ المفسريف سكاء ممف

ذكرىـ اإلماـ البغكم أك ممف جاء بعدىـ مف المفسريف المشيكريف.
أوجو االتفاق:

مف خبلؿ األمثمة يتبيف أف اإلماميف اتفقا في ذكر أقكاؿ المفسريف قبميـ.

أوجو االختالف:

ُ -يسند اإلماـ الشككاني أقكاؿ التابعيف ،كليس ذلؾ عند اإلماـ البغكم الذم يذكر
القكؿ مباشرة.

ِ -غالبا ما يرجح اإلماـ الشككاني بيف األقكاؿ عند تعارضيا كينتقد ،أك يذكر ترجيح

أحد األئمة(ْ).

ّ -تكسع اإلماـ الشككاني أكثر مف اإلماـ البغكم بذكر أقكاؿ المفسريف كشرحيا،

كتكجيييا.

ْ -عند ترجيح اإلماـ الشككاني لؤلقكاؿ قد يذكر ترجيح أحد األئمة ،كيختار كيرجح

قكالن آخر.

(ُ) ينظر :في تفسيره نظم الدرر في تناسب اآليات والسور(ِ.)ُْٓ/
(ِ) الشككاني(ِ.)ُِٕ/

(ّ) تفسير جامع البيان لمطبري(ُُ)ِّٓ/

(ْ) ينظر :تفسير الشوكاني  :مثبل (ُ.)َُّ/ُٖٔ،ِ/ُّْ،ُ/ُّٓ،ُ/ُِ،ُ/
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المطمب الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير بالمغة وأقوال
أئمة المغة
كبل اإلماميف اعتمدا في تفسيرييما عمى أقكاؿ أئمة المغة  ،كستتضح الصكرة مف خبلؿ
األمثمة اآلتية كىي:

أوالً  :األمثمة عند اإلمام البغوي:

ُ -قال في تفسير قولو تعالى( :)1ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ[ الفاتحة " ]1:اختمفكا في
الم ىبِّرد(ِ) -مف البصرييف :-ىك مشتؽ مف السمك ،كىك العمك ،فكأنو عبل عمى
اشتقاقو قاؿ ي

(ّ)
الس ىمة
مف
ىك
:
الككفييف
مف
معناه كظير عميو ،كصار معناه تحتو ،كقاؿ ثعمب
الك ٍسـ ك ِّ
ى
كىي العبلمة ككأنو عبلمة لمعناه ،كاألكؿ أصح ،ألنو يصغر عمى السمي ،كلك كاف مف السمة

لكاف يصغر عمى الكسيـ ،كما يقاؿ في الكعد :كعيد كيقاؿ في تصريفو :سميت ،كلك كاف مف

الكسـ ،لقيؿ :كسمت"(ْ).أكرد ىنا أقكاؿ بعض أئمة المغة مف البصرييف ،كالككفييف.
()5

ِ -قال يف قوله تعاىل  :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ[البقرة "] 26:ﭽ ﮃ
ﮄﮅ ﭼيعني الذباب كالعنكبكت كقاؿ أبك عبيدة أم :فما دكنيا كما يقاؿ :فبلف جاىؿ ،فيقاؿ:
كفكؽ ذلؾ أم :كأجيؿ(.)6

(ُ) البغكم(ُ.)َٓ/

(ِ) ىك :محمد بف يزيد أبك العباس المبرد :كاف مف أرباب المغة كالعمـ ،كثير الحفظ  ،فصيحا  ،بميغا  ،اتفؽ لو
عمى ما ليس عميو أحد ممف تقدمو أك تأخر عنو ،مات سنةِٖٓ:ق .ينظر :إنباه الرواة عمى أنباه

النحاة(ّ.)ُِْ/

(ّ) ىك :أحمد بف يحيى بف زيد أبك العباس الشيباني مكالىـ المعركؼ بثعمب :إماـ الككفييف في النحك كالمغة،
ككاف ثقة حجة صالحا دينا مشيك ار بالحفظ كصدؽ الميجة ،كالمعرفة بالغريب كركاية الشعر القديـ ،كلد سنة:
ََِق ،ك مات سنةُِٗ :ق .ينظر :إنباه الرواة عمى أنباه النحاة(ُ.)ُٖٔ/
(ْ) ينظر :عبد الرحمف بف محمد األنصارم كماؿ الديف األنبارم :اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين:
البصريين والكوفيين(.)8/1

(ٓ) البغكم(ُ.)ٕٕ/

(ٔ) ينظر :تاج العروس(ِٔ)َِّ/
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ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ[البقرة]130:
" قاؿ األخفش(ِ) :معناه سفو في نفسو ،كنفسو عمى ىذا القكؿ نصب بنزع حرؼ

الصفة[مراد األخفش حرؼ الخفض] (ّ) ،كقاؿ الفراء :نصب عمى التفسير ،ككاف األصؿ
سفيت نفسو فمما أضاؼ الفعؿ إلى صاحبيا خرجت النفس المفسرة ليعمـ مكضع السفو ،كما

يقاؿ :ضقت بو ذرعا ،أم :ضاؽ ذرعي بو"(ْ) .كىنا أكرد قكليف الثنيف مف أئمة المغة.

ْ -قاؿ في تفسير قكلو تعالى(ٓ) :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ[ البقرة " ]150:مكضع ﭽ ﮪ ﭼ خفض
كأنو قاؿ :سكل الذيف ظممكا قالو الكسائي ،كقاؿ الفراء :نصب باالستثناء"(ٔ) .كىنا كذلؾ أكرد
قكليف الثنيف مف أئمة المغة.
ٓ -قاؿ في تفسير قكلو تعالى(ٕ):ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ[البقرة " ] 235:قوله:ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ الخطبة:التماسالنكاح
وهً مصدر خطب الرجل المرأة ٌخطب خطبة ،وقال األخفش :الخطبة الذكر ،والخطبة
التشهدفٌكونمعناه:فٌماعرضتمبهمنذكرالنساءعندهن)ٖ(،ﭽ ﭷ ﭼ أضمرتم

(ُ) البغكم(ُ.)ُّٓ/
)ِ) ىػػك :أبػػك الحسػػف سػػعيد بػػف مسػػعدة المجاشػػعي :مػػكلى مجاشػػع ،أخػػذ النحػػك عػػف سػػيبكيو ،ككػػاف أكبػػر منػػو،
كصحب الخميؿ أكالى ،ككاف معمما لكلد الكسائي ،كىك :أكؿ مف أممى غريػب كػؿ بيػت مػف الشػعر ،كتػكفى سػنة:
ُِٓق .ينظر :إنباه الرواة عمى أنباه النحاة(ِ.)ّٔ/

(ّ) ينظر :معاني القرآن لألخفش(ُ.)ُٕٓ/
)ْ) ينظر :معاني القرآن لمف ار (.)79/1
(ٓ) البغكم(ُ.)ُٔٓ/

(ٔ) ينظر :معاني القرآن لمف ار (ُ ،)ٖٗ/ك(ُ.)ِٖٗ/
(ٕ) البغكم (ُ.)ِِٖ/

(ٖ) ينظر :معاني القرآن لألخفش (ُ.)َُٗ/
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ﭽ ﭸ ﭹﭺ ﭼ نكاحهنٌقال:أكننتالشًءوكننتهلغتان،وقالثعلب:أكننتالشًء
أيأخفٌتهفًنفسً،وكننتهسترته"(ُ).

مف خبلؿ األمثمة السابقة يتضح أف اإلماـ البغكم يستشيد في تفسيره بالمغة ،كأقكاؿ

أئمة المغة .

األمثمة عند اإلمام الشوكاني:

ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ[البقرة " ]16:قاؿ سيبكيو :ضمت الكاك في :ﭽ ﯶ ﭼ فرقا بينيا،
كبيف الكاك األصمية في نحك :ﭽ ﭣ ﭤ ﭼ[الجن ، ]16:كقاؿ الزجاج :حركت بالضـ كما
يفعؿ في نحف ،كق أر يحيى بف يعمر بكسر الكاك عمى أصؿ التقاء الساكنيف ،كق أر أبك السماؿ
العدكم

(ّ)

بفتحيا لخفة الفتحة ،كأجاز الكسائي ىمز الكاك"(ْ) .ذكر ىنا أقكاؿ ثبلثة مف أئمة

المغة ،مع تكجيييـ لحركات الكممات.

ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ( :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ[البقرة " ]246:قكلو :ﭽ ﭨ ﭩ ﭼبالفتح لمسيف ،كبالكسر لغتاف،
كبالثانية ق أر نافع ،كباألكلى ق أر الباقكف(ٔ) ،قاؿ في الكشاؼ :كقراءة الكسر ضعيفة(ٕ) ،كقاؿ أبك

حاتـ السجستاني :ليس لمكسر كجو ،كقاؿ أبك عمي الفارسي :كجو الكسر قكؿ العرب ،ىك
عس بذلؾ ،مثؿ حر كشج ،كقد جاء فعؿ كفعؿ في نحك نقـ كنقـ ،فكذلؾ عسيت كعسيت(ٖ)،

(ُ) ينظر :معاني القرآن لمف ار (ُ.)ُِٓ/
(ِ) الشككاني(ُ.)ْٓ/

(ّ) ىك :قعنب بف ىبلؿ بف أبي قعنب البصرم المقرئ :لو قراءة شاذة في الكامؿ ألبي القاسـ اليذلي ،كفي
غيره ،ركاىا عنو أبك زيد سعيد بف أكس األنصارم ،كقاؿ اليذلي :إماـ في العربية ،تكفي بيف سنة ُُٓ :ق-
ك َُٔ ق .ينظر :الذىبي :تاريخ االسالم(ْ.)ُٖٕ/

(ْ) ينظر :إعراب القرآن لمنحاس(ُ ،)ِّ/كابف جني في المحتسب في تبيين وجوه شواذ الق ار ات(ُ.)ْٓ/
(ٓ) الشككاني(ُ.)َّّ/

(ٔ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)َِّ/
(ٕ) ينظر :تفسير الكشاف(ُ ،)ُِٗ/ككبلـ الزمخشرم مردكد عميو ،إذ فيو طعف صريح عمى قراءة متكاترة
كصحيحة ،متفؽ عمى تكاترىا ،كقد كجييا أبك عمى الفارسي في كتابو :الحجة لمق ار السبعة(ِ،)َّٓ/

بالكبلـ أعبله في المتف.

(ٖ) ينظر في كتابو :الحجة لمق ار السبعة(ِ.)َّٓ/
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ككذا قاؿ مكي(ُ) ،كقد ق أر بالكسر أيضا الحسف ،كطمحة فبل كجو لتضعيؼ ذلؾ(ِ).
ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ( :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [البقرة " ]246:قاؿ الزجاج :ﭽ ﭮ ﭯﭰ ﭼ في مكضع نصب ،أم:
ىؿ عسيتـ مقاتمة(ْ) ،قاؿ األخفش( :أف) في قكلو :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ(ٓ) ،كقاؿ الفراء :ىك
محمكؿ عمى المعنى ،أم :كما منعنا؟ كما تقكؿ :الؾ أال تصمي(ٔ)؟ كقيؿ :المعنى ،كأم شيء
لنا في أف ال نقاتؿ ،قاؿ النحاس :كىذا أجكدىا"(ٕ) .أكرد عدة أقكاؿ ألئمة المغة ،كذكر ترجيح
أحد العمماء دكف تعقيب ،ككأنو كافقو .

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ٖ( :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭼ

[األنعام " ]125:ق أر ابف كثيرﭽﭠ ﭼ بالتخفيؼ مثؿ :ىيف ،كليف ،كق أر الباقكف بالتشديد كىما
لغتاف ،كق أر نافع ﭽ ﭡ ﭼ بالكسر ،كمعناه الضيؽ ،كرر المعنى تأكيدا ،كحسف ذلؾ اختبلؼ
المفظ ،كق أر الباقكف بالفتح :جمع حرجة كىي شدة الضيؽ(ٗ) ،كالحرجة الغيضة ،كالجمع ىح ٍرج
و
كح ٍرهج :أم:
ضِّي ي
ؽ عمى نفسو ،كقاؿ الجكىرم(َُ) :مكاف ىح ًرهج ى
كح ير ىجات ،كمنو فبلف ىيتى ىح َّريج :أم :يي ى
ي
ؽ كثير الشجر ال تصؿ إليو َّ ً
الح ًريج :اإلثـ(ُُ)
ضِّي ه
الراع ىيةي ،ك ى
ى
(ُ) ىك :مكى بف أبى طالب القيسي المقرئ :أصمو مػف القيػركاف ،كسػكف قرطبػة ،حسػف الفيػـ ،جيػد الػديف ،كثيػر
التػػأليؼ فػػي عمػػكـ الق ػرآف ،كالعربيػػة ،مػػف مصػػنفاتو :مشػػكؿ إع ػراب الق ػرآف ،كلػػد سػػنةّٓٓ:ق بػػالقيركاف ،كتػػكفي
سنةّْٕ:ق .ينظر :إنباه الرواة عمى أنباه النحاة(ّ.)ُّّ/

(ِ) ينظر :إعراب القرآن لمنحاس(ُ.)ُُِ/
(ّ) الشككاني(ُ.)َّّ/

)ْ) ينظر :إبراىيـ بف السرم بف سيؿ ،أبك إسحاؽ الزجاج :معاني القرآن واعرابو (.)326/1
)ٓ) ينظر :معانى القرآن لألخفش(.)194/1
(ٔ) ينظر :معاني القرآن لمف ار (ُ.)ُّٔ/

(ٕ) ينظر :معاني القرآن لمنحاس(ُ.)ُِِ/
(ٖ) الشككاني(ِ.)ُِٖ/

(ٗ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ ،)ِِٔ/كقد كافؽ أبك بكر (شعبة) ،كأبك جعفر قراءة نافع في ﭽﭡ ﭼ.

(َُ) ىك :إسماعيؿ بف حماد الجكىرم أبك نصر الفارابي :كاف مف أعاجيب الزماف ذكاء كفطنة كعمما ،كأصمو
مف ببلد الترؾ مف فاراب ،كىك :إماـ في عمـ المغة ،كاألدب ،مف مصنفاتو :صحاح المغة ،تكفي سنة:
ّٖٗق ،كقيؿ غير ذلؾ .ينظر :معجم األدبا (ِ ،)ٔٓٔ/وانباه الرواة عمى أنباه النحاة(ُ.)ِِٗ/

(ُُ) ينظر :إسماعيؿ الجكىرم :الصحاح تاج المغة وصحاح العربية(ُ.)َّٓ/
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أضيؽ الضي ً
كح ىرهج مصدر كصؼ بو
الح ىريج:
ي
ؽ(ُ) .كقاؿ النحاس :ىح ًرهج اسـ الفاعؿ ،ى
كقاؿ الزجاج :ى
كما يقاؿ :رجؿ عدؿ" (ِ(.
ٓ -قاؿ في تفسير قكلو تعالى(ّ( :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
[األنعام :"]56:قرئ ﭽ ﮘ ﭼبفتح البلـ ككسرىا كىما لغتاف .قاؿ أبك عمرك :ﭽ ﮘﭼ
بكسر البلـ لغة تميـ ،كىي قراءة ابف كثاب كطمحة بف مصرؼ ،كاألكلى ىي األصح كاألفصح،

ألنيا لغة أىؿ الحجاز ،كىي قراءة الجميكر( .)4قاؿ الجكىرم :كالضبلؿ كالضبللة :ضد الرشاد ،كقد
ضممت أضؿ ،قاؿ اهلل تعالى :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ[سبأ ] 50:قاؿ فيذه :يعني
المفتكحة لغة نجد كىي الفصيحة ،كأىؿ العالية يقكؿ :ضممت بالكسر أضؿ"(.)5

مف خبلؿ األمثمة السابقة يتضح االىتماـ الكبير لئلماـ الشككاني باالستشياد بالمغة ،كأقكاؿ أئمة
المغة.

أوجو االتفاق:
ُ -اتفؽ اإلماماف في االستشياد بالمغة كأقكاؿ أئمة المغة في تفاسيرىـ.
ِ -أغمب مف ذكرىـ اإلماـ البغكم ذكرىـ اإلماـ الشككاني.

ّ -كبل اإلماميف يستشيداف لبعض المعاني المغكية مف اآليات.
ْ -كبل اإلماميف يرجحاف بيف األقكاؿ.

أوجو االختالف:

ُ -تكسع اإلماـ الشككاني أكثر مف اإلماـ البغكم في ذكر أقكاؿ أئمة المغة.
ِ -أختصر اإلماـ البغكم عند ذكر أقكاؿ أئمة المغة.

ّ -تكسع اإلماـ الشككاني عند ذكر أقكاؿ أئمة المغة.

ْ -يذكر اإلماـ الشككاني عدة أقكاؿ نحكية ،كيرجح أحيانا بمغة العرب ،أكثر مف اإلماـ
البغكم.

(ُ) ينظر :محمد أحمد اليركم :تيذيب المغة(ْ.)ْٖ/
(ِ) ينظر :إعراب القرآن لمنحاس(ِ.)َّ/
(ّ) الشككاني(ِ.)ُّٗ/

(ْ) ينظر :أبك حياف في تفسيره (ْ ،)َّٓ/كالقرطبي في تفسيره(ٔ ،)ّْٖ/كقاؿ يكسؼ بف عمي اليشكرم :في
الكامل في الق ار ات واألربعين الزائدة عمييا(َْٓ) بكسر البلـ األكلى طمحة ،كالقكرسي عف أبي جعفر،

كشبؿ في اختياره ،كأحمد ،كالباقكف بفتحيا ،كىك :االختيار؛ ألنو أشير.
(ٓ) ينظر :الصحاح تاج المغة وصحاح العربية(ٓ.)ُْٕٖ/
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المبحث الرابع :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير
بالنحو والصرف والبالغة
وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في التفسير بالنحك.

المطمب الثاني :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في التفسير بالصرؼ.
المطمب الثالث :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في التفسير بالببلغة.
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المطمب األول :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير بالنحو.
أوالً :األمثمة عند اإلمام االبغوي:
ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭼ[البقرة "]6:ﭽ ﭗ ﭼ حرؼ عطؼ عمى االستفياـ ﭽ ﭘ ﭼ حرؼ جزـ ال تمي إال
الفعؿ ،ألف الجزـ يختص باألفعاؿ".
ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ[ البقرة " ]135:ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ بؿ نتبع ممة إبراىيـ ،كقاؿ
الكسائي :ىك نصب عمى اإلغراء ،كأنو يقكؿ :اتبعكا ممة إبراىيـ ،كقيؿ :معناه بؿ نككف عمى
ممة إبراىيـ فحذؼ عمى ،فصار منصكبا ،ﭽ ﭜﭝ ﭼ نصب عمى الحاؿ عند نحاة البصرة(ّ)،
كعند نحاة الككفة نصب عمى القطع أراد بؿ ممة إبراىيـ الحنيؼ فمما سقطت األلؼ كالبلـ لـ

يتبع المعرفة النكرة فانقطع منو فنصب"(ْ).

ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ[البقرة " ]240:ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ متاعا نصب
عمى المصدر ،أم :متعكىف متاعا ،كقيؿ :جعؿ اهلل ذلؾ ليف متاعا ،كالمتاع نفقة سنة
لطعاميا ككسكتيا كسكنيا كما تحتاج إليو ﭽ ﭵ ﭶﭷ ﭼ نصب عمى الحاؿ ،كقيؿ :بنزع
حرؼ عمى الصفة أم :مف غير إخراج".
ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ٔ( :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ[البقرة"]24٢:ﭽ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ
ﭼ جماعة ،كىي جمع ال كاحد لو مف لفظو ،كجمعو فئات كفئكف في الرفع كفئيف في الخفض
كالنصب".
(ُ) البغكم(ُ.)ْٔ/
(ِ) المصدر نفسو (ُ.)ُٓٓ/
(ّ) ينظر :مثبل مف عمماء البصرة :أبك الحسف المجاشعي بالكالء ،البمخي ثـ البصرم ،الممقب باألخفش في
كتابو :معانى القرآن لألخفش (ُ.)ِِٕ/

(ْ) ينظر :مثبل مف عمماء الككفة الفراء ،في كتابو معانى القرآن لمف ار (ُ ،)ُِّ/كلممزيد مف االيضاح ينظر:
إبراىيـ بف سميماف البعيمي :المنصوب عمى التقريب (ُٖٓ).

(ٓ) البغكم(ُ.)ُِٗ/

(ٔ) المصدر نفسو(ُ.)َِّ/
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ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ( :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ[األنعام:
 " ]151قيؿ :مكضع (أف) رفع ،معناه ىك أف ال تشرككا ،كقيؿ :محمو نصب ،كاختمفكا في
كجو انتصابو ،فقيؿ :معناه حرـ عميكـ أف تشرككا بو( ،كال) صمة كقكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ [األعراف ]12:أم :منعؾ أف تسجد ،كقيؿ :تـ الكبلـ عند قكلو  :ﭽ ﯖ
ﯗ ﭼ ".
مف خبلؿ األمثمة يتضح اىتماـ اإلماـ البغكم بالنحك إال أنو يختصر كال يذكر إال بقدر
الحاجة كايضاح المعنى.

ثانياً :األمثمة عند اإلمام الشوكاني:

ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ[البقرة"]2:اسم
اإلشارة مبتدأ ،والكتاب صفتو ،والخبر َل ﭽ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭼ ،كمف جكز االبتداء ب ﭽ ﭑ ﭼ جعؿ ذلؾ
مبتدأ ثانيا ،كخبره الكتاب أك ىك صفتو ،كالخبر ﭽ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭼ  ،كالجممة خبر المبتدأ ،كيجكز أف
يككف المبتدأ مقد ار كخبره ﭽ ﭑ ﭼوما بعده ،والريب مصدر".
ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ):ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﭼ [البقرة " ]263:قكلو :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ قيؿ :الخبر محذكؼ ،أم :أكلى
كأمثؿ ،ذكره النحاس ،قاؿ :كيجكز أف يككف خب ار عف مبتدأ محذكؼ ،أم :الذم أمرتـ بو قكؿ
معركؼ ،كقكلو :ﭽ ﯖ ﭼ مبتدأ أيضا كخبره قكلو :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ

(ْ)

كقيؿ :إف قكلو:

ﭽ ﯗ ﭼ خبر عف قكلو :ﭽ ﯔ ﯕ ﭼ كعف قكلو :ﭽ ﯖ ﭼ كجاز االبتداء بالنكرتيف ألف
األكلى :تخصصت بالكصؼ ،كالثانية :بالعطؼ ،كالمعنى :أف القكؿ المعركؼ مف المسؤكؿ
لمسائؿ ،كىك التأنيس كالترجية بما عند اهلل ،كالرد الجميؿ خير مف الصدقة التي يتبعيا أذل".
ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ):ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [األنعام"]20:قكلو :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ في محؿ رفع عمى

(ُ) البغكم(ّ.)َِّ/
)ِ) الشككاني(ُ.)ّٗ/

)ّ) المصدر نفسو (ُ.)ِّٔ/
(ْ) ينظر :إعراب القرآن لمنحاس(ُ.)ُِٖ/
(ٓ) الشككاني(ِ.)ُُِ/
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االبتداء ،كخبره ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ كدخكؿ الفاء في الخبر لتضمف المبتدأ معنى الشرط كقيؿ:
إف المكصكؿ خبر مبتدأ محذكؼ كقيؿ :ىك نعت لممكصكؿ األكؿ .كعمى الكجييف األخيريف
يككف فيـ ال يؤمنكف معطكفا عمى جممة ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ .كالمعنى عمى الكجو
األكؿ :أف الكفار الخاسريف ألنفسيـ بعنادىـ كتمردىـ ال يؤمنكف
بما جاء بو رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ ،-كعمى الكجييف األخيريف :أف أكلئؾ

الذيف آتاىـ اهلل الكتاب ىـ الذيف خسركا أنفسيـ بسبب ما كقعكا فيو مف البعد عف الحؽ كعدـ
العمؿ بالمعرفة التي ثبتت ليـ ،فيـ ال يؤمنكف".
ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ[األنعام " ]46:االستفياـ
في ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ لمتكبيخ ،كﭽ ﭦ ﭼمبتدأ ،ك ﭽ ﭧ ﭼخبره ،ك ﭽ ﭨ ﭩ ﭼصفة
لمخبر ،ككحد الضمير في بو مع أف المرجع متعدد ،عمى معنى :فمف يأتيكـ بذلؾ المأخكذ أك

المذككر ،كقيؿ :الضمير راجع إلى أحد ىذه المذككرات ،كقيؿ :إف الضمير بمنزلة اسـ
اإلشارة :أم :يأتيكـ بذلؾ المذككر".

ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ( :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭢ ﭣ ﭼ[األنعام " ]102:اإلشارة بقكلو :ﭽ ﭑ ﭼ إلى األكصاؼ
السابقة ،ك ﭽ ﭘﭙ ﭼ في مكضع رفع عمى االبتداء كما بعده خبره ،كىك االسـ الشريؼ ،ك ﭽ
ﭓﭔ ﭼ خبر ثاف ،ك ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ خبر ثالث ،ك ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ خبر رابع،
كيجكز أف يككف اهلل ربكـ بدال مف اسـ اإلشارة ،ككذلؾ ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ
خبر المبتدأ ،كيجكز ارتفاع خالؽ عمى إضمار مبتدأ ،كأجاز الكسائي كالفراء النصب فيو"(ّ).
مف خبلؿ األمثمة يتضح اىتماـ اإلماـ الشككاني بالنحك في تفسيره كتميزه عف اإلماـ

البغكم بالتكسع كالشرح.

(ُ) الشككاني (ِ.)ُّْ/
(ِ) المصدر نفسو (ِ.)ُٖٔ/
(ّ) ينظر :معاني القرآن لمف ار (ُ.)ّْٖ/
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أوجو االتفاق::
ُ -كبل اإلماميف متفقاف عمى االستشياد كالتكضيح بالنحك.
النحك.

ِ -كبل اإلماميف يذكراف األقكاؿ في الكممة النحكية إذا كاف فييا اختبلؼ بيف عمماء
أوجو االختالف:
ُ -التبايف ىنا كبير حيث كاإلماـ البغكم يختصر كثيرا ،كال يذكر مف النحك إال قدر

الحاجة ،بينما اإلماـ الشككاني يتكسع كثي ار ،كيعقب ،كيرجح ،كيناقش.

ِ -يكجو اإلماـ الشككاني ،كيرجح بيف األقكاؿ بقكلو :كأجازه ،أك كالراجح.
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المطمب الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير بالصرف
أوالً :األمثمة عند اإلمام البغوي:
ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ( :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ[الفاتحة " ]2:قاؿ في
تفسير ﭽ ﭙﭼ اشتقاقو مف ً
العٍمًـ كالعبلمة سمكا بو لظيكر أثر الصنعة فييـ " .ذكر
ىنا في الصرؼ االشتقاؽ.

ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﭼ[ البقرة " ]11 :ﭽ ﮑ ﮒ ﭼ ق أر الكسائي (:قيؿ ،كغيض ،كجيء ،كحيؿ،
كسيؽ ،كسيئت) بً ىر ً
كـ أكائميف الضـ ،ككافؽ ابف عامر في (سيؽ ،كحيؿ ،كسيء ،كسيئت)،
ككافؽ أىؿ المدينة في( :سيء ،كسيئت) ألف أصميا قي ًك ىؿ بضـ القاؼ ككسر الكاك ،مثؿ :قيتً ىؿ،
ككذلؾ في أخكاتو فأشير إلى الضمة لتككف دالة عمى الكاك المنقمبة ،كق أر الباقكف بكسر

أكائميف ،استثقمكا الحركة عمى الكاك فنقمكا كسرتيا إلى فاء الفعؿ(ّ) ،كانقمبت الكاك ياء لكسرة ما

قبميا"(ْ) .ذكر ىنا كممة (قيؿ) كاصميا قي ًك ىؿ ككيؼ قرأت ( :قيؿ).

ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﭼ[البقرة " ]٧2:ﭽ ﮁ ﮂﮃ ﭼ أصمو تى ىد ٍارأتي ٍـ فأدغمت التاء في الداؿ كأدخمت األلؼ ،مثؿ

ﭽ ﮀ ﭼ[التوبة ." ]38:ذكر ىنا أصؿ الكممة ككيؼ ادغمت كذكر ليا مثاال

قكلو:

بآية أخرل.
ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ٔ) :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﭼ[ البقرة " ]143:ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ ق أر أىؿ الحجاز ،كابف عامر،

كؿ ،كفى ًع و
كحفص (لرءكؼ) مشبع عمى كزف فعكؿ ،ألف أكثر أسماء اهلل -تعالى -عمى فىع و
يؿ،
ي
كالغفكر ،كالشككر ،كالرحيـ ،كالكريـ كغيرىا ،كأبك جعفر يميف اليمزة ،كق أر اآلخركف باالختبلس
عمى كزف فى يع ًؿ(ٕ)".
(ُ) البغكم(ُ.)ِٓ/
(ِ) المصدر نفسو(ُ.)ٔٔ/

(ّ) القراءة ليست عمى ىك:اىـ ،بؿ ىي سنة متبعة عف رسكؿ اهلل عف جبريؿ –عمييما السبلـ -عف اهلل-عزكجؿ
 ،أم :أنيا قرآف كريـ مف عند اهلل-تعالى.(ْ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)َِٖ/
(ٓ) البغكم(ُ.)َُٖ/

(ٔ) المصدر نفسو (ُ.)َُٔ/
(ٕ) ينظر :إتحاف فضال البشر عمى الق ار ات األربعة عشر(ُْٗ).
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ذكر ىنا لفظ (رءكؼ) عمى كزف فعكؿ ،كىذا يدؿ عمى اىتمامو في تفسيره بالصرؼ.
ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﭼ
[البقرة " ]25٢:ق أر حمزة ،كالكسائي ،كيعقكب (لـ يتسف) بحذؼ الياء في الكصؿ ،ككذلؾ ﭽ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﭼ [األنعام ،]٢0:كق أر اآلخركف :بالياء فييما ،كصبل ككقفا(ِ) ،فمف أسقط
الياء في الكصؿ جعؿ الياء صمة زائدة ،كقاؿ :أصمو يتسنى فحذؼ الياء بالجزـ ،كأبدؿ منو
ىاء في الكقؼ ،كقاؿ أبك عمرك(ّ) :ىك مف التسنف بنكنيف :كىك التغير كقكلو تعالى :ﭽ ﯓ ﯔ
ﯕ ﭼ[الحجر ]26:أم :متغير ،فعكضت مف إحدل النكنيف ياء كقكلو تعالى :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﭼ [القٌامة ،]33:أم :يتمطط ،ككقكلو ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [الشمس]10:
كأصمو :دسيتيا ،كمف أثبت الياء في الحاليف جعؿ الياء أصمية الـ الفعؿ ،كىذا عمى قكؿ مف
جعؿ أصؿ السنة السنية كتصغيرىا سنيية ،كالفعؿ مف السانية ،كانما قاؿ :لـ يتسنو ،كلـ يثنو

مع أنو أخبر عف شيئيف رد التغيير إلى أقرب المفظيف ،كىك الشراب كاكتفى بذكر أحد
المذككريف ،ألنو في معنى اآلخر(ْ)" .ذكر ىنا أصؿ الكممة ﭽ ﯩﯪ ﯱ ﭼ كحذؼ الياء بالجزـ،
كابدالو بياء ،كذكر ليا عدة أمثمة مف اآليات.
ثانياً :األمثمة عند اإلمام الشوكاني :

ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ( :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ [البقرة" ]1٢٧:الجداؿ :مشتؽ مف الجدؿ ،كىك :الفتؿ،
كالمراد بو ىنا :المماراة كقيؿ :السباب ،كقيؿ :الفخر باآلباء ،كالظاىر األكؿ".
ذكر ىنا االشتقاؽ في كممة جداؿ ،كرجح.
ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ٔ( :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﭼ [البقرة":]11٧:بديع :فى ًعيؿ لممبالغة ،كىك خبر مبتدأ محذكؼ ،أم :ىك بديع

سماكاتو كأرضو ،أبدع الشيء :أنشأه ال عف مثاؿ ،ككؿ مف أنشأ ما لـ يسبؽ إليو قيؿ لو:
مبدع" .ذكر ىنا األكزاف في كممة بديع عمى كزف فعيؿ.
(ُ) البغكم(ُ.)َِّ/
(ِ) ينظر :النشر في الق ار ات العشر(ِ.)ُِْ/

(ّ) في تفسير الثعمبي أبك عمر .ينظر :تفسير الثعمبي(ِ.)ِْٔ/
(ْ) ذكر ذلؾ الثعمبي في تفسيره(ِ.)ِْٔ/
(ٓ) الشككاني(ُ.)ُِّ/

(ٔ)المصدر نفسو (ُ.)ُٓٓ/
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ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ( :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ[البقرة" ]2٧3:اإللحاؼ:
اإللحاح في المسألة ،كىك مشتؽ مف المحاؼ ،سمي بذلؾ :الشتمالو عمى كجكه الطمب في
المسألة كاشتماؿ المحاؼ عمى التغطية" .ذكر ىنا االشتقاؽ في كممة (اإللحاؼ).
ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ( :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [األنعام:"]32:قكلو :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﭼ أم :كما متاع
الدنيا إال لعب كليك ،عمى تقدير حذؼ مضاؼ ،أك ما الدنيا مف حيث ىي إال لعب كليك،
كالقصد باآلية تكذيب الكفار في قكليـ( :ما ىي إال حياتنا الدنيا) كالمعب معركؼ ،ككذلؾ

الميك ،ككؿ ما يشغمؾ فقد ألياؾ ،كقيؿ :أصمو الصرؼ عف الشيء ،كرد بأف الميك بمعنى
الصرؼ المو ياء ،يقاؿ :لييت عنو ،كالـ الميك كاك ،يقاؿ :ليكت بكذا".
ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ( :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ[األنعام "]44:قكلو :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋﭼ
المبمس :الحزيف اآليس مف الخير لشدة ما نزؿ بو مف سكء الحاؿ ،كمف ذلؾ اشتؽ اسـ

إبميس ،يقاؿ :أبمس الرجؿ إذا سكت ،كأبمست الناقة إذا لـ ترع ".
أوجو االتفاق:

ُ -كبل اإلماميف ذك ار في تفسيرييما الصرؼ.
ِ -كبل اإلماميف في الصرؼ لـ يتكسعا كثي ار ،بؿ اختص ار.
أوجو االختالف:

ال يكجد اختبلؼ بيف اإلماميف إال أف اإلماـ الشككاني تكسع أكثر مف اإلماـ البغكم،
ككاف يرجح أحيانا.



(ُ)الشككاني (ُ.)ّّٔ/
(ِ) المصدر نفسو (ِ.)ُِٕ/
(ّ) المصدر نفسو (ِ.)ُّّ/

 -246-

المطمب الثالث :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير بالبالغة
أوالً :األمثمة عند اإلمام البغوي:
ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
ﭼ [البقرة " ]45:ﭽ ﮴ ﭼ[كلـ]

(ِ)

يقؿ( :كانيما) ردا لمكناية إلى كؿ كاحد منيما ،أم :كاف

كؿ خصمة منيما ،كما قاؿ :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ[الكهف ]33:أم :كؿ كاحدة منيما،
َّب ًر} كانو لكبير ،كبالصبلة كانيا لكبيرة ،فحذؼ أحدىما اختصارا،
استى ًع يينكا بًالص ٍ
كقيؿ :معناه { ىك ٍ

كقاؿ المؤرج(ّ) :رد الكناية إلى الصبلة ،ألنيا أعـ كقكلو تعالى :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ[التوبة ]34:رد الكناية إلى الفضة ،ألنيا أعـ ،كقيؿ :رد
الكناية إلى الصبلة ،ألف الصبر داخؿ فييا ،كما قاؿ اهلل تعالى :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭼ [التوبة ]62 :كلـ يقؿ :يرضكىما ،ألف رضا الرسكؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ-داخؿ في
رضا اهلل -تعالى ،-كقاؿ الحسيف بف الفضؿ :رد الكناية إلى االستعانة ،ﭽ ﮵ ﭼ أم :لثقيمة
ﭽ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ  .ذكر ىنا في الببلغة الكناية أربع مرات.
ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ْ( :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ
[البقرة " ]62:ﭽ ﭘ ﭙ ﭼ أم :مف مات منيـ ،كىك مؤمف ،ألف حقيقة اإليماف بالمكافاة،
كيجكز أف يككف الكاك مضم ار أم :كمف آمف بعدؾ يا محمد إلى يكـ القيامة ،كقاؿ بعضيـ:
إف المذككريف باإليماف في أكؿ اآلية عمى طريؽ المجاز دكف الحقيقة ،ثـ اختمفكا فييـ فقاؿ

بعضيـ :الذيف آمنكا باألنبياء الماضيف كلـ يؤمنكا بؾ ،كقيؿ :أراد بيـ المنافقيف الذيف آمنكا

بألسنتيـ ،كلـ يؤمنكا بقمكبيـ ،كالييكد كالنصارل الذيف اعتقدكا الييكدية كالنصرانية بعد التبديؿ،
كالصابئكف بعض أصناؼ الكفار" .كىنا ذكر المجاز.

(ُ) البغكم(ُ.)ٖٗ/

(ِ) ما بيف المعككفتيف ساقط مف تفسير البغكم المطبكع  ،كقد أضفتو ليستقيـ المعنى كالكبلـ.
(ّ) ىك :مؤرج بف عمرك بف الحارث السدكسي :البصرم النحكم :مف أعياف أصحاب الخميؿ عالـ بالعربية ،
كالحديث كاألنساب ،ككاف لو اتصاؿ بالمأمكف كرحؿ معو إلى خراساف ،فسكف مدة بمرك كانتقؿ إلى
نيسابكر،مف مصنفاتو :غريب القرآف ،تكفي سنةُٗٓ:ق .ينظر :معجم األدبا
األعيان(ٓ.)َّْ/

(ْ) البغكم(ُ.)َُّ/
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(ٔ ،)ُِّٕ/ووفيات

ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [البقرة " ]٢3:في قكلو :ﭽ ﯨ ﭼ
كأشربكا تشبيو بميغ أم :جعمت قمكبيـ لتمكف حب العجؿ منيا كأنيا تشربو ،كانما عبر عف
حب العجؿ بالشرب دكف األكؿ ،ألف شرب الماء يتغمغؿ في األعضاء حتى يصؿ إلى

باطنيا ،كالطعاـ يجاكرىا كال يتغمغؿ فييا" .ذكر ىنا في الببلغة التشبيو.

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [البقرة" ]1٧1:أضاؼ المثؿ إلى ﭽ ﭪ ﭫ ﭼ
لداللة الكبلـ عميو كما في قكلو تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﭼ[ٌوسف]82:معناه :كما أف البيائـ
تسمع صكت الراعي كال تفيـ كال تعقؿ ما يقاؿ ليا ،كذلؾ الكافر ال ينتفع بكعظؾ إنما يسمع
صكتؾ ،كقيؿ :معناه :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ كفركا في قمة عقميـ كفيميـ عف اهلل كعف
رسكلو كمثؿ المنعكؽ بو مف البيائـ التي ال تفقو مف األمر كالنيي إال الصكت ،فيككف المعنى

لممنعكؽ بو ،كالكبلـ خارج عف الناعؽ ،كىك و
فاش في كبلـ العرب ،يفعمكف ذلؾ كيقبمكف الكبلـ
إليضاح المعنى عندىـ ،يقكلكف :فبلف يخافؾ كخكؼ األسد ،أم :كخكفو مف األسد .كقاؿ
تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [القصص ]٧6:كانما العصبة تنكء بالمفاتيح ،كقيؿ:
معناه :مثؿ الذيف كفركا في دعاء األصناـ التي ال تفقو كال تعقؿ كمثؿ الناعؽ بالغنـ فبل ينتفع
مف نعيقو بشيء غير أنو في غناء مف الدعاء كالنداء ،كذلؾ الكافر ليس لو مف دعاء اآللية
كعبادتيا إال العناء كالببلء كما قاؿ تعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﭼ[ فاطر ، ]14 :كقيؿ :معنى اآلية كمثؿ الذيف كفركا في دعاء األكثاف كمثؿ الذم
يصيح في جكؼ الجباؿ فيسمع صكتا يقاؿ لو :الصدل ال يفيـ منو شيئا ،فمعنى اآلية كمثؿ
الذم ينعؽ بما ال يسمع منو الناعؽ إال دعاء كنداء ﭽ ﭶ ﭼ تقكؿ العرب لمف ال يسمع كال
يعقؿ :كأنو أصـ" .كىنا ذكر في الببلغة التشبيو.
 -5قال في تفسير قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ[األنعام]146:

(ُ) البغكمُ.)ُّْ/
(ِ) المصدر نفسو(ُ.)ُُٖ/
(ّ) المصدر نفسو(ّ.)ُٗٗ/
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" ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﭼ كىك ما لـ يكف مشقكؽ األصابع مف البيائـ ،كالطير مثؿ:
البعير ،كالنعامة ،كاألكز ،كالبط ،قاؿ القتيبي(ُ) :ىك كؿ ذم مخمب مف الطير ،ككؿ ذم
حافر مف الدكاب ،كحكاه عف بعض المفسريف ،كقاؿ :سمي الحافر ظف ار عمى

االستعارة"(ِ) .ك ىنا ذكر االستعارة.

ثانياً :األمثمة عند اإلمام الشوكاني:

ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﭼ[ البقرة" ]٧4:كالمراد :أف الماء يخرج مف الحجارة مف
مكاضع االنفجار كاالنشقاؽ ،كمف الحجارة ما ييبط :أم ينحط مف المكاف الذم ىك فيو إلى

أسفؿ منو مف الخشية هلل التي تداخمو كتحؿ بو كقيؿ :إف اليبكط مجاز عف الخشكع منيا،
كالتكاضع الكائف فييا انقيادا هلل -عز كجؿ ،-فيك مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ[ الحشر]21:كقد حكى ابف جرير عف فرقة(أم
مف المفسريف) :أف الخشية لمحجارة مستعارة كما استعيرت اإلرادة لمجدار[في ىذا إشارة إلى
قكلو :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ[ الكهف .")ْ( ]٧٧:ذكر ىنا المجاز في ىبكط ،
كاالستعارة في الخشية لمحجارة.
ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [البقرة " ]114:المراد بمنع المساجد أف يذكر فييا اسـ اهلل منع مف
المغكل العالـ ،صاحب التصانيؼ الحساف فى فنكف العمكـ،
النحكل
ل:
ٌ
ٌ
(ُ) ىك :عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكر ٌ
مدة فنسب إلييا ،مف تصانيفو مشكؿ القرآف ،تكفي
بالدينكر ٌ
كتأدب ،كأقاـ ٌ
ل األصؿ ،كلد ببغداد ،كنشأ بيا ٌ
مركز ٌ
سنةِٕٔ:ق ،كقيؿ سنةَِٕ :ق .ينظر :إنباه الرواة عمى أنباه النحاة(ِ.)ُّْ/

(ِ) ينظر :عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة  :تأويل مشكل القرآن (.)99
(ّ) الشككاني(ُ.)ُُٗ/

(ْ) لـ يقؿ بيذا النص ،كانما قاؿ :قكلو :ﭽ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﭼ كقكلو :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ كال إرادة لو،
قالكا :كانما أريد بذلؾ أنو مف عظـ أمر اهلل ،يرل كأنو ىابط خاشع مف ذؿ خشية اهلل ،كقاؿ آخركف :معنى
قكلو:ﭽ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﭼ  ،أم :يكجب الخشية لغيره ،بداللتو عمى صانعو .ينظر :تفسير ابن
جرير(ِ.)ِِْ/

(ٓ) الشككاني (ُ.)ُّٓ/
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يأتي إلييا لمصبلة ،كالتبلكة ،كالذكر ،كتعميمو .كالمراد بالسعي في خرابيا :ىك السعي في
ىدميا ،كرفع بنيانيا ،كيجكز أف يراد بالخراب :تعطيميا عف الطاعات التي كضعت ليا ،فيككف

أعـ مف قكلو :أف يذكر فييا اسمو فيشمؿ جميع ما يمنع مف األمكر التي بنيت ليا المساجد،

كتعمـ العمـ كتعميمو ،كالقعكد لبلعتكاؼ ،كانتظار الصبلة ،كيجكز أف يراد ما ىك أعـ مف
األمريف ،مف باب عمكـ المجاز ،كما قيؿ في قكلو تعالى :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﭼ[التوبة ." ]18:ك ذكر ىنا المجاز.
ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ):ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﭼ البقرة " ]235 :الجناح :اإلثـ ،أم :ال إثـ عميكـ ،كالتعريض :ضد التصريح ،كىك مف
عرض الشيء ،أم :جانبو ،كأنو يحكـ بو حكؿ الشيء كال يظيره كقيؿ :ىك مف قكلؾ:

عرضت الرجؿ ،أم :أىديت لو ،كمنو :أف ىرٍكبا مف المسمميف عرضكا رسكؿ اهلل  -صمى اهلل

عميو كسمـ-كأبا بكر ثيابا بيضا ،أم :أىدكا ليما ،فالمعرض بالكبلـ يكصؿ إلى صاحبو كبلما
يفيـ معناه .كقاؿ في الكشاؼ :الفرؽ بيف الكناية كالتعريض ،أف الكناية :أف يذكر الشيء بغير

لفظو المكضكع لو .كالتعريض :أف يذكر شيئا يدؿ بو عمى شيء لـ يذكره ،كما يقكؿ المحتاج
لممحتاج إليو :جئتؾ ألسمـ عميؾ ،كألنظر إلى كجيؾ الكريـ ،كلذلؾ قالكا :كحسبؾ بالتسميـ مني
تقاضيا كأنو إمالة الكبلـ إلى عرض يدؿ عمى الغرض ،كيسمى :التمكيح ،ألنو يمكح منو ما

يريده(ِ)" .ذكر ىنا الكناية كالتعريض كالفرؽ بينيما.

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ):ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ[ األنعام " ]25:ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ أم :فعمنا ذلؾ بيـ مجازاة عمى
كفرىـ ،كاألكنة :األغطية جمع كناف مثؿ :األسنة كالسناف ،كنت الشيء في كنو :إذا جعمتو
فيو ،كأكننتو أخفيتو ،كجممة ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ مستأنفة لئلخبار بمضمكنيا ،أك في محؿ
نصب عمى الحاؿ :أم :كقد جعمنا عمى قمكبيـ أغطية كراىة أف يفقيكا القرآف ،أك لئبل يفقيكه،

(ْ)

كالكقر :الصمـ يقاؿ :كقرت أذنو تقر كقرا :أم :صمت ،كق أر طمحة بف مصرؼ بكسر الكاك

(ُ)الشككاني (ُ.)ِٖٕ/
(ِ) ينظر :الزمخشرم تفسيره (ُ.)ِِٖ/
(ّ) الشككاني (ِ.)ُِّ/

(ْ) ينظر :الزمخشرم تفسيره (ِ ،)ُْ/وابن عطية في تفسيره (ِ ،)ِٕٗ/و أبو حيان في تفسيره (ْ.)ْٖٔ/
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أم :جعؿ في آذانيـ ما سدىا عف استماع القكؿ عمى التشبيو بكقر البعير ،كىك مقدار ما
يطيؽ أف يحممو ،كذكر األكنة كالكقر تمثيؿ لفرط بعدىـ عف فيـ الحؽ كسماعو كأف قمكبيـ ال
تعقؿ كأسماعيـ ال تدرؾ ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﭼ أم :ال يؤمنكا بشيء مف اآليات التي
يركنيا مف المعجزات كنحكىا لعنادىـ كتمردىـ" .ذكر ىنا التشبيو في (كق ار) ،شبيو بكقر

البعير ،ككذلؾ التمثيؿ في (أكنة).

ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ):ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﭼ[ األنعام "]5٢:المفاتح جمع مفتح بالفتح ،كىك المخزف :أم عنده مخازف الغيب،
جعؿ لؤلمكر الغيبية مخازف تخزف فييا عمى طريؽ االستعارة ،أك جمع مفتح بكسر الميـ ،كىك

المفتاح ،جعؿ لؤلمكر الغيبية مفاتح يتكصؿ بيا إلى ما في المخازف منيا عمى طريؽ
االستعارة أيضا ،كيؤيد أنيا جمع ًم ٍفتىح بالكسر قراءة ابف السميقع(ِ) (كعنده مفاتيح الغيب) فإف
المفاتيح جمع مفتاح كالمعنى :أف عنده سبحانو خاصة مخازف الغيب ،أك المفاتح التي يتكصؿ
بيا إلى المخازف" .ذكر ىنا االستعارة في مفاتح .
أوجو االتفاق:

ُ -كبل اإلماميف ليما اىتماـ كبير بالببلغة في تفسيرييما ،كالتكسع فييا.

ِ -كبل اإلماميف أكردا أنكاعا كثيرة لمببلغة في تفسيرييما مف :تشبيو ،ككناية ،كمجاز،
كاستعارة ،كغير ذلؾ.

ّ -كبل اإلماميف يؤيد أك يكضح عند ذكر مسائؿ الببلغة في اآلية المفسرة  ،بذكر آية

أك أمثمة تؤيد ذلؾ.

أوجو االختالف:

ال يكجد اختبلؼ كبير ىنا بينيما إال مف حيث تكسع اإلماـ الشككاني ،أكثر مف اإلماـ

البغكم .

(ُ) الشككاني(ِ.)َُْ/

(ِ) ىك :محمد بف عبد الرحمف بف السميفع ( بالفاء كليس بالقاء)أبك عبد اهلل اليماني ،لو اختيار في القراءة ينسب
إليو شذ فيو ،ذكر سبط الخياط أف كفاة ابف السميفع في سنة َٗ :ق ،في خبلفة الكليد بف عبد الممؾ .ينظر:
ميزان االعتدال (ّ ،)ٕٓٓ/وغاية النياية في طبقات الق ار (.)161/2
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المبحث الخامس :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير
بالشعر والسياق واستنباط المعنى
وفيو ثالثة مطالب:
المطماااااااااب األول :أكجػ ػ ػ ػػو االتفػ ػ ػ ػػاؽ كاالخػ ػ ػ ػػتبلؼ عنػ ػ ػ ػػد اإلمػ ػ ػ ػػاميف فػ ػ ػ ػػي التفسػ ػ ػ ػػير

بالشعر.

المطماااااااب الثااااااااني :أكج ػ ػ ػػو االتف ػ ػ ػػاؽ كاالخ ػ ػ ػػتبلؼ عن ػ ػ ػػد اإلم ػ ػ ػػاميف ف ػ ػ ػػي التفس ػ ػ ػػير
بالسياؽ.
المطماااااااب الثالاااااااث :أكجػ ػ ػػو االتف ػ ػ ػػاؽ كاالخػ ػ ػػتبلؼ عن ػ ػ ػػد اإلمػ ػ ػػاميف ف ػ ػ ػػي التفس ػ ػ ػػير

باستنباط المعنى.
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المطمب األول :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير بالشعر
أوالً :األمثمة عند اإلمام البغوي:
ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ[الفاتحة " ]1:قكلو تعالى :ﭽ
اص هلل -عز كجؿ -ال اشتقاؽ لو كأسماء األعبلـ
ﭒ ﭼ قاؿ الخميؿ كجماعة :ىك اسـ ىعمىهـ ىخ ه
لمعباد ،مثؿ :زيد ،كعمرك ،كقاؿ جماعة :ىك مشتؽ ،ثـ اختمفكا في اشتقاقو فقيؿ :مف ألو
إالىة ،أم :عبد عبادة ،كق أر ابف عباس -رضي اهلل عنيما -ﭽ ﮜ ﮝﮞ ﭼ[األعراف:
 ]12٧أم :عبادتؾ معناه أنو مستحؽ لمعبادة دكف غيره ،كقيؿ :أصمو :إلو قاؿ اهلل -عزكجؿ-
ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ[المؤمنون ]٢1:قاؿ المبرد :ىك مف قكؿ
ث َج َّمةٌ ( ،)2فكأف
ْح َو ِاد ُ
العرب أليت إلى فبلف أم سكنت إليو ،قال الشاعر :أَلَ ْه ُ
ت إِلَْي َها َوال َ
الخمؽ يسكنكف إليو كيطمئنكف بذكره ،كيقاؿ :أليت إليو ،أم :فزعت إليو،

ت إِلَْي َها و َّ ِ
ف "(.)3
ب ُوقَّ ٌ
قال الشاعر :أَلَ ْه ُ
َ
الرَكائ ُ

ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ[البقرة:
 ]228قاؿ بعد أف ذكر اختبلؼ العمماء في القركء ىؿ يطمؽ عمى الطير أك الحيض" مف
جية المغة قكؿ الشاعر:

اشم غَ ْزو ٍة *** تَ ُ ِ
فِي ُك ّْل َع ٍام أَنْ َ ِ
يم َع َزائِ َكا
ْص َ
ش ُّد ِلَق َ
ت َج ُ َ
اىا َع ِز َ
ض ِ ِ
ِ
ٍ
ِِ
سائِ َكا(.)5
ْح ّْي ِرفْ َعةً *** لِ َما َ َ
ُم َوّْرثَة َم ًاَل َوفي ال َ
اع ف َيها م ْن قُ ُروء ن َ

كأراد بو :أنو كاف يخرج إلى الغزك ،كلـ يغش نساءه فتضيع أقراؤىف ،كانما تضيع

بالسفر زماف الطير ال زماف الحيضة.... ،كىذا االختبلؼ مف حيث أف اسـ القرء يقع عمى

الطير كالحيض جميعا ،يقاؿ أقرأت المرأة :إذا حاضت كأقرأت :إذا طيرت ،فيي يم ٍق ًرئ".

ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ٔ) :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ[البقرة ": ]150:قاؿ أبك عبيدة قكلو:
(ُ) البغكم(ُ.)َٓ/
(ِ) ذكره ابف منظكر دكف أف ينسبو الحد :لسان العرب(ُّ.)ْٔٗ/
(ّ)المصدر نفسو.

(ْ) البغكم( ُ.)ِٔٔ/
(ٓ) البيتيف لؤلعشى ،ينظر :في ديوانو (.)251
(ٔ) البغكم(ُ.)ُٔٔ/
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ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ ليس باستثناء كلكف :إال ،في مكضع كاك العطؼ ،يعني :كالذيف
ظممكا أيضا ،ال يككف ليـ حجة كما قاؿ الشاعر:

يك إََِّل الْ َفرقَ َد ِ
ان(ُ).
َوُك ُّل أ ٍ
َخوهُ *** لَ َع ْم ِر أَبِ َ
َخ ُم َفا ِرقُوُ أ ُ
ْ

معناه كالفرقداف أيضا يتفرقاف".

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[البقرة "]260:قكلو :ﭽ ﭛ ﭜﭝ ﭼمعناه:
قد آمنت فمـ تسأؿ؟ ،شيد لو باإليماف كقكؿ جرير:

ِ
اح(ّ).
ب ال َْمطَايَا***وأندى العالمين بطول َر ِ
أَلَ ْستُ ْم َخ ْي َر َم ْن َرك َ
يعني :أنتـ كذلؾ ،كلكف ليطمئف قمبي بزيادة اليقيف".

ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ْ) :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ[األنعام" ]10٢:اختمفكا في قكلو :ﭽ
ﯽ ﯾ ﭼفقاؿ الكسائي :ﭽ ﯽ ﭼصمة ،كمعنى اآلية :كما يشعركـ أييا المؤمنكف أف اآليات
إذا جاءت المشركيف يؤمنكف؟ ،كقكلو تعالى ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ[
األنبٌاء ]٢5 :أم :يرجعكف كقيؿ :إنيا بمعنى لعؿ ،ككذلؾ ىك في قراءة أيىب ِّي -رضي اهلل
عنو ، -تقكؿ العرب :اذىب إلى السكؽ أنؾ تشترم شيئا ،أم :لعمؾ ،كقاؿ عدم بف زيد(ٓ):

ِ
أ َع ِ
يك أ َّ
ض َحى الْغَ ِد.
اذ ُل َما يُ ْد ِر َ
اع ٍة فِي الْيَ ْوم أ َْو فِي ُ
َن َمنِيَّتِي*** إِلَى َس َ

أم :لعؿ منيتي ،كقيؿ :فيو حذؼ كتقديره :كما يشعركـ أنيا إذا جاءت يؤمنكف أك ال يؤمنكف".
مف خبلؿ األمثمة السابقة يتضح اىتماـ اإلماـ البغكم باالستشياد في تفسيره لمكممات

بالشعر.

(ُ)البيت لعمرك بف معد يكرب الزبيدم ،ينظر :في ديوانو (ُُٖ).
(ِ) البغكم(ُ.)ِّّ/

(ّ) ينظر :شرح ديوان جرير (ُ.)ٖٗ/
(ْ) البغكم(ّ.)ُٕٖ/

ػانو كسػيؿ منطقػة
)ٓ)ىك :عدم بف زيد بف حمار بف تميـ :يكنى أبا عمير نصراني عبػادم سػكف الحيػرة ،فػبلف لس ي
كك ػػاف ع ػػدم كاتبػ ػان لكس ػػرل ،قتم ػػو النعم ػػاف مم ػػؾ الحيػ ػرة ف ػػي حبس ػػو .ينظ ػػر :أب ػػي عبي ػػد اهلل محم ػػد ب ػػف عمػ ػراف
المرزباني :معجم الشع ار .)ِْٗ( ،
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ثانياً :األمثمة عند اإلمام الشوكاني:
ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [الفاتحة "]2:الرب:
المصمح ،كالجابر ،كالقائـ قاؿ :كالرب :المعبكد.
كمنو قكؿ الشاعر:

ول الث ُّْعلُبَا ُن بَِرأْ ِس ِو *** لََق ْد َىا َن َم ْن بالت عليو الثعالب"(ِ).
ب يَبُ ُ
أ ََر ّّ

ِ -قال في تفسير قولو تعالى  :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ[البقرة]3:
(ّ)

" اإلقامة في األصؿ :الدكاـ كالثبات .يقاؿ قاـ الشيء :أم :داـ كثبت .كليس مف القياـ

عمى الرجؿ ،كانما ىك مف قكلؾ قاـ الحؽ :أم :ظير كثبت.

ِ
ب بِنَا َعلَى ساق (ْ).
ْح ْر ُ
قاؿ الشاعرَ :وقَ َامت ال َ

كقاؿ آخر :وإذا يقال أتيتم لم يبرحوا *** حتَّى تُِقيم الْ َخ ْيل سو َق ِطع ِ
ان" (ٓ).
َ
ُ ُ
َ
َ

ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ٔ) :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ[البقرة " ]208:قاؿ الجكىرم :السمـ بفتح
السيف :الصمح ،كتكسر ،كيذكر كيؤنث ،كأصمو مف االستسبلـ كاالنقياد ،كرجح الطبرم أنو ىنا
بمعنى اإلسبلـ(ٕ) ،كمنو قكؿ الشاعر ً
الك ٍندم(ٖ):
(ُ) الشككاني(ُ.)ِٓ/
(ِ)البيت لغاكم ابف عبد العزل :كاف يسدف صنما لبني سميـ ،فرأم يكما ثعمبيف يبكالف عميو فقاؿ :أرب يبكؿ
الثعمباف برأسو!  ...لقد ذؿ مف بالت عميو الثعالب ،ثـ شد عميو فكسره ،ثـ أتى النبي -صمى اهلل عميو كسمـ
فقاؿ لو :ما اسمؾ؟ قاؿ :غاكم بف عبد العزم .قاؿ :أنت راشد بف عبد ربو .فاسمـ كحسف إسبلمو كشيدالفتح مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، -كعقد لو عمى قكمو .ينظر :االصابة (ِ ،)ُّٔ/كمحمد إبراىيـ
الفيكمي :تاريخ الفكر الديني الجاىمي (ِِْ).

(ّ) الشككاني(ُ.)ِْ/

سف أصحابؾ ضرب األعناؽ .استشيد بو بعض المفسريف دكف إسناده لقائمة ،مثؿ
(ْ) ىك :شطر مف بيت :قد ٌ
ابف جرير في تفسيره(ِّ ،)ْٓٓ/كابف أبي حاتـ في تفسيره(َُ.)ّّٔٔ/
(ٓ) البيت ذكره ابف عطية في تفسيره(ُ ،)ٖٓ/كالقرطبي في تفسيره(ُ ،)ُْٔ/دكف إسناده لقائمة.
(ٔ) الشككاني(ُ.)ِِْ/

(ٕ) ينظر :تفسير ابن جرير (ْ.)ِّٓ/

(ٖ) ىك :امرؤ القيس بف عابس الكندم :كفد إلى النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -فأسمـ كثبت عمى إسبلمو كلـ
يرتد مع المرتديف مف قكمو كندة  ،بؿ قاتميـ ،شاعر مخضرـ مف أىؿ حضرمكت ،سكف الككفة كتكفي بيا
سنة ِٓ :ىػ .ينظر :أسد الغابة(ُ ،)ِٕٔ/واالصابة(ُ ،)ِِٔ/ىامش كتاب محمد بف عمر بف كاقد السيمي
الكاقدم:الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني (ُٖٔ).
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لسل ِ
ْم لَ َّما*** َرأَيْ تُ ُه ُم تولّوا مدبرينا .أم :إلى اإلسبلـ".
ت َع ِش َيرتِي لِ ّْ
َد َع ْو ُ

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﭼ[األنعام" ]8٧:اإلجتباء :االصطفاء ،أك التخميص ،أك االختيار ،مشتؽ مف
جبيت الماء في الحكض جمعتو ،فاإلجتباء ضـ الذم تجتبيو إلى خاصيتؾ ،قاؿ الكسائي:
جبيت الماء في الحكض جبى مقصكر ،كالجابية الحكض.

قاؿ الشاعرَ :ك َجابِيَ ِة َّ
الش ْي ِخ ال ِْع َراقِ ّْي تَ ْف َه ُق"(ِ).

ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ
[األنعام" ]162:ق أر ابف أبي إسحاؽ ،كعيسى بف عمر
غير ألؼ(ٔ) ،كىي لغة عميا مضر ،كمنو قكؿ الشاعر:

(ْ)

(ٓ)

،كعاصـ الجحدرم

(محيى) مف

ِ
اى ُم *** فَ تُ ُخ ّْرُموا َولِ ُك ّْل َج ْن ٍ
ص َرعُ " (ٕ).
َسبَ ُقوا َى َو َّ
ب َم ْ
ي َوأَ ْعنَ ُقوا ل َه َو ُ
مف خبلؿ األمثمة

بالشعر.

يتضح االىتماـ الكبير لئلماـ الشككاني في تفسيره باالستشياد

(ُ) الشككاني(ِ.)ُٓٔ/
(ِ) البيت لؤلعشى ميمكف بف قيس ،كأكؿ البيت :تروح عمى نادي المحمق جفنة .ينظر :ديوان األعشى(ُٖٓ).
(ّ) الشككاني(ِ.)َُِ/

)ْ) ىػػك :عيسػػى بػػف عمػػر اليمػػداني الكػػكفي القػػارئ :مػػكلى بنػػي أسػػد ،كنيتػػو أبػػك عمػػر ،قػ أر عمػػى عاصػػـ بػػف أبػػي
النجكد ،كطمحة بف مصػرؼ ،كاألعمػش ،كقػ أر عميػو الكسػائي ،كعبيػد اهلل بػف مكسػى كجماعػة ،ككػاف مقػرئ أىػؿ
الككفة بعد حمزة ،مات سنةُٓٔ :ق .ينظر :معرفة الق ار الكبار عمى الطبقات واألعصار(ِٕ).

عرضا عػف سػميماف بػف قتػة عػف
(ٓ) ىك :عاصـ بف أبي الصباح الجحدرم البصرم :المقرئ المفسر ،أخذ القراءة
ن
عرضا سبلـ بف سميماف ،كعيسى بف عمػر الثقفػي  ،كقراءتػو فػي الكامػؿ ك فييػا منػاكير
ابف عباس ، ،ق أر عميو
ن

كال يثبػػت سػػندىا ،كالسػػند إليػػو صػػحيح فػػي قػراءة يعقػػكب مػػف قراءتػػو عمػػى سػػبلـ عنػػو ،مػػات سػػنةُِٖ:ق ،كقيػػؿ

سنةَُّ :ق .ينظر :غاية النياية في طبقات الق ار (ُ.)ّْٗ/
)ٔ) قراءة شاذة ،ق أر نافع ﭽ ﯗ ﭼساكنة الياء ،كق أر الباقكف بفتح الياء .ينظر :حجة الق ار ات (.)279
(ٕ) البيت ألبك ذؤيب .ينظر :ىامش :الشوكاني(ِ.)َُِ/
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أوجو االتفاق:
ُ -كبل اإلماميف استشيدا ،كأيدا ،ككضحا المعنى أك بعض األقكاؿ في المعاني
التفسيرية بالشعر.

ِ -كبل اإلماميف استشيدا ،كأيدا لمغة العربية بجميع فركعيا المغكية ،كالببلغية،

عربية ،كالنحكية ،كالصرفية ،كمف كبلـ العرب بالشعر.
كاإل ا
أوجو االختالف:

رغـ اىتماـ اإلماميف بالشكاىد الشعرية في تفسيرييما إال أف اإلماـ الشككاني تكسع كثي ار

جدا مقارنة بما كرد عف اإلماـ البغكم -رحميما اهلل تعالى.-
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المطمب الثاني :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير بالسياق

أوالً :األمثمة عند اإلمام البغوي:

ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ[البقرة " ]1٧:ﭽ ﭒ ﭓ ﭼ يعني الذيف بدليؿ
سياؽ اآلية ،كنظيره ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [الزمر:
 .)ِ("]33استدؿ ىنا عمى المعنى بسياؽ اآلية.
 -2قال في تفسير قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ[ البقرة "]4٢:قيؿ :تفسيره
ذكر ما بعده :ﭽ ﭙ ﭚ ﭼ مذككر عمى كجو البدؿ مف قكلو ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ
ﭽ ﭛ ﭜﭝ ﭼ يترككنيف أحياء"(ْ) .لـ يذكر ىنا كممة السياؽ صراحة ،كانما ذكر
كممة تدؿ عميو ،كىي قكلو( :تفسيره ذكر ما بعده) .
ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [البقرة:"]223:قاؿ الكمبي ،كالسدم :ﭽ
ﯩ ﯪﯫ ﭼ يعني :الخير كالعمؿ الصالح بدليؿ سياؽ اآلية ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﭼ صائركف إليو فيجزيكـ بأعمالكـ"(ٔ) .ذكر قكال عف السدم ،كالكمبي مستدال عميو
بسياؽ اآلية.

مالحظة ىنا :ال يكجد أمثمة لئلماـ البغكم في السكر التي شمميا البحث غير ىذه

األمثمة.

(ُ) البغكم(ُ.)ٖٔ/
(ِ) كذكر نحك ىذا المعنى( أف الذم بمعنى الذيف) ابف جرير في تفسيره(ُ ،)ُّٖ/كابف عطية في تفسيره
(ُ.)ٖٗ/

(ّ) البغكم(ُ.)ُٗ/
(ْ) ذكر نحكه ابف جرير في تفسيره(ُ.)ْْٔ/
(ٓ) البغكم(ُ.)ِِٔ/

(ٔ) كقد ذكر ىذا المعنى كذلؾ الثعمبي في تفسيره(ِ.)ُّٔ/
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ثانياً :األمثمة عند اإلمام الشوكاني:
ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ[البقرة "]34:قد كقع الخبلؼ ىؿ كاف السجكد مف المبلئكة آلدـ
قبؿ تعميمو األسماء أـ بعده؟ ،كقد أطاؿ البحث في ذلؾ البقاعي في تفسيره(ِ)،

كظاىر السياؽ أنو كقع التعميـ كتعقبو األمر بالسجكد ،كتعقبو إسكانو الجنة ثـ اخراجو

منيا كاسكانو األرض" .ماؿ ىنا إلى قكؿ مف قاؿ :إف التعميـ قبؿ السجكد بسبب ظاىر سياؽ

اآلية.

ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ[البقرة "]146:قكلو :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ
قيؿ :الضمير لمحمد -صمى اهلل عميو كسمـ ،-أم :يعرفكف نبكتو ،ركم ذلؾ عف مجاىد،
كقتادة ،كطائفة مف أىؿ العمـ كقيؿ :يعرفكف تحكيؿ القبمة عف بيت المقدس إلى الكعبة

بالطريؽ التي قدمنا ذكرىا ،كبو قاؿ جماعة مف المفسريف ،كرجح صاحب الكشاؼ األكؿ(ْ).

كعندم أف الراجح اآلخر ،يدؿ عميو السياؽ الذم سيقت لو ىذه اآليات  .رجح ىنا بسبب
سياؽ اآلية.

ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ[البقرة"]182:الضمير في قكلو :ﭽ ﭙ ﭼراجع إلى الكرثة ،كاف
لـ يتقدـ ليـ ذكر ،ألنو قد عرؼ أنيـ المرادكف مف السياؽ كقيؿ :راجع إلى المكصى ليـ ،كىـ

األبكاف كالقرابة"(ٔ).

استدؿ عمى المعنى مف خبلؿ سياؽ اآلية رغـ عدـ ذكر ذلؾ في اآلية.

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ٕ) :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ[األنعام:
]122
(ُ) الشككاني(ُ.)ٕٖ/
(ِ) ينظر في تفسيره نظم الدرر في تناسب اآليات والسور(ُ.)ِْٓ/
(ّ) الشككاني(ُ.)ُٕٗ/

(ْ) ينظر الزمخشرم في تفسيره (ُ.)َِْ/
(ٓ) الشككاني(ُ.)َِٔ/

(ٔ) ذكر المعنى أك نحكه ابف جرير في تفسيره(ّ.)َّْ/
(ٕ) الشككاني (ِ.)ُُٖ/
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" المراد بالميت ىنا :الكافر أحياه اهلل باإلسبلـ ،كقيؿ معناه :كاف ميتا حيف كاف نطفة
فأحييناه بنفخ الركح فيو ،كاألكؿ أكلى ،ألف السياؽ يشعر بذلؾ لككنو في تنفير المسمميف عف

اتباع المشركيف ،ككثي ار ما تستعار الحياة لميداية كلمعمـ(ُ)" .ماؿ إلى القكؿ األكؿ بسبب سياؽ

اآلية.
ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ) :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ[األنعام " ]144:قكلو :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ

ﮌ ﭼ أم :ال أحد أظمـ ممف افترل عمى اهلل كذبا فحرـ شيئا لـ يحرمو اهلل ،كنسب

ذلؾ إليو افتراء عميو ،كما فعمو كبراء المشركيف ،كالبلـ في ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﭼ لمعمة:
أم :ألجؿ أف يضؿ الناس بجيؿ ،كىك متعمؽ بافترل ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ
عمى العمكـ ،كىؤالء المذككركف في السياؽ داخمكف في ذلؾ دخكال أكليا"(ّ) .أخذ ىنا بعمكـ
المعنى ،كىذه سمة بارزة عند اإلماـ الشككاني أنو يأخذ غالبا بعمكـ المعنى حتى أنو أحيانا ال
يمتفت إلى السياؽ(ْ).
أوجو االتفاق:

ُ -كبل اإلماميف يميبلف إلى أخذ أحد المعاني مف خبلؿ السياؽ.
ِ -أحيانا يذكراف معنى مستدليف عميو بالسياؽ.
أوجو االختالف:

ُ -تكسع اإلماـ الشككاني ىنا كثي ار بخبلؼ اإلماـ البغكم فالسياؽ قميؿ عنده.
ِ -أحيانا يرجح اإلماـ الشككاني أحد المعاني بسبب السياؽ.

ّ -أحيانا يأخذ اإلماـ الشككاني المعنى العاـ ،كال يمتفت إلى السياؽ.

(ُ) ذكر ىذا المعنى الماكردم في تفسيره النكت والعيون(ِ ،)ُّٔ/كالقرطبي في تفسيره(ٕ.)ٕٖ/
(ِ) الشككاني (ِ.)ُٗٓ/

(ّ) ذكر المعنى أك نحكه أبك حياف في تفسيره (ْ.)ّٕٔ/
(ْ) ينظر في تفسيره مثال( ُ ،َُٔ/كُ.)ّْٕ/
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المطمب الثالث :أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير باستنباط
المعنى
أوالً :األمثمة عند اإلمام البغوي:
ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ُ) :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ[الفاتحة " ]2:قكلو :ﭽ
ﭖ ﭗ ﭼ لفظو خبر كأنو يخبر أف المستحؽ لمحمد ىك اهلل -عزكجؿ -كفيو تعميـ الخمؽ،
تقديره  :قكلكا الحمد هلل ،كالحمد يككف بمعنى الشكر عمى النعمة ،كيككف بمعنى :الثناء عميو
بما فيو مف الخصاؿ الحميدة .يقاؿ :حمدت فبلنا عمى ما أسدل إلي مف النعمة ،كحمدتو عمى
عممو كشجاعتو ،كالشكر ال يككف إال عمى النعمة ،فالحمد أعـ مف الشكر إذ ال يقاؿ شكرت

فبلنا عمى عممو ،فكؿ حامد شاكر ،كليس كؿ شاكر حامدا"(ِ) .ذكر ىنا المعنى دكف أف
ينسبو ألحد.

ِ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ( :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ[ الفاتحة"]5:ﭽ ﭤ
ﭥ ﭼ نطمب منؾ المعكنة عمى عبادتؾ ،كعمى جميع أمكرنا ،فإف قيؿ :لـ قدـ ذكر
العبادة عمى االستعانة كاالستعانة تككف قبؿ العبادة؟ ،فميذا يمزـ مف يجعؿ االستطاعة قبؿ
الفعؿ ،كنحف بحمد اهلل نجعؿ التكفيؽ كاالستعانة مع الفعؿ ،فبل فرؽ بيف التقديـ كالتأخير

كيقاؿ :االستعانة نكع تعبد فكأنو ذكر جممة العبادة أكالن ثـ ذكر ما ىك مف تفاصيميا"(ْ).

ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ( :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
[البقرة ": ]164:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ ذكر السماكات بمفظ الجمع ،كاألرض بمفظ
الكاحد ألف كؿ سماء ليست مف جنس كاحد بؿ مف جنس آخر ،كاألرضكف كميا مف جنس

كاحد كىك التراب ،فاآلية في السماكات سمكيا كارتفاعيا مف غير عمد كال عبلقة ،كما ترل

(ُ) البغكم(ُ.)ِٓ/
(ِ) ذكر ىذا المعنى كنحكه السمعاني في تفسيره(ُ ،)ّٓ/كالخازف في تفسيره(ُ.)ُٗ/
(ّ) البغكم (ُ.)ْٓ/

(ْ) ذكر ىذا المعنى السمعاني في تفسيره(ُ.)ّٕ/
(ٓ) البغكم(ُ.)ُٕٕ/
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فييا مف الشمس ،كالقمر ،كالنجكـ ،كاآلية في األرض مدىا ،كبسطيا ،كسعتيا كما ترل فييا
مف األشجار كاألنيار كالجباؿ كالبحار كالجكاىر كالنبات"(ُ).

ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ِ( :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ[األنعام":]14:قكلو
تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ ؟ كىذا حيف دعا إلى ديف آبائو ،فقاؿ تعالى :قؿ يا محمد،
أغير اهلل أتخذ كليا ،ربا كمعبكدا كناص ار كمعينا ؟ ،ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ أم :خالقيما
كمبدعيما كمبتدييما ،ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ أم :كىك يرزؽ كال يرزؽ كما قاؿ تعالى :ﭽ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ[الذارٌات ]5٧:ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳
ﭼ يعني :مف ىذه األمة ،كاإلسبلـ بمعنى االستسبلـ ألمر اهلل ،كقيؿ :أسمـ أخمص ،ﭽ ﮴
﮵ ﭼ يعني :كقيؿ لي كال تككنف ،ﭽ ﮶ ﮷ ﭼ"(.)3
ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ْ(:ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﭼاألنعام ": ]42:ﭽ ﯣ ﯤ ﭼ بالشدة كالجكع ،ﭽ ﯥ ﭼ المرض،
كالزمانة ،ﭽ ﯦ ﯧ ﭼ أم :يتكبكف كيخضعكف ،كالتضرع السؤاؿ بالتذلؿ(ٓ)" .مف خبلؿ
األمثمة التي ذكرت لئلماـ البغكم -رحمو اهلل -يتضح أنو ذكر معاني اآليات دكف أف
يسندىا ألحد ،فقد تككف مف استنباطو لممعنى ،أك أخذ المعنى مف غيره مف المفسريف ،أك أخذ

منو غيره مف المفسريف.

ثانياً :األمثمة عند اإلمام الشوكاني:

ُ -قال في تفسير قولو تعالى(ٔ( :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[ البقرة:
 " ]5ىذا كبلـ مستأنؼ استئنافا بيانيا ،كأنو قيؿ :كيؼ حاؿ ىؤالء الجامعيف بيف التقكل
كاإليماف بالغيب ،كاآلتياف بالفرائض كاإليماف بما أنزؿ عمى رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو

(ُ) ذكر ىذا المعنى السمعاني في تفسيره(ُ.)ُِٔ/
(ِ) البغكم(ّ.)ُُّ/

(ّ) ذكر نحكه الثعمبي في تفسيره(ْ ، )ُّٖ/كالقرطبي في تفسيره(ٔ.)ّٕٗ/
(ْ) البغكم (ّ.)ُّْ/

(ٓ) ذكر نحكه السمعاني في تفسيره(ِ.)َُّ/
(ٔ) الشككاني(ُ.)ْْ/
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كسمـ-كعمى مف قبمو مف األنبياء -عمييـ السبلـ -فقيؿ :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ ،ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ
...إلخ ،فيككف متصبل بما قبمو"(ُ).
 -2قال في تفسير قولو تعالى(ِ):ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﭼ [البقرة "]11 :المراد في اآلية :ال تفسدكا في األرض بالنفاؽ كمكاالة الكفرة
كتفريؽ الناس عف اإليماف بمحمد -صمى اهلل عميو كسمـ -كالقرآف ،فإنكـ إذا فعمتـ ذلؾ فسد ما

في األرض بيبلؾ األبداف كخراب الديار كبطبلف الذرائع ،كما ىك مشاىد عند ثكراف الفتف

كالتنازع .و ﭽ ﮙ ﭼ مف أدكات القصر كما ىك مبيف في عمـ المعاني ،كالصبلح ضد الفساد".
ّ -قال في تفسير قولو تعالى(ّ) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [البقرة "]260:أم :اذكر كقت قكؿ
إبراىيـ ،كانما كاف األمر بالذكر مكجيا إلى الكقت دكف ما كقع فيو مع ككنو المقصكد لقصد
المبالغة ،ألف طمب كقت الشيء يستمزـ طمبو باألكلى ،كىكذا يقاؿ في سائر المكاضع الكاردة
في الكتاب العزيز بمثؿ ىذا الظرؼ ،كقكلو :ﭽ ﭔ ﭼ آثره عمى غيره لما فيو مف االستعطاؼ
المكجب لقبكؿ ما يرد بعده مف الدعاء".
ْ -قال في تفسير قولو تعالى(ْ):ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ[األنعام"]2:قكلو :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ ،استبعاد لصدكر الشؾ منيـ مع كجكد
المقتضي لعدمو :أم كيؼ تشككف في البعث مع مشاىدتكـ في أنفسكـ مف االبتداء كاالنتياء
ما يذىب بذلؾ كيدفعو ،فإف مف خمقكـ مف طيف ،كصيركـ أحياء تعممكف كتعقمكف ،كخمؽ لكـ

ىذه الحكاس كاألطراؼ ،ثـ سمب ذلؾ عنكـ فصرتـ أمكاتا ،كعدتـ إلى ما كنتـ عميو مف
الجمادية ،ال يعجزه أف يبعثكـ كيعيد ىذه األجساـ كما كانت ،كيرد إلييا األركاح التي فارقتيا
ٌ
بقدرتو كبديع حكمتو".
ٓ -قال في تفسير قولو تعالى(ٓ( :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﭼ [األنعام" ]41:قكلو :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ معطكؼ عمى منفي مقدر أم ال تدعكف
(ُ) ذكر نحكه ابف جرير في تفسيره(ُ.)ِْٕ/
(ِ) الشككاني (ُ.)َٓ/

(ّ) المصدر نفسو(ُ.)ِِّ/
(ْ) المصدر نفسو (ِ.)ُُّ/
(ٓ) المصدر نفسو(ِ.)ُِّ/
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غيره بؿ إياه تخصكف بالدعاء ،ﭽ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ أم :فيكشؼ عنكـ ما تدعكنو إلى
كشفو إف شاء أف يكشفو عنكـ ال إذا لـ يشأ ذلؾ .قكلو :ﭽ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ أم :كتنسكف
عند أف يأتيكـ العذاب ما تشرككف بو تعالى :أم :ما تجعمكنو شريكا لو مف األصناـ كنحكىا

فبل تدعكنيا ،كال ترجكف كشؼ ما بكـ منيا ،بؿ تعرضكف عنيا إعراض الناس".

مف خبلؿ األمثمة يظير أف اإلماـ الشككاني يذكر المعاني كيكضحيا بالمغة بكؿ

فركعيا كيتكسع في ذلؾ.
أوجو االتفاق:

مف خبلؿ األمثمة السابقة اتضح أف اإلماميف -رحميما اهلل -لـ يككنا معتمديف عمى

التفسير بالركاية فقط أك النقكؿ مف تفاسير مف سبقيـ مف العمماء كانما جمعا في تفسيرييما
بيف الركاية كالدراية  ،كقد اتفؽ اإلماماف في اآلتي:

ُ -كبل اإلماميف يذكراف المعنى العاـ لمكممة أك اآلية.

ِ -أحيانا يذكراف عدة أقكاؿ لممفسريف ،كيذكراف مف جممة األقكاؿ قكلييما.
ّ -أحيانا يذكراف أقكاؿ في التفسير دكف إسناده إلى قائمو خاصة اإلماـ البغكم.
أوجو االختالف:

تكسع اإلماـ الشككاني كثي ار في التفسير بالدراية خاصة في الجكانب المغكية بكؿ

فركعيا ،مقارنة مع ما ذكر اإلماـ البغكم  -رحميما اهلل تعالى.-
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الخاتمة
في ختاـ ىذا البحث  ،كبعد دراسة مكضكعو  ،فإف الباحث قد خرج بمجمكعة مف
النتائج كالتكصيات  ،فمف أبرز تمؾ النتائج كالتكصيات ما يمي:

أوالً  :النتائج
ُ -تنكع عمكـ القرآف في تفسير اإلماميف.
كغزرة مباحث عمكـ القرآف فييما.
ِ -قيمة الكتابيف العممية ا
ّ -اعتمادىما األكبر عمى التفسير بالمأثكر.

ْ -إف مف أنعـ اهلل عميو بالتكاضع كاف لـ يحمده الناس سيأتي مف يذكر فضمو.
ٓ -مف زىد في الدنيا أتتو راغمة.

ٔ -قكؿ الحؽ كالسير عمى كتاب اهلل كسنة رسكلو  -صمى اهلل عميو كسمـ-قد يعرض
صاحبو لبلبتبلء ،إال أف اهلل مع المؤمنيف.

ٕ -النماذج الطيبة مف سمؼ األمة ممكف أف تتكرر في كؿ زماف ،كمكاف ،كفي كؿ

المياديف.

ٖ -يمكف لئلنساف أف يبمغ مرتبة عممية كبيرة إذا تحمى بالصبر كالتعمـ ،كاف لـ يترؾ

كطنو كيياجر في طمب العمـ.

ٗ -المفسركف ثبلثة أنكاع منيـ مف أقتصر عمى الركاية ،كمنيـ مف اقتصر عمى

الدراية ،كمنيـ مف جمع بيف النكعيف ،كىذا األخير ما تميز بو اإلماماف الجميبلف البغكم
كالشككاني –رحميما اهلل تعالى.-

َُ -حرصيما عمى اإلبتعادعف األحاديث الضعيفة ،ألف اإلماميف مف أىؿ
الحديث.

ُُ-

تكسط حجـ الكتابيف فيما ليسا بالطكيؿ الممؿ ،كال بالقصير المخؿ ،كخاصة

تفسير اإلاـ الشككاني ،فيك مقرر دراسي في اليمف كبعض الدكؿ.

ُِ -الكتاباف ليسا مجرد نقؿ لمف سبقيما ،كانما يقفاف حيث يحتجاف إلى الكقكؼ
مف النقد كالتحميؿ كاإلعتماد عمى الدليؿ.
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ثانياً  :التوصيات :
يكصي الباحث بما يمي:
ُ -رسالة مستقمة ألكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في القراءات عند اإلماميف.

ِ -رسالة مستقمة ألكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في أصكؿ التفسير عند االماميف.
ّ -ما يؤخذ مف الكتابيف في التفسير بالسياؽ ،كمناسبة اآليات كالسكر.
ْ -عدد حركؼ القرآف ككجكه إعجازه.

ٓ -األحرؼ السبعة في عند اإلماميف.
ٔ -تكممة األجزاء كالسكر التي لـ يشمميا البحث ،حتى يشمؿ كؿ مباحث عمكـ القرآف

في تفسير اإلماميف ،ألف ىناؾ بعض مباحث في عمكـ القرآف لـ يتناكليا الباحث ،ألنيا في

سكر أخرل غير السكر التي اشتمؿ عمييا البحث.

كالحمد هلل رب العالميف كصمى اهلل عمى نبينا محمد.
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الفيارس
وتشتمل عمى :

 -فيرس اآليات القرآنية مرتبةن عمى سكر القرآف .

أحرؼ المعجـ .
 فيرس األحاديث النبكية مرتبةن عمى يأحرؼ المعجـ .
 -فيرس األشعار مرتبةن عمى ي

أحرؼ المعجـ .
 فيرس األعبلـ مرتبةن عمى ي فيرس المصادر كالمراجع مرتبة عمى أحرؼ المعجـ. -فيرس المكضكعات.
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فيرس اآليات القرآنية مرتب ًة عمى سور القرآن()1
م

اآلية

الصفحة

رقميا

سكرة الفاتحة
ُ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

ُ

ِِّٗٓ-ِّْ-ُُٗ-ْٗ-ّٗ-

ِ

ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

ِ

ُِٖٕٔ-ِٓٓ-ِْْ-َِٖ-ْٗ-

ّ

ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ

ّ

َُْ

ْ

ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

ْ

ُُِْٖٕ-

ٓ

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ

ٓ

ٔ

ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

ٔ

ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ

ٕ

ٕ

ُٕٔ ُِٔ-
ُِِِْٕ-ُِٕ-ُُٕ-
ُْٕ-َِٖ-ُٗٓ-ُُٕ-ُْٖ-
َِٗ

سكرة البقرة
ٖ

ﭽ ﭑ ﭼ

ُ

َُِِِِ-

ٗ

ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

ِ

ُُُُِْ-ِِِ-ُِٗ-

َُ ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ

ّ

ُُِٓٓٓ-

ُُ ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ٓ

ِِٔ

ُِ

ُّ
ُْ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭼ
ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭼ
ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

(ُ) ذكرت أكؿ اآلية أك مكطف االستشياد.
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ٔ

ََُِْٕ-

ٖ

ُِْٕٓ-

ٗ

َُٔ

م

رقميا

اآلية

الصفحة

ﮁ ﭼ
ُٓ

ُٔ

ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﭼ
ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﭼ
ﭽﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ُٕ

ُٖ

ُٗ
َِ

ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ
ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ

َُ

ُٕٗ

ُُ

ِِّْْٔ-

ُّ

ُِٗ

ُٔ

ِْٔ

ُٕ

ُِِٖٔٓ-

ُٖ

ُُِٔٗٓ-

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ُِ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ

ُٗ

َُِِٖٖ-

ﭽ ﭼ
ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ِِ

ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ

َِ

ُِٖ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ
ِّ

ِْ

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﭼ
ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ

 -26٢-

ُِ

ِّ

َُُ

ُُُِْْ-

م

ِٓ

ِٔ

ِٕ

رقميا

اآلية

ﭽﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ
ﭽ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅ ﭼ
ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ِٖ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹

ِْ

َُُِْٗ-ُِْ-

ِٓ

ُِِِّْ-ُِٕ-

ِٔ

ِّْٖٗ-َِّ-ُّٔ-ُّْ-

ِٕ

ِٗ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ

َّ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

ِّ

ّّ

ّْ

ُِّ

﮺ ﭼ
ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ

ُّ

الصفحة

ِٖ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ
ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ
ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ
ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ
ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ
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ُُٓ

َّ

ّٗ

ُّ

ِِّ

ّْ

ِٗٓ

ّٓ

ُُِٕٕٔ-

ّٔ

َُُِِٕ-َِٗ-ُّٖ-

م

ّٓ

ّٔ

رقميا

اآلية

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭼ
ﭽ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
ﭼ

الصفحة

ّٖ

ُُُْٓٗ-

ْٓ

ِْٕ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ّٕ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ْٗ

ِٖٓ

ﭢ ﭣ ﭼ
ّٖ

ّٗ

َْ

ُْ

ِْ

ّْ

ْْ
ْٓ

ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ
ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﭼ
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﭼ
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
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ُٓ

ُُِِٖٔ-

ٓٓ

ُِٖ

ٖٓ

ُّٕ

ِٔ

ُِْٖٕٔ-

ٓٔ

ُّٕ

َٕ

ُِٓ

ِٕ

ِْْ

ّٕ

ِِٗ

م

رقميا

اآلية

الصفحة

ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ
ْٔ

ْٕ

ْٖ
ْٗ
َٓ

ُٓ

ِٓ
ّٓ
ْٓ

ٓٓ

ٔٓ
ٕٓ

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪﭼ
ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭼ
ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ
ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ
ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ
ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﭼ
ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﭼ
ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ
ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﭼ
ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ
ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ
ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

 -2٧2-

ْٕ

ِْٗ

ٖٕ

َِٗ

ٕٗ

ْٖ

َٖ

ْٖ

ُٖ

ُٖٖ

ّٖ

ُُِْٖٖ-ُٔٔ-

ٕٖ

ُٓٗ

ٖٖ

ُُْٕٕٔ-

َٗ

ُٕٗ

ّٗ

ِْٖ

ٖٗ

ُٖٕ

ََُ

ُٕٔ

م

رقميا

اآلية

الصفحة

ﯡﭼ
ٖٓ

ٗٓ

َٔ

ُٔ

ِٔ

ّٔ

ْٔ

ٓٔ

ٔٔ

ٕٔ
ٖٔ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ
ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ
ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ
ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ
ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﭼ
ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ
ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﭼ
ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ
ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﭼ
ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨ ﭼ
ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
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َُِ

ُُُْٕٗ-ُٔٔ-ُْٖ-

َُٓ

ُُّ

َُٔ

ُُٕٖٗٗ-

ُُْ

ِْٗ

ُُٓ

ُُِ

ُُٔ

َُٖ

ُُٗ

َُٔ

ُُِ

ْٓ

ُِِ

ِِّ

ُِٓ

ُّّٖٗ-

َُّ

ِّٓ

م

رقميا

اآلية

الصفحة

ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ
ٗٔ

َٕ

ُٕ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ
ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ

ُّٗ

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ
ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

ِٕ

ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ

ّٕ

ْٕ

ٕٓ

ٕٔ

ٕٕ

ٖٕ

ُّٓ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ
ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ
ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭼ
ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ
ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ
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ُّْ
ُْْ

ُْٔ

َِْ

ُٖٔ
ّٗ-ُِْ-ُُِ-ُٕٗ-ُٕٖ-
ِْْ

ُُِ

ِٗٓ

َُٓ

ُِّّٓٓ-

ُٓٓ

ُُُ

ُٖٓ

َْ

ُْٔ

ُِٔ

ُٓٔ

َُُٖٔٗ-ُٕٗ-

م

ٕٗ

َٖ

ُٖ

ِٖ

ّٖ

ْٖ

ٖٓ

ٖٔ

اآلية

ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞﭟ ﭼ
ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﭼ
ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ
ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ
ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ
ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﭼ

رقميا

الصفحة

َُٕ

َُٕ

ُُٕ

ُِِْٖٗ-

ُّٕ

ُُِِْٖ-ُْٖ-

َُٖ

َُُِِٖ-

ُُٖ

ُِّ

ُِٖ

ُْٖ

ُٖٓ

ُِِّٓٗ-ُْٕ-
َُٓ-ُُٖ-ُِْ-ُِّ-ُُِ-
ُٖٔ

ُُِّٕ-ُُِ-ُُُ-َُٓ-

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ٕٖ

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ُٖٔ

ََُُُٖ-

ﯻ ﭼ
ٖٖ
ٖٗ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ
ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﭼ
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ُٕٖ

ُْ

ُٖٗ

ُُُِٖٗ-ُّٖ-

م

َٗ

رقميا

اآلية

ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ

الصفحة

َُٗ

ُِْْٔ-ُِّ-ٓٗ-ٖٓ-

ُٗ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ

ُُٗ

ُُُِِّ-ُِِ-

ِٗ

ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ

ُْٗ

ُِّ

ّٗ

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ

ُٓٗ

ِِِٓٗ-ُِٖ-

ْٗ

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ

ُٔٗ

َُُٗٔٔ-َُٓ-

ُٕٗ

ُُِِْٓ-

َِْ

ُُٖ

َِٖ

ِٓٓ

َُِ

َُٖ

ُِِ

ُٖٔ

ُِٗ

ُُُِِْ-

ُِِ

ُُُِّّ-ُُْ-

ِِِ

ُُُٔٗٔ-

ٓٗ

ٔٗ

ٕٗ

ٖٗ

ٗٗ

ََُ

َُُ

َُِ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ
ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ
ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ
ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ
ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ
ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯸ ﭼ
ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮍ ﭼ
ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮸ ﭼ
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م

َُّ

اآلية

ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﭼ

َُْ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ
َُٓ

َُٔ

َُٕ

َُٖ

َُٗ

َُُ

ُُُ

ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﭼ
ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭼ
ﭽﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﭼ
ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭼ
ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ
ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ

رقميا

الصفحة

ِِّ

ِٖٓ

ِِٖ

ِّْٗٓ-ُُّ-

ِّّ

َُُٖٗٗ-

ِّٓ

َِِّٓٓ-

ِّٔ

ُْٕ

ِّٕ

ُِِ

ِّٖ

ُُُِّٖ-

َِْ

َُِِْْ-

ِْٓ

ُُُٔٗٔ-

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ُُِ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ

ِْٔ

َُُِّٕ-ِّٔ-ُُٕ-

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ
ُُّ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ

 -2٧٧-

ِْٗ

َِْ

رقميا

الصفحة

م

ِّٓ

ِِْ

ِْٓ

ُُِٖٕٔ-

ُُٔ ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ

ِٓٓ

ُُِْْٕ-ُُٗ-ُّٕ-ُٕٔ-

ُُٕ ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﭼ

ِٔٓ

ُِِِْْ-

ِٗٓ

ُِّْٕٓ-ُْٗ-

َِٔ

ِِّْٓٔ-

ُِٔ

ُُّّٕٖ-

ِّٔ

ُِْ

ِْٔ

ُُّ

ِٓٔ

ُُِّٗٔ-

ُُْ

ُُٓ

ُُٖ

ُُٗ

َُِ

ُُِ

ُِِ

ُِّ

اآلية

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ
ﭽﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ

ﭽﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﭼ
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ
ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ
ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﭼ
ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭼ
ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ُِْ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ

ُِٓ ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

 -2٧8-

ِٔٔ

ِٕٔ

َُِِِّ-ُِٖ-
ُٓٗ

م

رقميا

اآلية

الصفحة

ﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﭼ
ُِٔ ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ
ُِٕ
ُِٖ

ُِٗ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

ِٗٔ
َِٕ

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ُِٕ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭼ

َُِِٕٓ-

ُُٓ
ُُِٕٔٗ-

ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ِّٕ

ُِْٖٓٔ-

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ
َُّ

ُُّ

ُِّ

ُّّ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ
ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

َِٖ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ
ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ

ُّْ ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ
ُّٓ

ِٕٓ

ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ

 -2٧٢-

ُِٖ

ُُّّٕٖ-

َُُْٖٗ-َُٓ-

َٔٔٔ-

ِِٖ

ُُُِٕٕ-

ِّٖ

ُُُِِٗ-َُٓ-

ِْٖ

َُُِْٔ-ُِِ-

م

ُّٔ

ُّٕ

رقميا

اآلية

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﭼ

الصفحة

ِٖٓ

ُْٗٗٗ-ُِّ-

ِٖٔ

ُُُ

سكرة (آؿ عمراف )
ُّٖ

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ٕ

ٖٗ

ُّٗ ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ

ِٖ

َُٔ

َُْ ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﭼ

ِٗ

َُٔ

ُُْ ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ

ْٕ

ُٕٓ

ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﭼ

سكرة ( النساء)
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ُِْ

ﭙﭚﭛﭜﭼ

ٕ

ُِِ

ُّْ

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ

ُُ

ُْٕ
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َِٔ

ﭽ ﭤ ﭼ

ُ

ٕٗ

ُِٔ

ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

ِ

ٕٗ

ِِٔ

ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ

َٔ

َُُ
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سكرة الشكرل
ُّ

ِّٔ

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ

ِْٔ

ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ

ُْٕ

سكرة الدخاف
ّ

ِّّٓ-ّْ-

سكرة الجاثية
ِٗ

ِٓٔ

ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ

ِٔٔ

ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ

ُُٖ

سكرة محمد
َِ

ُِٕ

سكرة الذاريات
ِٕٔ

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

ٕٓ

ِِٔ

سكرة الكاقعة
ِٖٔ

ﭽ ﭫ ﭬ ﭼ

ِِ

ُّٔ

ِٗٔ

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

ِّ

ُّٔ

َِٕ

ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ

ٕٓ

ِّ

ُِٕ

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ

ِِٕ

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

سكرة المجادلة
ّ

ُْٕ

سكرة الحشر
ُِ

ِْٗ

ﮓ ﮔﮕ ﭼ
سكرة الجمعة
ِّٕ

ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ

ٓ

ُِٕ

سكرة المنافقكف
ِْٕ

ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ

ُ

ُُٖ

ِٕٓ

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ّ

ُِٕ

ﯜﭼ
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سكرة الطبلؽ
ِٕٔ

ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ْ

ُُّ

ﯤﯥ ﭼ
سكرة التحريـ
ِٕٕ

ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ

ٓ

ّٗ

سكرة الممؾ
ٖ

ِٖٕ

ﭽﯔﯕ ﯖﭼ

ِٕٗ

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ

ُُِ

سكرة الجف
ُٔ

ِّٔ

سكرة القيامة
َِٖ

ّّ

ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

ِْٓ

سكرة الشمس
َُ

ُِٖ

ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ

ِِٖ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ

ِْٓ

سكرة القدر
ُ

ِّّٓ-ّْ-

سكرة البينة
ِّٖ

ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
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ُ

ُُّ

أحرف المعجم .
فيرس األحاديث النبوية مرتب ًة عمى ُ
م

الصفحة

طرف الحديث

ُ

اجتمعت ييكد يكما فخاصمكا النبي صمى اهلل عميو كسمـ

ْٖ

ِ

أحؿ لنا ميتتاف كدماف

ُُْ

ّ

آخر القرآف عيدا بالعرش آية الربا كآية الديف

ْ

آخر آية أنزليا عمى رسكلو آية الربا

ابف شياب

ُٔ

عمر بف الخطاب

َٔ

ٓ

آخر آية نزلت عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ آية الربا

ابف عباس

َٔ

ٔ

آخر آية نزلت مف القرآف عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ

ابف عباس

َٔ

ٕ

أرأيت قكؿ اهلل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮗ ﭼ

َْ

ٖ

أعطيت ىذه اآليات مف آخر سكرة البقرة مف كنز تحت العرش

َٖ

ٗ

اقرؤكا القرآف فإنو يأتي يكـ القيامة شافعا ألصحابو

ٖٖ

َُ

أال أخبرؾ بأفضؿ القرآف

ٖٕ

ُُ

أما كاف ينزؿ في سائر الشيكر

ُِ

إف اهلل أعطاني فيما مف بو عمي فاتحة الكتاب

ٖٖ

ُّ

إف اهلل تعالى كتب كتابا قبؿ أف يخمؽ السمكات كاألرض بألفي عاـ

ٕٓ

ُْ

إف اهلل غفر ليذه األمة ما حدثت بو أنفسيا

َُٕ

ُٓ

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أمر امرأة ثابت بف قيس أف تتربص حيضة

ُُٓ

ُٔ

أف الييكد كانكا يقكلكف مدة الدنيا سبعة آالؼ سنة

ْٖ

ُٕ

أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لما شكا إلى خديجة ما يجده

ْٔ

ُٖ

أف سكرة األحزاب كانت تعدؿ سكرة البقرة

ُٗ

إف مف آخر القرآف نزكال آية الربا

َِ

أنزؿ القرآف خمسا خمسا ،كمف حفظو خمسا

ُِ

أنزلت سكرة األنعاـ بمكة ليبل جممة

الشعبي
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ّّ

أبي كعائشة

ُُٗ

ابف عباس

َٔ

عمي بف أبي طالب

ُٖ

ابف عباس

ٗٔ

الصفحة

م

طرف الحديث

ِِ

أنزلت صحؼ إبراىيـ عميو السبلـ في ثبلث لياؿ

ِّ

األنعاـ مف نكاجب القرآف

ِْ

أنو أتى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثـ أقبؿ راجعا مف عنده ،فمر عمى قكـ

ّّ
عمر بف الخطاب

ُٖ
ٕٕ

ِٓ

أنو بمغو أف أحدث القرآف بالعرش آية الديف

ابف المسيب

ُٔ

ِٔ

إنو ما كاف مف مستكدع في ظيرؾ فيستخرجو اهلل عز كجؿ

ابف عباس

ُِٗ

ِٕ

أنيا أكؿ آية نزلت في القتاؿ بالمدينة

أبك العالية

ٖٓ

ِٖ

إنيا لـ تحؿ ألحد قبمي ،كانما أحمت لي ساعة مف نيار

ِٗ

أكؿ سكرة أنزلت بالمدينة سكرة البقرة

َّ

أم آية مف كتاب اهلل أعظـ

ٕٓ

ُّ

اآليتاف مف آخر سكرة البقرة مف ق أر بيما في ليمة كفتاه

ْٕ

ِّ

البقرة سناـ القرآف كذركتو

ٖٗ

ّّ

بينا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كعنده جبريؿ إذ سمع نقيضا فكقو

ّٕ

ّْ

بينما ىك يق أر مف الميؿ سكرة البقرة

َٖ

ّٓ

تعممكا سكرة البقرة فإف أخذىا بركة كتركيا حسرة

ٖٖ

ّٔ

تمؾ سكرة رفعت تبلكتيا

َُِ

ّٕ

خرج صؼ عظيـ مف الركـ فصففنا ليـ صفا عظيما

ّٖ

دعا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قكمو إلى اإلسبلـ ككمميـ فأبمغ

َٓ

ّٗ

رف إبميس حيف أنزلت فاتحة الكتاب

ٓٔ

َْ

سكرة األنعاـ نزلت بمكية جممة كاحدة

ُْ

سكرة البقرة فييا آية سيدة آم القرآف

َٖ

ِْ

سئؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف شرح الصدر ،فقاؿ :نكر يقذفو اهلل

ُِِ

ّْ

سئؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف قكؿ اهلل كسع كرسيو

ُِٓ
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ُُِ
عكرمة

أبك أيكب

ابف عباس

ٗٓ

ِٓ

ٗٔ

م

الصفحة

طرف الحديث

ْْ

سئؿ عف قراءة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ :كانت قراءتو مدا

ْٗ

ْٓ

سئؿ عف قكلو عز كجؿ ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ

ِّ

ْٔ

الصراط المستقيـ كتاب اهلل

عمي

ُِٕ

ْٕ

صميت خمؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كأبي بكر كعمر كعثماف رضي اهلل عنيـ

ْٗ

ْٖ

ضربو اهلل مثبل لممنافؽ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ

ُِٕ

ْٗ

طمقت عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كلـ يكف لممطمقة عدة

ْٗ

َٓ

طمكع الشمس مف مغربيا

ُِّ

ُٓ

عميؾ بأساس القرآف

ِٓ

عف الكافية تسأؿ

ّٓ

فاتحة الكتاب شفاء مف كؿ سقـ

ْٓ

فذخرىا لكـ فما أخرجيا ألحد قبمكـ

ٓٓ

فيـ تركف ىذه اآلية نزلت ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ

ٔٓ

فينا نزلت ىذه اآلية  ...ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

ِْ

ٕٓ

قاؿ :عدال

ُِْ

ٖٓ

ق أر البسممة في أكؿ الفاتحة

ْٗ

ٗٓ

ق أر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فمف تبع ىدل بتثقيؿ الياء كفتحو

ُْٗ

َٔ

ق أر كيؼ ننشزىا بالزام

ُْٗ

ُٔ

قسمت الصبلة بيني كبيف عبدم نصفيف

ْٕ

ِٔ

قمت كراء أبي بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف رضي اهلل عنيـ

ّٗ

ّٔ

كالذم استيكتو الغيبلف في الميامة فأضمكه فيك حائر بائر

ابف عباس

ُّّ

ْٔ

كاف أصحاب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إذا كاف الرجؿ صائما

الشعبي
عبداهلل بف يحيى

ٕٖ
ٕٖ
ٖٕ

ابف عباس
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عمر

ِٗ
ُِّ

ُْ

م

الصفحة

طرف الحديث

ٓٔ

كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ال يعرؼ ختـ سكرة حتى ينزؿ

ّٗ

ٔٔ

كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يفتتح الصبلة بالتكبير

ْٗ

ٕٔ

كاف ال يعرؼ فصؿ السكرة حتى ينزؿ عميو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ْٗ

ٖٔ

كاف يق أر ممؾ بغير ألؼ

ُِٕ

ٗٔ

كاف يقرأ :صراط مف أنعمت عمييـ غير المغضكب عمييـ

َٕ

يقركف مالؾ باأللؼ
كانكا أ

ُْٖ

ُٕ

ال تجعمكا بيكتكـ مقابر ،إف الشيطاف ينفر

ٕٗ

ِٕ

ال تقكـ الساعة حتى تطمع الشمس مف مغربيا

ُِّ

ّٕ

ألعممنؾ أعظـ سكرة في القرآف قبؿ أف تخرج مف المسجد

ٖٕ

ْٕ

لقد نزلت ىذه اآلية في ستة :أنا كعبد اهلل بف مسعكد كببلؿ

ْْ

ٕٓ

لـ تكف نبكة قط إال تناسخت

ُُٖ

ٕٔ

لما أسرم برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ انتيى إلى سدرة المنتيى كأعطي ثبلثا

ٕٔ

ٕٕ

لما أسمـ فتياف بني سممة كأسمـ كلد عمرك بف الجمكح

ْٔ

ٖٕ

لما ضرب المثؿ بالذباب كالعنكبكت فقاؿ :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ

ُّْ

ٕٗ

لما نزلت سكرة األنعاـ سبح رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

ُٖ

َٖ

لما نزلت عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ

ْٗ

ُٖ

لما نزلت :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼشؽ ذلؾ عمى المسمميف

ُِِ

ِٖ

لك كانت النبكة حقا لكنت أكلى بيا منؾ

ْٕ

ّٖ

ليمة القدر ىي الميمة المباركة

ّٓ

ْٖ

ما الصكر؟ قاؿ :قرف ينفخ فيو

ُِِ

ٖٓ

ما كاف يا أييا الذيف آمنكا فيك أنزؿ بالمدينة

ٖٔ

مر المؤل مف قريش عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعنده صييب كعمار كببلؿ
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عمر بف الخطاب

ابف مسعكد

ُْٕ

ٕٔ
ْْ

م

الصفحة

طرف الحديث

ٕٖ

مر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى أبي بف كعب رضي اهلل عنو

ّٕ

ٖٖ

مركا بجنازة فأثني عمييا خيرا ،فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ :كجبت

ُِْ

ٖٗ

مفاتيح الغيب خمس ال يعمميا إال اهلل

ُِٓ

َٗ

مف صمى صبلة لـ يق أر فييا بأـ القرآف فيي خداج

ْٕ

ُٗ

مف ق أر إذا صمى الغداة ثبلث آيات مف أكؿ سكرة األنعاـ

ِٖ

ِٗ

مف ق أر حيف يصبح آية الكرسي كآيتيف مف أكؿ سكرة غافر

ٕٗ

ّٗ

مف ق أر سكرة األنعاـ يصمي عميو أكلئؾ السبعكف ألؼ ممؾ

ُٖ

ْٗ

نزؿ القرآف جممة ألربعة كعشريف مف رمضاف

ّٓ

ٓٗ

نزلت بالمدينة سكرة البقرة

ٔٗ

نزلت بمكة جممة ليبل معيا سبعكف ألؼ ممؾ قد سدكا ما بيف الخافقيف

ٖٔ

ٕٗ

نزلت سكرة األنعاـ بمكة ،إال قكلو ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ

ٖٔ

ٖٗ

نزلت سكرة األنعاـ جميعا معيا سبعكف ألؼ ممؾ

ٗٗ

نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة

ابف عباس

ٔٔ

أبي جحيفة

ٗٔ

مجاىد

ٓٔ

ََُ نزلت فاتحة الكتاب بمكة مف كنز تحت العرش

عمي

ْٔ

َُُ نزلت في أبي جيؿ كذلؾ أنو قاؿ زاحمنا بنك عبد مناؼ

مقاتؿ

ْٕ

َُِ نزلت في المنافقيف عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

ْٓ

َُّ نزلت في النضر بف الحارث كعبد اهلل بف أبي أمية

ْٔ

َُْ نزلت في أىؿ السفينة الذيف قدمكا مع جعفر بف أبي طالب

ْٓ

َُٓ نزلت في أىؿ الكتاب ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

ْٖ
أبك أيكب

َُٔ نزلت فينا معشر األنصار

َُٕ نزلت ىذه اآلية في صمح الحديبية ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ
َُٖ ىذا مثؿ ضرب إلنساف يعمؿ عمبل صالحا
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ُِٖ
ْٔ

عمر

ُّّ

م

الصفحة

طرف الحديث

َُٗ ىذا مثؿ ضربو اهلل لعمؿ المؤمف يقكؿ :ليس لخيره خمؼ

قتادة

ُِّ

َُُ ىذا مثؿ ضربو اهلل لآللية كلمدعاة الذيف يدعكف إلى اهلل

ابف عباس

ُّْ

ابف عباس

ُُُ ىذا مثؿ ضربو اهلل لممنافقيف ،كانكا يعتزكف باإلسبلـ
ُُِ ىذه آخر آية نزلت عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
ُُّ ىذه أكؿ آية نزلت في القتاؿ ثـ أمره بقتاؿ المشركيف كافة

ُِٕ

ابف عباس

َٔ

الربيع بف أنس

ٖٓ

ابف عباس

ُِٗ

ُُْ ىك المطر ضرب مثمو في القرآف
ُُٓ ىك المطر كىك مثؿ لممنافؽ في ضكئو يتكمـ بما معو

ابف عباس

ُِٗ

ُُٔ ىي أـ القرآف ،كىي السبع المثاني ،كىي القرآف العظيـ

ٕٖ

ُُٕ ىي أـ القرآف ،كىي فاتحة الكتاب ،كىي السبع المثاني

ٕٖ

ُُٖ كافقت اهلل في ثبلث ،أك كافقني ربي في ثبلث

ّٖ

ُُٗ كأنو صمى إلى بيت المقدس ستة عشر أك سبعة عشر شي ار

ّٗ

َُِ ككمني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بحفظ زكاة رمضاف

ٕٓ

ُُِ كما كاف يدريو أنيا رقية

ٕٕ

ُِِ يا أييا الناس خطاب أىؿ مكة

ابف عباس

ٕٔ

ُِّ يا أييا الناس قاؿ :ىي لمفريقيف جميعا

ابف عباس

ٕٔ

ُِْ يجاء بنكح يكـ القيامة فيقاؿ لو :ىؿ بمغت

ُُِ

ُِٓ يدخؿ أىؿ الجنة الجنة كأىؿ النار النار ،ثـ يقكـ مؤذف بينيـ

ُِّ

ُِٔ ينادم مناد :يا قارئ سكرة األنعاـ ىمـ إلى الجنة بحبؾ إياىا كتبلكتيا

أنس

ُٖ

ُِٕ يؤتى بالقرآف كأىمو الذيف كانكا يعممكف بو في الدنيا

ٕٗ

ُِٖ يدعي نكح يكـ القيامة فيقاؿ لو :ىؿ بمغت

ُِْ
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م

القائل

البيت

الصفحة

ُ

أرب يبكؿ الثعمباف برأسو

راشد بف عبد ربو

ِٓٓ

ِ

ألـ تر أف اهلل أعطاؾ سكرة

النابغة الذبياني

ٖٔ

ّ

إف عمي عقبة أقضييا

عربي كلـ ينسبو
انشده ابف األ ا

ُٕٖ

ْ

أال طعاف كال فرساف عادية

حساف بف ثابت

ُٖٖ

ٓ

أليت إلييا كالحكادث جمة

ذكره ابف منظكر كلـ ينسبو ألحد

ِّٓ

ٔ

ألستـ خير مف ركب المطايا

جرير بف عطية

ِْٓ

ٕ

أعاذؿ ما يدريؾ أف منيتي

عدم بف زيد

ِْٓ

ٖ

ترل لممسمميف عميؾ حقا

جرير بف عطية

ُٕٗ

ٗ

دعكت عشيرتي لمسمـ لما

امرئ القيس بف عابس الكندم

ِٓٓ

َُ

سبقكا ىكم كأعنقكا ليكاىـ

أبك ذؤيب

ِٔٓ

ُُ

عبدكا الصميب ككذبكا بمحمد

جرير بف عطية

ُٕٗ

ُِ

ففي كؿ عاـ أنت جاشـ غزكة

األعشى

ِّٓ

ُّ

تركح عمى نادم المحمؽ جفنة

األعشى

ِٔٓ

ُْ

كقامت الحرب بنا عمى ساؽ

.....

ِٓٓ

ُٓ

كاذا يقاؿ أتيتـ لـ يبرحكا

ذكره القرطبي كابف عطية دكف أف يسند

ِٓٓ

ألحد
ُٔ

كجبريؿ رسكؿ اهلل فينا

حساف بف ثابت

ُٖٕ

ُٕ

كيكـ بدر لقيناكـ لنا مدد

حساف بف ثابت

ُٕٗ

ُٖ

كما صرمتؾ حتى قمت معمنة

الراعي عبد اهلل بف الحصيف

ُٖٖ

ُٗ

ككؿ أخ مفارقو أخكه

عمرك بف معد يكرب

ِْٓ

َِ

ييكيف في نجد كغك ار غائ ار

رؤبة بف العجاج

ُِّ
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م
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ُ

أباف بف يزيد العطار

ُٖٗ

ِ

إبراىيـ النخعي

َُٓ

ّ

إبراىيـ بف أبي عبمة

ُٖٔ

ْ

إبراىيـ بف عمر البقاعي

ِِّ

ٓ

إبراىيـ بف عمر الجعبرم

ٖٔ

ٔ

إبراىيـ بف محمد الزجاج

َُّ

ٕ

أبك بكر الصديؽ

ّٗ

ٖ

أبك حنيفة النعماف

َِٓ

ٗ

أبك رجاء العطارم

ُٕٔ

َُ

أبك زرعة بف عمرك

ُٗٗ

ُُ

أبك عبيد القاسـ بف سبلـ

ُُٖ

ُِ

أبك عمرك بف العبلء البصرم

ُٕٓ

ُّ

أبي بف كعب

ّٕ

ُْ

أحمد بف أبي نصر

ٔ

ُٓ

أحمد بف المنصكر

ِٓ

ُٔ

أحمد بف تيمية

ُِ

ُٕ

أحمد بف حنبؿ

َِٓ

ُٖ

أحمد بف عامر الحدائي

ُٕ

ُٗ

أحمد بف عبد اهلل الضمدم

َِ

َِ

أحمد بف عبد الممؾ النيسابكرم

ٔ

ُِ

أحمد بف عمي ابف حجر العسقبلني

ُٓ
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ِِ

أحمد بف عمي بف محسف

َِ

ِّ

أحمد بف فارس الرازم

ُُٗ

ِْ

أحمد بف فرح بف جبريؿ

ُٓٔ

ِٓ

أحمد بف محمد أبك جعفر النحاس

ََُ

ِٔ

أحمد بف محمد البزم

ُٔٓ

ِٕ

أحمد بف محمد الثعمبي

ٖٔ

ِٖ

أحمد بف محمد الحرازم

ُٗ

ِٗ

أحمد بف محمد الشككاني

ُِ

َّ

أحمد بف محمد القكاس

ُّٗ

ُّ

أحمد بف محمد بف أحمد

ُٗ

ِّ

أحمد بف محمد بف خمكاف

ٗ

ّّ

أحمد بف منيع البغكم

ْ

ّْ

أحمد بف يحي (ثعمب)

ِّْ

ّٓ

أحمد بف يزيد الحمكاني

ُُٖ

ّٔ

أحمد حسيف الكزاني

ُِ

ّٕ

أحمد لطؼ البارم

ُِ

ّٖ

إدريس بف عبد الكريـ الحداد

ُٗٓ

ّٗ

إسحاؽ بف إبراىيـ الكراؽ

ُٗٓ

َْ

أسعد بف أحمد البامنجي

ٖ

ُْ

أسعد بف سيؿ

ُُٗ

ِْ

أسماء بنت يزيد بف السكف

ْٗ

ّْ

إسماعيؿ بف الحسف بف أحمد

ُٖ
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ْْ

إسماعيؿ بف عبد الرحمف السدم

ٗٗ

ْٓ

إسماعيؿ بف عمر بف كثير

ُْ

ْٔ

إسماعيؿ بف محمد الجكىرم

ُٗٓ

ْٕ

أسيد بف حضير

َٖ

ْٖ

األقرع بف حابس

ِْ

ْٗ

امرؤ القيس بف عابس الكندم

ِٓٓ

َٓ

أنس بف مالؾ

ّٖ

ُٓ

بحيرل الراىب

ْٔ

ِٓ

البراء بف عازب

ّٗ

ّٓ

بريدة بف الحصيب األسممي

ٖٖ

ْٓ

بكر بف عبد اهلل المزني

ِِِ

ٓٓ

ببلؿ بف رباح

ِْ

ٔٓ

تاج الديف السبكي

ْ

ٕٓ

ثابت بف قيس

ٗٔ

ٖٓ

جابر بف عبداهلل

ّْ

ٗٓ

جد بف قيس

ْٓ

َٔ

جرير بف عطية

ُٕٗ

ُٔ

جعفر بف أبي طالب

ْٓ

ِٔ

جبلؿ الديف السيكطي

ُْ

ّٔ

جندب بف جنادة

ّّ

ْٔ

حجاج بف الكراؽ

َُٗ

ٓٔ

حذيفة بف اليماف

َٖ
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ٔٔ

حساف المنيعي

ٔ

ٕٔ

حساف بف ثابت

ُٖٕ

ٖٔ

الحسف بف أحمد أبك عمي الفارسي

ُٖٓ

ٗٔ

الحسف بف إسماعيؿ المغربي

ُٖ

َٕ

الحسف بف سعيد المطكعي

ُٔٔ

ُٕ

الحسف بف عمي الطكسي

ُُ

ِٕ

الحسف بف مسعكد البغكم

ٕ

ّٕ

الحسف بف يسار البصرم

ُٓٔ

ْٕ

حسف عبداهلل اليبؿ

ُٗ

ٕٓ

الحسيف بف الفضؿ البجمي

ِِٗ

ٕٔ

الحسيف بف عمي الجعفي

ّٗ

ٕٕ

الحسيف بف محمد المركذم

ْ

ٖٕ

حفص بف سميماف

ُٔٓ

ٕٗ

حفص بف عمرك الدكرم

ُٕٓ

َٖ

حمزة بف حبيب الزيات

ُٕٓ

ُٖ

حمكد بف محمد بف خيرات

ِٔ

ِٖ

حميد بف قيس األعرج

ُُٓ

ّٖ

خارجة بف الصمت

ٕٕ

ْٖ

خالد بف زيد أبك أيكب

ِٓ

ٖٓ

خباب بف األرت

ِْ

ٖٔ

خديجة بنت خكيمد

ْٔ

ٕٖ

خبلد بف خالد

ُٕٓ
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ُٗٓ

ٖٖ

خمؼ بف ىشاـ

ٖٗ

خير الديف الزركمي

ّ

َٗ

داكد بف أبي ىند

ّّ

ُٗ

راشد بف عبد ربو

ِٓٓ

ِٗ

رافع بف المعبل

ٖٕ

ّٗ

الربيع بف أنس الخرساني

ٖٓ

ْٗ

الربيع بنت معكذ بف عفراء

ُُٓ

ٓٗ

رفيع بف ميراف

ٖٓ

ٔٗ

رؤبة بف العجاج

ُِّ

ٕٗ

ركح بف عبد المؤمف البصرم

ُٗٓ

ٖٗ

زر بف حبيش

ُٔٓ

ٗٗ

زياد بف محمد

ٔ

ََُ

زياد بف معاكية الذبياني

ٖٔ

َُُ

زيد بف أسمـ

ِِٓ

َُِ

زيد بف ثابت

ُِٖ

َُّ

زيد بف عمي زيف العابديف

ُٕ

َُْ

سعد بف أبي كقاص

ْْ

َُٓ

سعد بف مالؾ أبك سعيد الخدرم

ٕٕ

َُٔ

سعيد بف المسيب

ُٔ

َُٕ

سعيد بف جبير

ِٗ

َُٖ

سعيد بف مسعدة األخفش

ِّٓ

َُٗ

سفياف الثكرم

ُٗ
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َُُ

سفياف بف عيينة

ٕٖ

ُُُ

سبلـ بف سميماف بف الطكيؿ

ُٗٓ

ُُِ

سمماف الفارسي

ِْ

ُُّ

سميـ بف عيسى

ُٕٓ

ُُْ

سميماف بف أيكب بف الحكـ

ُٓٔ

ُُٓ

سميماف بف مسمـ بف جماز

ُٗٓ

ُُٔ

سميماف بف ميراف األعمش

ُٓٔ

ُُٕ

سيؿ بف عبد اهلل التسترم

ِِِ

ُُٖ

سيؿ بف محمد السجستاني

ُٖٓ

ُُٗ

شجاع بف أبي نصر البمخي

ُٓٔ

َُِ

شعبة بف الحجاج

َِٔ

ُُِ

شعبة بف عياش

ُٔٓ

ُِِ

شمس الديف الذىبي

ُِّ

صالح بف زياد السكسي

ُٕٓ

ُِْ

صدم بف عجبلف أبك أمامة الباىمي

ٖٖ

ُِٓ

صييب بف سناف الركمي

ِْ

ُِٔ

ضياء الديف عمر الرازم

ٖ

ُِٕ

طمحة بف مصرؼ

ُٖٓ

ُِٖ

عاصـ الجحدرم

ِٔٓ

ُِٗ

عاصـ بف أبي النجكد

ُٔٓ

َُّ

عامر بف شرحبيؿ الشعبي

ّّ

ُُّ

عامر بف كاثمة

ُْٗ

ٓ
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ُِّ

عائشة بنت أبي بكر الصديؽ

ّْ

ُّّ

العباس بف الحسيف

ُٗ

ُّْ

عبد الباقي بف يكسؼ

ٔ

ُّٓ

عبد الحؽ بف غالب بف عطية

ّْ

ُّٔ

عبد الرحمف الداكدم

ٔ

ُّٕ

عبد الرحمف الدكسي أبك ىريرة

ْٗ

ُّٖ

عبد الرحمف الفارسي

ٖ

ُّٗ

عبد الرحمف النعيمي

ٕ

َُْ

عبد الرحمف بف أحمد البيكمي

ِٖ

ُُْ

عبد الرحمف بف األصفر

ٖ

ُِْ

عبد الرحمف بف األككع

ُٖ

ُّْ

عبد الرحمف بف الميثي

ٕ

ُْْ

عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ

ِِّ

ُْٓ

عبد الرحمف بف سميماف األىدؿ

ِٖ

ُْٔ

عبد الرحمف بف قاسـ المداني

ُٗ

ُْٕ

عبد القادر بف أحمد الكككباني

ُٖ

ُْٖ

عبد الممؾ بف جريج

ِٗ

ُْٗ

عبد الممؾ بف قريب األصمعي

ُٕٗ

َُٓ

عبد الكاحد المميحي

ٓ

ُُٓ

عبد الكىاب بف حسيف الديممي

ُِ

ُِٓ

عبداهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي

ُُٓ

ُّٓ

عبداهلل بف أبي بف سمكؿ

ْٓ
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ُْٓ

عبداهلل بف أحمد

ِٓ

ُٓٓ

عبداهلل بف أحمد بف ذككاف

ُٓٓ

ُٔٓ

عبداهلل بف إسماعيؿ النيمي

ُٖ

ُٕٓ

عبداهلل بف الحسف بف عمي

ُٖ

ُٖٓ

عبداهلل بف الزبير

ٔٔ

ُٗٓ

عبداهلل بف السائب

ُٓٓ

َُٔ

عبداهلل بف القادر باهلل

َُ

ُُٔ

عبداهلل بف المبارؾ

ِٗ

ُِٔ

عبداهلل بف حبيب السممي

ُٔٓ

ُّٔ

عبداهلل بف خطؿ التيمي

ُُِ

ُْٔ

عبداهلل بف سعد بف أبي السرح

َٕ

ُٓٔ

عبداهلل بف شرؼ الديف الميمؿ

ُِ

ُٔٔ

عبداهلل بف عامر

ُٓٓ

ُٕٔ

عبداهلل بف عباس

ِّ

ُٖٔ

عبداهلل بف عبد الصمد

ٔ

ُٗٔ

عبداهلل بف عمر

ُِٓ

َُٕ

عبداهلل بف عمرك بف العاص

ُِِ

ُُٕ

عبداهلل بف كثير

ُٓٓ

ُِٕ

عبداهلل بف محسف الحيمي

ُِ

ُّٕ

عبداهلل بف محمد البغكم

ْ

ُْٕ

عبداهلل بف مسعكد

ْْ

ُٕٓ

عبداهلل بف يحي بف أبي كثير

ٕٖ
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ُٕٔ

عبداهلل عمر البيضاكم

ْٓ

ُٕٕ

عبيد بف حصيف الراعي

ُٖٖ

ُٖٕ

عثماف بف سعيد(كرش)

ُٖٓ

ُٕٗ

عثماف بف عفاف

ّٗ

َُٖ

عدم بف زيد

ِْٓ

ُُٖ

عركة بف الزبير

َْ

ُِٖ

عطاء بف أبي رباح

َُٕ

ُّٖ

عطية بف األسكد

ّٓ

ُْٖ

عقبة بف عمرك أبك مسعكد

ْٕ

ُٖٓ

عكرمة مكلى بف عباس

ٗٓ

ُٖٔ

العبلء بف صحار

ٕٕ

ُٕٖ

عمقمة بف قيس

ُٖٖ

عمي بف إبراىيـ بف عمي

ُٖ

ُٖٗ

عمي بف أبي طالب

ّْ

َُٗ

عمي بف أحمد الكاحدم

ُٓ

ُُٗ

عمي بف أحمد بف ىاجر

َِ

ُِٗ

عمي بف الجكيني

ٔ

ُّٗ

عمي بف الميدم

ِٓ

ُْٗ

عمي بف حمزة الكسائي

ُٖٓ

ُٓٗ

عمي بف محمد الخازف

ُّ

ُٔٗ

عمي بف محمد الشككاني

ُٖ

ُٕٗ

عمي بف محمد الماكردم

ِِّ

َُٓ
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ُٖٗ

عمي بف ىادم عرىب

ُٗ

ُٗٗ

عمار بف ياسر

ِْ

ََِ

عمر الفاشاني

ٔ

َُِ

عمر بف الخطاب

ّٖ

َِِ

عمر بف عثماف( سيبكيو)

َُّ

َِّ

عمرك بف شرحبيؿ اليمداني

ْٔ

َِْ

عمرك بف عبيد

ّٗ

َِٓ

عمرك بف فائد

ُٕٔ

َِٔ

عمرك بف ىشاـ أبك جيؿ

ْٕ

َِٕ

عكيمر بف عامر أبك الدرداء

ُِٗ

َِٖ

عيسى بف عمر اليمداني

ِٔٓ

َِٗ

عيسى بف مينى(قالكف)

ُٖٓ

َُِ

عيسى بف كرداف

ُٖٓ

ُُِ

عيينة بف حصف

ِْ

ُِِ

الفخر الرازم محمد بف عمر

ْٓ

ُِّ

فضؿ اهلل النكقاني

ٕ

ُِْ

الفضؿ بف عيسى الرقاشي

ُٕٔ

ُِٓ

القاسـ بف محمد

ِٓ

ُِٔ

القاسـ بف يحي الخكالني

ُٖ

ُِٕ

قتادة بف دعامة السدكسي

ٖٗ

ُِٖ

قعنب بف ىبلؿ أبك السماؿ العدكم

ِّٔ

ُِٗ

قيس بف صرمة

ُْ
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َِِ

لطؼ اهلل بف أحمد جحاؼ

ِٖ

ُِِ

لقماف الحكيـ

ُِِ

ِِِ

الميث بف خالد

ُٖٓ

ِِّ

مالؾ بف أنس

ِِٓ

ِِْ

مثاكر بف فزككة

ٕ

ِِٓ

مجاىد بف جبر

ٗٓ

ِِٔ

محمد الترابي

ٔ

ِِٕ

محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية

ُِٔ

ِِٖ

محمد بف أحمد األزىرم

ُٕٖ

ِِٗ

محمد بف أحمد السكدم

َِ

َِّ

محمد بف أحمد القرطبي

ُِ

ُِّ

محمد بف أحمد بف إبراىيـ الشنبكذم

ُٓٔ

ِِّ

محمد بف أحمد بف أيكب الشنبكذم

ُْٔ

ِّّ

محمد بف أحمد بف كيساف

ُِٕ

ِّْ

محمد بف أحمد بف مشحـ

َِ

ِّٓ

محمد بف إدريس الشافعي

ِٗ

ِّٔ

محمد بف إسحاؽ بف يسار

َٓ

ِّٕ

محمد بف أسعد بف حفدة

ٕ

ِّٖ

محمد بف إسماعيؿ البخارم

ٓٔ

ِّٗ

محمد بف الحسف أبك بكر النقاش

َُٗ

َِْ

محمد بف الحسيف الزاغكلي

ُِْ

محمد بف السميفع

ٕ
ُِٓ

 -30٢-

االسم

م

الصفحة

ِِْ

محمد بف الطاىر بف عاشكر

ٓٓ

ِّْ

محمد بف الفضؿ

ٔ

ِْْ

محمد بف المتككؿ( ركيس)

ُٗٓ

ِْٓ

محمد بف المستنير أبك عمي

َُّ

ِْٔ

محمد بف بيادر الزركشي

ٓٓ

ِْٕ

محمد بف جرير الطبرم

َُٔ

ِْٖ

محمد بف جعفر الطائي

ٕ

ِْٗ

محمد بف جعفر بف الزبير

ٗٗ

َِٓ

محمد بف حسف الشجني

َِ

ُِٓ

محمد بف حياف البغكم

ْ

ِِٓ

محمد بف خمؼ التكريتي

ٖ

ِّٓ

محمد بف خكيز منداد

ََُ

ِْٓ

محمد بف سعكد

ِٔ

ِٓٓ

محمد بف سيريف

َُٕ

ِٔٓ

محمد بف السائب الكمبي

ْٔ

ِٕٓ

محمد بف عابد بف عمي

ُِ

ِٖٓ

محمد بف عبد الرحمف (قنبؿ)

ُٔٓ

ِٗٓ

محمد بف عبد الرحمف بف محيصف

ُْٔ

َِٔ

محمد بف عبد العظيـ الزرقاني

ٓٓ

ُِٔ

محمد بف عبد اهلل الطكسي

ٔ

ِِٔ

محمد بف عبد الكىاب

ِٔ

ِّٔ

محمد بف عمي باشا

ِٕ
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ِْٔ

محمد بف عمر الشاشي

ٖ

ِٓٔ

محمد بف عيسى الترمذم

ُُٓ

ِٔٔ

محمد بف كعب القرظي

َُٕ

ِٕٔ

محمد بف محمد الشيرازم

ٓ

ِٖٔ

محمد بف محمد بف محيسف

ِٖ

ِٗٔ

محمد بف محمد بف ىاشـ

َِ

َِٕ

محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم

ُٔ

ُِٕ

محمد بف ميكائيؿ بف سمجكؽ

َُ

ِِٕ

محمد بف يزيد المبرد

ِّْ

ِّٕ

محمكد بف عبداهلل األلكسي

ٓٓ

ِْٕ

محمكد بف عمر الزمخشرم

ُِ

ِٕٓ

مسركؽ بف األجدع

ِِٗ

ِٕٔ

مسعكد بف أحمد البامنجي

ٖ

ِٕٕ

مسيممة الكذاب

ُٕ

ِٖٕ

معاذ بف جبؿ

ُِٕ

ِٕٗ

معاكية بف أبي سفياف

ُِٖ

َِٖ

معتب بف القشير

ْٓ

ُِٖ

المعتمر بف سميماف

َُٗ

ِِٖ

معقؿ بف يسار

ٖٗ

ِّٖ

معمر بف المثنى أبك عبيدة

ُّٓ

ِْٖ

المغيرة بف أبي شياب

ُٓٓ

ِٖٓ

مقاتؿ بف حياف

ِِٖ
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ِٖٔ

مقاتؿ بف سميماف

ْٔ

ِٕٖ

مقسـ بف بجرة

ّٓ

ِٖٖ

مكي بف إبراىيـ

َُٗ

ِٖٗ

مكي بف أبي طالب

ِّٕ

َِٗ

مؤرج السدكسي

ِْٕ

ُِٗ

مكسى بف عبيدة

َُٕ

ِِٗ

نافع بف عبد الرحمف المدني

ُٕٓ

ِّٗ

النعماف بف بشير

ٕٓ

ِْٗ

نكاس بف سمعاف

ٕٗ

ِٓٗ

ىادم بف حسيف القاراني

ُٗ

ِٔٗ

ىشاـ بف عمار

ُٓٓ

ِٕٗ

ىند بنت أبي أمية

ُِٕ

ِٖٗ

كاثمة بف األسقع

ّْ

ِٗٗ

كرقة بف نكفؿ

ْٔ

ََّ

الكليد بف المغيرة

ْٕ

َُّ

كىب بف عبد اهلل أبك جحيفة

ٗٔ

َِّ

ياقكت بف عبد اهلل الحمكم

ّ

َّّ

يحي بف زياد الفراء

َُّ

َّْ

يحي بف صالح السحكلي

ِّ

َّٓ

يحي بف مبارؾ اليزيدم

ُٓٔ

َّٔ

يحي بف محمد الحكثي

ُٗ

َّٕ

يحي بف كثاب

ُٕٓ
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َّٖ

يحي بف يعمر النحكم

ُُٓ

َّٗ

يحيى بف أسيد

َٖ

َُّ

يزيد بف القعقاع أبك جعفر

ُٖٓ

ُُّ

يعقكب الحضرمي

ُٗٓ

ُِّ

يعقكب الصيرفي

ٔ

ُّّ

يكسؼ بف تغرم بردم

ُْ

ُّْ

يكسؼ بف محمد

ُٗ
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فيرس المصادر والمراجع

ُ -إبراىيـ بف السرم بف سيؿ ،أبك إسحاؽ الزجاج (َُْٖ ىػ  ُٖٖٗ -ـ) :معاني

القرآن واعرابو ،تحقيؽ :عبد الجميؿ عبده شمبي ،ط األكلى ،عالـ الكتب  ،بيركت.

ِ -إبراىيـ بف سميماف البعيمي(ُُُُْْٖٗ/ىػ) :المنصوب عمى التقريب ،ط ِٗ،

العدد َُٕ ،الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.

ّ -إبراىيـ بف عمر بف حسف البقاعي (د ت) :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور،

دار الكتاب اإلسبلمي ،القاىرة .

ْ -إبراىيـ مصطفى كآخريف(د ت) :المعجم الوسيط ،دار الدعكة  ،مجمع المغة العربية

بالقاىرة.

ٓ -أبك الحسف المجاشعي بالكالء ،البمخي ثـ البصرم ،المعركؼ باألخفش

األكسط(ُُُْ ىػ  َُٗٗ -ـ) :معانى القرآن لألخفش  ،تحقيؽ :الدكتكرة ىدل محمكد
قراعة ،ط األكلى ،مكتبة الخانجي ،القاىرة.
ٔ-

أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر البكصيرم الكناني(َُِْىػ-

ُٗٗٗـ) :إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة ،تحقيؽ :دار المشكاة لمبحث العممي
بإشراؼ أبي تميـ ياسر بف إبراىيـ  ،دار الكطف لمنشر ،الرياض.

ٕ -أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير(ُُْٔىػ) :فضائل القرآن ،تحقيؽ :أبي إسحاؽ

الحكيني األثرم ،ط األكلى ،مكتبة ابف تيمية ،القاىرة.

ٖ -أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير(ُُْٗىػ) :تفسير القرآن العظيم ،تحقيؽ :محمد

حسيف شمس الديف ،ط األكلى ،دار الكتب العممية ،بيركت.

ٗ -أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي الجكزم (ُُِْ ىػ  :)ُِٗٗ -المنتظم في تاريخ

المموك واألمم ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،ط األكلى  ،دار
الكتب العممية ،بيركت.
َُ -أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ المعركؼ بالبزار(َُْٗىػُٖٖٗ -ـ):

البحر الزخار المعروف بمسند البزار ،تحقيؽ :محفكظ الرحمف زيف اهلل ،ط األكلى ،مكتبة
العمكـ كالحكـ ،المدينة المنكرة.

ُُ -أبك بكر بف أحمد بف محمد ابف قاضي شيبة(َُْٕىػ) :طبقات الشافعية ،

تحقيؽ :الحافظ عبد العميـ خاف ،ط األكلى ،عالـ الكتب ،بيركت.

ُِ -أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة المعركؼ بالطحاكم(ُُْٓ ىػُْْٗ -ـ):

شرح مشكل اآلثار ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط  ،ط األكلى ،مؤسسة الرسالة.
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ُّ -أبك جعفر النحاس أحمد بف محمد المرادم (َُْٖىػ):الناسخ والمنسوخ ،تحقيؽ:
محمد عبد السبلـ محمد ،ط األكلى ،مكتبة الفبلح ،الككيت.

ُْ -أبك جعفر النحاس أحمد بف محمد المرادم النحكم(ُُِْق) :إعراب القرآن،

كضع الحكاشي كعمؽ عميو  :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ،ط األكلى ،دار الكتب العممية ،بيركت.

ُٓ -أبك سيؿ محمد بف عبد الرحمف المغراكم(د-ت) :موسوعة مواقف السمف في

العقيدة والمنيج والتربية ،ط األكلى ،المكتبة اإلسبلمية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر -مركز
النببلء لمكتاب  ،مراكش ،المغرب.

ُٔ -أبك عبيد القاسـ بف سبلـ (ُُْٓىػُٗٗٓ-ـ) :فضائل القرآن لمقاسم بن سالم،

تحقيؽ :مركاف العطية ،كآخريف ،ط األكلى ،دار ابف كثير ،دمشؽ ،بيركت.

ُٕ -أبك عبيد اهلل بف محمد بف عمراف بف مكسى المرزباني(د ت):الموشح في مآخذ

العمما عمى الشع ار .

ُٖ -أبك عبيد اهلل محمد بف عمراف المرزباني (َُِْ ىػ  ُِٖٗ -ـ) :معجم الشع ار ،

تصحيح كتعميؽ  :األستاذ الدكتكر ؼ  .كرنكك ،طِ ،مكتبة القدسي ،دار الكتب العممية،

بيركت  ،لبناف.

ُٗ -أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني (ُُْٗىػُٖٗٗ-ـ) :معرفة الصحابة،

تحقيؽ :عادؿ يكسؼ العزازم ،ط األكلى  ،دار الكطف لمنشر ،الرياض.
َِ-

أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني(َُْٔىػُٖٗٔ-ـ ) :دالئل النبوة،

تحقيؽ :محمد ركاس قمعة جي -كعبد البر عباس ،طِ ،دار النفائس ،بيركت
ُِ -أحمد

بف حنبؿ (ُُِْقََُِ-ـ) :المسند  ،تحقيؽ  :شعيب األرنؤكط ،

كعادؿ مرشد ،كآخريف ،ط األكلى ،مؤسسة الرسالة.

ِِ -أحمد ابف تيمية(َُْٖىػُٖٕٗ-ـ):الفتاوى الكبرى ،ط األكلى،دار الكتب العممية.

ِّ -أحمد ابف حجر العسقبلنئُُْ(:ىػ ُٗٗٓ-ـ) :األمآلي المطمقة ،تحقيؽ:
حمدم بف عبد المجيد السمفي ،ط األكلى ،المكتب االسبلمي ،بيركت.

ِْ -أحمد بف الحسيف أبك بكر البييقي (َُْٖىػ ُٖٖٗ-ـ) :دالئل النبوة ،تحقيؽ:

عبد المعطي قمعجي ،ط األكلى ،دار الكتب العممية -دار الرياف لمتراث.

ِٓ -أحمد بف الحسيف أبك بكر البييقي (ُُّْىػُّٗٗ -ـ) :األسما

والصفات

لمبييقي ،تحقيؽ :عبد اهلل بف محمد الحاشدم ،ط األكلى ،مكتبة السكادم  ،جدة ،السعكدية.

ِٔ -أحمد بف الحسيف أبك بكر البييقي (ُِْْىػََِّ -ـ) :السنن الكبرى  ،تحقيؽ:

محمد عبد القادر عطاء ،طّ ،دار الكتب العممية ،بيركت.
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ِٕ -أحمد بف الحسيف أبك بكر البييقي (ُِّْقََِّ-ـ) :شعب اإليمان ،تحقيؽ:
عبد العمي عبد الحميد حامد ،ط األكلى  ،مكتبة الرشد بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية
ببكمبام اليند.

ِٖ -أحمد بف الحسيف أبك بكر البييقي(َُُْىػُٖٗٗ-ـ) :السنن الصغير لمبييقي،

تحقيؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ،ط األكلى  ،جامعة الدراسات اإلسبلمية ،كراتشي،
باكستاف.

ِٗ -أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني (ُّٕٗىػ ) :فتح الباري بشرح صحيح

البخاري ،رقٌـ كتبو كأبكابو كاحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى
طبعو :محب الديف الخطيب ،دار المعرفة ،بيركت.

َّ -أحمد بف عمي ابف حجر العسقبلني(ُُْٓق):اإلصابة في تمييز الصحابة،

تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد –عمي محمد معكض ،ط األكلى  ،دار الكتب العممية،
بيركت.

ُّ -أحمد بف عمي ابف حجر العسقبلني (ُِّٔق) :تيذيب التيذيب ،ط األكلى ،

مطبعة دائرة المعارؼ النظامية ،اليند.

ِّ -أحمد بف عمي ابف حجر العسقبلني (ََِِـ) :لسان الميزان ،تحقيؽ :عبد الفتاح

أبك غدة ،ط األكلى  ،دار البشائر اإلسبلمية.

ّّ -أحمد بف عمي ابف حجر العسقبلني (د ت) :العجاب في بيان األسباب ،تحقيؽ:

عبد الحكيـ محمد األنيس  ،دار ابف الجكزم.

ّْ -أحمد بف شعيب النسائي (ُُِْىػََُِ -ـ) :السنن الكبرى ،تحقيؽ :حسف عبد

المنعـ شمبي ،ط األكلى  ،مؤسسة الرسالة ،بيركت.

ّٓ -أحمد بف عبداهلل العجمي(َُْٓىػُٖٗٓ-ـ) :معرفة الثقات من رجال أىل العمم

والحديث ومن الضعفا وذكر مذاىبيم وأخبارىم  ،تحقيؽ :عبدالعميـ عبد العظيـ البستكل ،ط
األكلى ،مكتبة الدار ،المدينة المنكرة.

ّٔ -أحمد بف عمي أبك بكر بف منجكيو (َُْٕىػ) :رجال صحيح مسمم ،تحقيؽ:

عبداهلل الميثي ،ط األكلى  ،دار المعرفة ،بيركت.

ّٕ -أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم(ُّٗٗىػ ُٕٗٗ -ـ) :معجم مقاييس

المغة ،تحقؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ،دار الفكر.

ّٖ -أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم(َُْٔقُٖٗٔ-ـ) :مجمل المغة البن

فارس ،تحقيؽ :زىير عبد المحسف سمطاف،طِ ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت.
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ّٗ -أحمد بف محمد الثعمبي(ُِِْقََِِ-ـ) :الكشف والبيان في تفسير القرآن،
تحقيؽ :أبي محمد ابف عاشكر ،ط األكلى ،دار إحياء التراث العربي.
الدمياطي ،شياب الديف الشيير بالبناء (ََِٔـ ُِْٕ -ىػ):
َْ -أحمد بف محمد
ٌ
إتحاف فضال البشر في الق ار ات األربعة عشر ،تحقؽ :أنس ميرة ،طّ ،دار الكتب العممية،
لبناف.

ُْ -أحمد بف محمد بف خمكاف البرمكي(ُّٖٗقُٕٖٗ-ـ) :وفيات األعيان وأنبا

أبنا الزمان ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار صادر ،بيركت.

ِْ -أحمد بف محمد بف زياد البصرم(ُُْٖىػُٕٗٗ-ـ) :معجم ابن األعرابي ،تحقيؽ

كتخريج :عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ،ط األكلى  ،دار ابف الجكزم ،السعكدية.

ّْ -أحمد بف مكسى بف العباس التميمي ،أبك بكر بف مجاىد (ََُْق) :السبعة في

الق ار ات ،تحقيؽ :شكقي ضيؼ ،طِ ،دار المعارؼ ،مصر.

ْْ -أحمد بف يحي الببلذرم(ُُْٕقُٔٗٗـ) :جمل من أنساب األشراف ،تحقيؽ:

سييؿ زكار -كرياض الزركمي ،ط األكلى ،دار الفكر ،بيركت.

ْٓ -أحمد معمكر العسيرم(ُُْٕىػُٗٗٔ-ـ) :موجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدم

عميو السالم (تاريخ ما قبل اإلسالم) إلى عصرنا  ،ط األكلى  ،الناشر غير معركؼ(فيرسة
مكتبة الممؾ فيد الكطنية)  ،الرياض.

ْٔ -إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي (َُْٕ ىػ  ُٖٕٗ -ـ ) :الصحاح تاج

المغة وصحاح العربية ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ،ط األكلى ،دار العمـ لممبلييف،
بيركت.

ْٕ -إسماعيؿ عمر بف بف كثير(ُُُْىػُُٗٗ-ـ) :مسند أمير المؤمنين عمر بن

الخطاب -رضي اهلل عنو -وأقوالو عمى أبواب العمم ،تحقيؽ :عبد المعطي قمعجي ،ط األكلى
 ،دار الكفاء  ،المنصكرة.

ْٖ -إسماعيؿ بف عمر بف كثير(َُْٖىػُٖٖٗ-ـ) :البداية والنياية ،تحقيؽ :عمي

شيرم ،ط األكلى ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.

ْٗ -بدر الديف حسف بف قاسـ المرادم المصرم(ُِْٖىػ ََِٖ -ـ) :توضيح

المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك المالكي  ،تحقيؽ  :عبد الرحمف عمي سميماف  ،ط
األكلى ،دار الفكر العربي.

َٓ -بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي(ُّٕٔىػُٕٗٓ-ـ) :البرىان في عموم

القرآن ،تحقيؽ :محمد أبي الفضؿ إبراىيـ ،ط األكلى ،دار إحياء التراث العربية عيسى البابي
الحمبي كشركائو.
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ُٓ -تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي(ُُّْق) :طبقات الشافعية الكبرى
 ،تحقيؽ :محمكد محمد الطناحي -كعبدالفتاح محمد الحمك ،طِ،ىجر لطباعة كالنشر
كالتكزيع.

ِٓ -تماـ بف محمد البجمي الرازم أبك القاسـ (ُُِْىػ) :الفوائد ،تحقيؽ :حمدم

السمفي ،ط األكلى ،مكتبة الرشد ،الرياض.

ّٓ -جبلؿ الديف السيكطي ( َُّْىػ) :طبقات الحفاظ ،ط األكلى  ،دار الكتب

العممية ،بيركت.

ْٓ -جبلؿ الديف السيكطي (ُّْٗىػُْٕٗ-ـ) :اإلتقان في عموم القرآن ،تحقيؽ:

محمد أبي الفضؿ إبراىيـ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.

ٓٓ -جبلؿ الديف السيكطي (د ت) :الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،دار الفكر،

بيركت.

ٔٓ -جبلؿ الديف السيكطي(ُِْٓىػََِْ-ـ) :تاريخ الخمفا ،

تحقيؽ :حمدم

الدمرداش ،مكتبة مراد مصطفى الباز.

ٕٓ -جبلؿ الديف السيكطي(د ت) :ذيل طبقات الحفاظ لمذىبي  ،تحقيؽ :الشيخ زكريا

عميرات ،دار الكتب العممية ،بيركت.

ٖٓ -جبلؿ الديف السيكطي(د-ت) :بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة ،تحقيؽ:

محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية ،صيدا ،لبناف.

ٗٓ -جبلؿ الديف السيكطي(د-ت) :نظم العقيان في أعيان األعيان ،تحقيؽ :فيميب

حتي ،المكتبة العممية ،بيركت.

َٔ -جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ القفطي(َُْٔقُِٖٗ-ـ) :إنباه الرواة

عمى أنباه النحاة ،تحقيؽ :محمد أبي الفضؿ إبراىيـ ،ط األكلى  ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
كمؤسسة الكتب الثقافية ،بيركت.

ُٔ -حاجي خميفة (ُُْٗـ) :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مكتبة

المثنى ،بغداد.

ِٔ -حساف بف ثابت األنصارم(د-ت) :ديوان حسان ،شرحو كضبط نصكصو كقدـ لو:

عمر فاركؽ الطباع ،دار األرقـ بف أبي األرقـ لمطباعة كالتكزيع ،بيركت.

ّٔ -الحسف الخبلؿ (ُُُْىػَُٗٗ-ـ) :المجالس العشرة األمالي لمحسن بن محمد

الخالل ،تحقيؽ :مجدم فتحي السيد ،ط األكلى  ،دار الصحابة لمتراث ،طنطا  ،مصر.
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الفارسي  ،أبك عمي(ُُّْ ىػ ُّٗٗ -ـ):
ْٔ -الحسف بف أحمد بف عبد الغفار
ٌ
الحجة لمق ار السبعة ،تحقيؽ :بدر الديف قيكجي ،كبشير جكيجابي ،طِ ،دار المأمكف لمتراث
 ،دمشؽ  /بيركت.

ٓٔ -الحسف بف عمي األىكازم(ُِْٕقََِٔ-ـ) :مفردة الحسن البصري ،تحقيؽ:

عمار أميف البردك ،مجمة البحكث كالدراسات اإلسبلمية التي يصدرىا مجمع الممؾ فيد لطباعة
المصحؼ ،العدد الثاني ،السنة األكلى.

ٔٔ -الحسف بف عمي األىكازم(ََِِـ) :الوجيز في شرح ق ار ات الق ار ة الثمانية

أئمة األمصار الخمسة ،تحقيؽ :دريد حسف أحمد ،ط األكلى ،دار الغرب اإلسبلمي  ،بيركت.

ٕٔ -الحسيف بف مسعكد البغكم (َُِْىػ) :معالم التنزيل (المشيور بتفسير البغوي)،

تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.

ٖٔ -الحسيف بف مسعكد البغكم(َُّْىػُّٖٗ-ـ) :شرح السنة  ،تحقيؽ :شعيب

األرناؤكط –كمحمد زىير الشايش ،طِ ،المكتب االسبلمي ،دمشؽ-بيركت.

ٗٔ -الحسيف بف مسعكد البغكم(ُُْٕىػُٕٗٗ-ـ) :معالم التنزيل(المشيور بتفسير

البغوي) ،حققو كخرج أحاديثو :محمد بف عبد اهلل النمر ،كآخريف ،طْ ،دار طيبة لنشر
كالتكزيع.

َٕ -حفص بف عمر األزدم الدكرم(َُْٖىػ ُٖٖٗ-ـ) :جز فيو ق ار ات النبي -

صمى اهلل عميو وسمم ،-تحقيؽ :حكمت بشير ياسيف ،ط األكلى ،مكتبة الدار ،المدينة المنكرة.

ُٕ -حكمت بف بشير بف ياسيف (َُِْ ىػ  ُٗٗٗ -ـ ) :موسوعة الصحيح

المسبور من التفسير بالمأثور ،ط األكلى  ،دار المآثر لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،المدينة
النبكية.

ِٕ -خالد بف سميماف المزيني(ُِْٕىػََِٔ-ـ) :المحرر في أسباب النزول من

خالل الكتب التسعة دراسة األسباب رواية ودراية ،ط ُ،دار ابف الجكزم ،الدماـ ،السعكدية.
ّٕ-

خير الديف بف محمكد الزركمي(ََِِـ) :األعالم ،ط األكلىٓ ،دار العمـ

لممبلييف.
ْٕ -رزؽ اهلل بف يكسؼ بف عبد المسيح بف يعقكب شيخك(َُٖٗ ـ) :شعراء

النصرانية ،مطبعة اآلباء المرسميف اليسكعييف ،بيركت.

يـ بف الكرد
ٕٓ -رؤبة بف العجاج(ََُْقَُٖٗ-ـ) :ديوان رؤبةي ،صححو كرتبو :كٍل ى
البرسي ،طِ ،منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت.
ي
ٕٔ -زياد بف معاكية -المشيكر بالنابغة الذبياني(د -ت) :ديوان النابغة ،تحقيؽ :محمد

أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار المعارؼ ،مصر.
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ٕٕ -زيد بف عمي(د ت) :مسند اإلمام زيد ،جمعو عبد العزيز بف إسحاؽ البغدادم ،دار
الكتب العممية ،بيركت.

ٖٕ -سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني (ُُْٕىػُٕٗٗ-ـ) :التفسير من سنن

سعيد بن منصور ،دراسة كتحقيؽ :سعد بف عبداهلل بف عبد العزيز آؿ حميد ،ط األكلى ،دار
الصميعي لمنشر كالتكزيع.

ٕٗ -سميماف بف أحمد الطب ارني(ُُْٓىػُٗٗٓ-ـ)  :المعجم األوسط  ،تحقيؽ :طارؽ

بف عكض اهلل بف محمد -كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ،دار الحرميف ،القاىرة.

َٖ -سميماف بف أحمد الطبراني(د ت) :المعجم الكبير ،تحقيؽ :حمدم بف عبد المجيد

السمفي ،ط ِ  ،مكتبة ابف تيمية  ،القاىرة.

ُٖ -سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني (َُّْ ىػ  ََِٗ -ـ ) :سنن أبي
داود ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط  -مح َّمد ً
كامؿ قره بممي ،ط األكلى ،دار الرسالة العالمية.
ى
ى
ِٖ -سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني (د-ت) :سنن أبي داود ،تحقيؽ :محمد
بف محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيركت.

ّٖ -شمس الديف ابف قيـ الجكزية محمد بف أبي بكر بف أيكب (ُُُْىػُُٗٗ-ـ):

إعالم الموقعين عن رب العالمين ،تحقيؽ :محمد عبد السبلـ إبراىيـ ،ط األكلى ،دار الكتب
العممية ،بيركت.

ْٖ -شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم محمد بف محمد بف يكسؼ(د ت) :غاية

النياية في طبقات الق ار  ،ط عني بنشره ألكؿ مرة عاـ ُُّٓق ،ج .برجستراسر ،مكتبة ابف
تيمية.

ٖٓ -شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد ابف الجزرم(َُِْىػُٗٗٗ-ـ ) :منجد

المقرئين ومرشد الطالبين ،ط األكلى ،دار الكتب العممية ،بيركت.

ٖٔ -شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد ابف الجزرم(ُُِْىػ َََِ -ـ) :تحبير

التيسير في الق ار ات العشر ،تحقؽ :أحمد محمد مفمح القضاة  ،ط األكلى ،دار الفرقاف،
عماف ،األردف.

ٕٖ -شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد ابف الجزرم(د ت) :النشر في الق ار ات

العشر ،تحقيؽ  :عمي محمد الضباع ،المطبعة التجارية الكبرل [تصكير دار الكتاب العممية].

ٖٖ -شمس الديف الذىبي(د ت) :العبر في خبر من غبر ،تحقيؽ :أبي ىاجر محمد

السعيد بف بسيكني ،دار الكتب العممية ،بيركت.

ٖٗ -شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي ( ُِّٖىػ ُّٗٔ -ـ) :ميزان اإلعتدال في

نقد الرجال ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ،ط األكلى  ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر  ،بيركت.
 -320-

َٗ -شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي (ُُْٕقُٕٗٗ-ـ) :معرفة الق ار الكبار

عمى الطبقات واألعصار ،ط األكلى ،الكتب العممية ،بيركت.

ُٗ -شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي(َُْٓقُٖٗٓ-ـ ) :سير أعالم النبال ،

تحقيؽ  :شعيب االرناؤكط ،طّ ،مؤسسة الرسالة.

ِٗ -شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي(ُُْٗقُٖٗٗ-ـ) :تذكرة الحفاظ ،ط األكلى

 ،دار الكتب العممية ،بيركت.

ّٗ -شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي(ََِّـ) :تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير

عكاد معركؼ ،ط األكلى ،دار الغرب االسبلمي.
واألعالم  ،تحقيؽ :بشار ٌ
ْٗ -شمس الديف محمد بف عبد الرحمف الغزم(ُُُْىػَُٗٗ-ـ) :ديوان اإلسالم،
تحقيؽ :سيد كسركم حسف ،ط األكلى  ،دار الكتب العممية ،بيرت.

ٓٗ -شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد السخاكم(د-ت) :الضو الالمع ألىل

القرن التاسع ،منشكرات دار مكتبة الحياة ،بيركت.

ٔٗ -شيركيو بف شير دار أبك شجاع الديممي (َُْٔىػ ُٖٗٔ-ـ) :الفردوس بمأثور

الخطاب ،تحقيؽ :السعيد بف بسيكني زغمكؿ ،ط األكلى  ،دار الكتب العممية ،بيركت.

ٕٗ -صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم(َُِْىػَََِ -ـ) :الوافي بالوفيات،

تحقيؽ :أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ،دار إحياء التراث ،بيركت.
ٖٗ -ضياء الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد المقدسي(َُِْىػَََِ-ـ):

األحاديث المختارة مما لم يخرجو البخاري ومسمم في صحيحيما ،دراسة كتحقيؽ :عبد الممؾ
بف عبداهلل بف دىيش ،طّ ،دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت.

ٗٗ -طمحة بف محمد تكفيؽ (ُِِْىػََُِ -ـ) :منيج اإلمام البغوي في عرض

الق ار ات وأثر ذلك في تفسيره ،رسالة ماجستير ،السعكدية ،جامعة أـ القرل ،كمية الدعكة
كأصكؿ الديف ،قسـ الكتاب كالسنة.

ََُ -عبد الحؽ بف غالب بف عطية(ُِِْىػ) :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب

العزيز ،تحقيؽ :عبد السبلـ عبد الشافي محمد،ط األكلى ،دار الكتب العممية ،بيركت.

َُُ -عبد الرحمف بف عمي أبك الفرج الجكزم(ُّٖٔىػُٖٗٔ-ـ) :الموضوعات ،تحقيؽ:

عبد الرحمف محمد عثماف ،ط األكلى ،الناشر ،المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة.

َُِ -عبد الرحمف بف عمي أبك الفرج الجكزم(َُْٓىػ ُٖٗٓ-ـ) :غريب الحديث،

تحقيؽ :عبد المعطي أميف القمعجي ،ط األكلى  ،دار الكتب العممية ،بيركت.
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َُّ -عبد الرحمف بف محمد  ،أبك البركات ،كماؿ الديف األنبارم (ُِْْىػ-

ََِّـ):اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين والكوفيين  ،ط األكلى،
المكتبة العصرية.

َُْ -عبد الرحمف بف محمد ،أبك زرعة ابف زنجمة(د ت) :حجة الق ار ات ،تحقؽ :سعيد

األفغاني ،دار الرسالة ،بيركت.

َُٓ -عبد الغني قاسـ الشرجبي(د-ت) :الشوكاني حياتو وفكره ،دكتكراة  ،مؤسسة

الرسالة.

َُٔ -عبد الفتاح بف عبدالغني محمد القاضي(د ت)  :البدور الزاىرة في الق ار ات العشر

المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة ،دار الكتاب العربي ،بيركت.

َُٕ -عبد القادر بف مبل حكيش السيد(ُِّٖىػُٗٔٓ-ـ) :بيان المعاني[مرتب حسب

ترتيب النزول] ،ط األكلى ،مطبعة الترقي ،دمشؽ.

َُٖ -عبد القيكـ عبد الغفكر السندم أبك طاىر(ُُْٓـ) :صفحات في عموم الق ار ات،

ط األكلى ،المكتبة االمدادية.

َُٗ -عبد اهلل بف سميماف بف األشعث أبك بكر بف أبي داكد(ُِّْىػ ََِِ -ـ):

المصاحف ،تحقيؽ :محمد بف عبده،ط األكلى ،الفاركؽ الحديثة مصر ،القاىرة.
َُُ -عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمي

التميمي السمرقندم (ُُِْىػَََِ -ـ):

مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي ،تحقيؽ :حسيف سميـ أسد الداراني ،ط األكلى  ،دار
المغني لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية.

ُُُ -عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة(َُْٗىػ) :الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار،

تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،ط األكلى  ،مكتبة الرشد ،الرياض.

ُُِ -عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة (د ت) :تأويل مشكل القرآن ،تحقيؽ :إبراىيـ شمس

الديف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف.

ُُّ -عبد اهلل بف يكسؼ بف عيسى العنزم (ُِِْ ىػ  ََُِ -ـ ) :المقدمات

األساسية في عموم القرآن ،ط األكلى ،مركز البحكث اإلسبلمية ،ليدز  ،بريطانيا.

ُُْ -عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ الثعالبي (ُِِْقََِِ-ـ) :فقو المغة وسر

العربية ،تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم ،ط األكلى ،إحياء التراث العربي.

ُُٓ -عبد الممؾ بف ىشاـ(ُّٕٓىػُٗٓٓ-ـ) :السيرة النبوية البن ىشام ،تحقيؽ :

مصطفى السقا كابراىيـ األيبارم -كعبد الحفيظ الشمبي ،طِ ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى
البابي الحمبي كأكالده ،مصر.
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ُُٔ -عبدالرحمف بف محمد ابف أبي حاتـ(ُُْٗىػ)  :تفسير القرآن العظيم  ،تحقيؽ:
أسعد محمد الطيب ،طّ ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،السعكدية.

ُُٕ -عبداهلل بف سبط الخياط(َُْٓقُٖٗٓ-ـ) :المبيج في الق ار ات الثمان وق ار ة

األعمش وابن محيصن واخيار خمف واليزيدي ،تحقيؽ :كفاء عبداهلل قزمار ،دكتكراة في المغة،
كمية المغة العربية بجامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

ُُٖ -عبداهلل بف محمد أبي الشيخ األصبياني(َُْٖىػ) :العظمة ،تحقيؽ :رضاء اهلل بف

محمد المباركفكرم ،ط األكلى ،دار العاصمة ،الرياض.

ُُٗ -عبيد بف الحصيف-المشيكر بالراعي النميرم(ُُْٔقُٗٗٓ-ـ) :ديوان الراعي،

شرح :كاضح الصمد ،دار الجميؿ ،بيركت.

َُِ -عثماف بف جني المكصمي أبك الفتح (َُِْىػُٗٗٗ -ـ ) :المحتسب في تبيين

وجوه شواذ الق ار ات واإليضاح عنيا ،ك ازرة األكقاؼ-المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية

ُُِ -عثماف بف سعيد بف عثماف أبك عمرك الداني (َُْْىػُْٖٗ /ـ ):التيسير في

الق ار ات السبع ،تحقيؽ :اكتك تريزؿ ،طِ ،دار الكتاب العربي  ،بيركت.

ُِِ -عثماف بف سعيد بف عثماف أبك عمرك الداني (ُُْْىػُْٗٗ-ـ) :البيان في عد

الح ىمد،ط األكلى ،مركز المخطكطات كالتراث ،الككيت.
آي القرآن ،تحقيؽ :غانـ قدكرم ى
ُِّ -عز الديف عمي بف أبي الكرـ ابف األثير(ُُْٓقُْٗٗ-ـ) :أسد الغابة في

معرفة الصحابة  ،تحقيؽ :عمي محمد معكض -كعادؿ أحمد عبد المكجكد ،ط األكلى ،دار

الكتب العممية  ،بيركت ،لبناف.

ُِْ -عز الديف عمي بف أبي الكرـ ابف األثير(ُُْٕىػ ُٕٗٗ -ـ)  :الكامل في

التاريخ ، ،تحقيؽ :عمر عبد السبلـ تدمرم  ،ط األكلى  ،دار الكتاب العربي ،بيركت.

ُِٓ -عفاؼ عبد الغفكر حميد(ََُْىػَُٖٗ -ـ) :البغوي ومنيجو في التفسير،

رسالة ماجستير  ،السعكدية ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية قسـ

الدراسات العميا الشرعية.

ُِٔ -عبلء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي خاف القادرمَُُْ(،ىػُُٖٗ-ـ):

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،تحقيؽ :بكرم حياني -كصفكة السقا ،طٓ ،مؤسسة
الرسالة.

ُِٕ -عمي أحمد عبد العاؿ الطيطاكم (ُِْٓىػ :)ََِْ-عون الحنان في شرح

األمثال في القرآن ،ط األكلى ،دار الكتب العممية  ،بيركت.

ُِٖ -عمي بف أبي بكر الييثمي نكر الديف (ُُْْىػُْٗٗ-ـ) :مجمع الزوائد ومنبع

الفوائد ،تحقيؽ :حساـ الديف القدسي ،مكتبة القدسي  ،القاىرة.
 -323-

ُِٗ -عمي بف أحمد الكاحدم (ُُْٓ ىػ  ُْٗٗ -ـ ) :الوسيط في تفسير القرآن

المجيد ،تحقيؽ كتعميؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،آخريف ،ط األكلى،دار الكتب
العممية ،بيركت.

َُّ -عمي بف أحمد الكاحدم(ُُُْق) :أسباب النزول ،تحقيؽ :كماؿ بسيكني زغمكؿ ،

ط األكلى ،دار الكتب العممية ،بيركت.

ُُّ -عمي بف أحمد الكاحدم(ُُِْقُِٗٗ-ـ) :أسباب النزول ،تحقيؽ :عصاـ بف

عبد المحسف الحميداف ،طِ ،دار اإلصبلح ،الدماـ ،السعكدية.

ُِّ -عمي بف عمر الدارقطني أبك الحسفُِْْىػََِْ-ـ) :سنن الدارقطني ،تحقيؽ:

شعيب االرنؤؤط  ،كآخريف ،ط األكلى ،مؤسسة الرسالة ،بيركت.

ُّّ -عمي بف محمد البصرم البغدادم ،الشيير بالماكردم(د-ت) تفسير الماوردي =

النكت والعيون ،تحقيؽ :السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ،دار الكتب العممية ،بيركت،
لبناف.

ُّْ -عمي بف محمد الخازف (ُُْٓىػ) :لباب التأويل في معاني التنزيل  ،تحقيؽ:

محمد عمي شاىيف ،ط األكلى ،دار الكتب العممية  ،بيركت.

ُّٓ -عمي بف محمد بف عمي بف عبد الرحمف ابف عراؽ الكناني (ُّٗٗ ىػ) :تنزيو

الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة ،تحقيؽ :عبد الكىاب عبد المطيؼ  ،كعبد
اهلل محمد الصديؽ الغمارم ،ط األكلى ،دار الكتب العممية ،بيركت.

ُّٔ -عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة(د-ت) :معجم المؤلفين ،

مكتبة المثنى – بيركت ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.

ُّٕ -فيد سعكد معيكؼ العنزم(ََِٕـ) :الق ار ات القرآنية في تفسير معالم التنزيل

لإلمام البغوي جمعاَ ودراسة من سورة الفاتحة إلى آخر سورة النسا  ،ماجستير في التفسير،

األردف ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة األردنية.

ُّٖ -مالؾ بف أنس بف مالؾ المدني(َُْٔىػُٖٗٓ-ـ) :موطأ اإلمام مالك ،صححو

كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي.

ُّٗ -مجاىد بف جبر المخزكمي(َُُْ ىػ  ُٖٗٗ -ـ) :تفسير مجاىد ،تحقيؽ :محمد

عبد السبلـ أبك النيؿ ،ط األكلى ،دار الفكر اإلسبلمي الحديثة ،مصر.

َُْ -مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم ابف األثير(ُّٗٗىػ -

ُٕٗٗـ) :النياية في غريب الحديث واألثر ،تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكل – محمكد محمد
الطناحي ،المكتبة العممية ،بيركت.
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ُُْ -محمد إبراىيـ الفيكمي(ُُْٓىػ :)ُْٗٗ-تاريخ الفكر الديني الجاىمي ،طْ ،دار
الفكر العربي.

ُِْ -محمد ابف حباف (َُْٖىػُٖٖٗ-ـ) :اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،

تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ،ط األكلى  ،مؤسسة الرسالة ،بيركت.

ُّْ -محمد السيد حسيف الذىبي (د ت) :التفسير والمفسرون ،مكتبة كىبة ،القاىرة.

ُْْ -محمد بكر إسماعيؿ(ُُْٗىػُٗٗٗ-ـ) :دراسات في عموم القرآن ،طِ ،دار
المنار.

ُْٓ -محمد بف إبراىيـ بف المنذر (ُِّْ ىػ ََِِ ،ـ ) :تفسير القرآن ،تحقيؽ :سعد

بف محمد السعد ،ط األكلى ،دار المآثر  ،المدينة النبكية.

ُْٔ -محمد بف أحمد القرطبي(ُّْٖىػ  ُْٗٔ -ـ) :الجامع ألحكام القرآن-تفسير

القرطبي ،تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ،طِ ،دار الكتب المصرية ،القاىرة.

ُْٕ -محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم (ََُِـ ) :تيذيب المغة ،تحقيؽ :محمد

عكض مرعب ،ط األكلى ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.

ُْٖ -محمد بف إدريس الشافعي(َُّٕىػُُٗٓ-ـ) :مسند اإلمام الشافعي ،رتبو عمى

األبكاب الفقيية :محمد عابد السندم ،تكلى نشره كتصحيحو كمراجعة أصكلو عمى نسختيف
مخطكطتيف :يكسؼ عمي الزكاكم الحسني-ك عزت العطار الحسيني ،دار الكتب العممية،

بيركت.

ُْٗ -محمد بف إسحاؽ أبك بكر بف خزيمة (د-ت) :صحيح ابن خزيمة ،تحقؽ :محمد

مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسبلمي  ،بيركت.

َُٓ -محمد بف إسحاؽ بف منده(ُِْٔقََِٓ-ـ) :معرفة الصحابة البن منده،

تحقيؽ :عامر حسف صبرم ،ط األكلى  ،مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

ُُٓ -محمد بف إسحاؽ(ُّٖٗىػُٕٖٗ-ـ) :سيرة ابن إسحاق ،تحقيؽ :سييؿ زكار ،ط

األكلى  ،دار الفكر ،بيركت.

ُِٓ -محمد بف إسماعيؿ البخارم (ُِِْىػ) :صحيح البخاري ،تحقيؽ  :محمد بف زىير

بف ناصر،ط األكلى  ،دار طكؽ النجاة( مصكرة عف الطبعة السمطانية بإضافة ترقيـ محمد

فؤاد عبد الباقي.

ُّٓ -محمد بف إسماعيؿ البخارم (د ت) :خمق أفعال العباد ،تحقيؽ :عبد الرحمف

عميرة ،دار المعارؼ ،السعكدية.

ُْٓ -محمد بف الحسف الشجني(ُُُْقَُٗٗ-ـ) :التقصار في جيد عالمة األقاليم

واألمصار ،تحقيؽ :محمد بف عمي األككع ،ط األكلى ،مكتبة الجيؿ الجديد ،صنعاء.
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ُٓٓ -محمد بف القاسـ أبك بكر األنبارم(ُُِْقُِٗٗ-ـ) :الزاىر في معاني كممات

الناس ،تحقيؽ :حاتـ صالح الضامف ،ط األكلى ،مؤسسة الرسالة ،بيركت.

ُٔٓ -محمد بف أيكب بف يحي بف الضريس(َُْٖىػُٖٕٗ-ـ) :فضائل القرآن وما

أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ،تحقيؽ :غزكة بدير ،دار الفكر.

ُٕٓ -محمد بف جرير الطبرم (َُِْىػَََِ-ـ ) :جامع البيان في تأويل آي القرآن،

تحقيؽ :محمد أحمد شاكر ،ط األكلى ،مؤسسة الرسالة ،بيركت.

ُٖٓ -محمد بف حباف (ُُْٕق) :السيرة النبوية وأخبار الخمفا  ،صححو كعمؽ عميو:

الحافظ السيد عزيز بؾ كجماعة مف العمماء ،طّ ،الكتب الثقافية ،بيركت.

ُٗٓ -محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ الدارمي(ُّّٗ ى ُّٕٗ -ـ) :الثقات ،طبع

بإعانة :ك ازرة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية ،ط األكلى ،دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد

الدكف اليند تحت مراقبة :الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية.

َُٔ -محمد بف سعد(َُْٖق):الطبقات الكبرى ،القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف

بعدىـ ،تحقيؽ :زياد محمد منصكر ،طِ ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،المدينة المنكرة.

ُُٔ -محمد بف سعد(َُُْ ىػ  َُٗٗ -ـ :الطبقات الكبرى ،تحقيؽ :محمد عبد القادر

عطا ،ط األكلى ،دار الكتب العممية ،بيركت.

ُِٔ -محمد بف شاكر بف أحمد الممقب بصبلح الديف(ُْٕٗ) :فوات الوفيات ،تحقيؽ:

إحساف عباس ،ط األكلى ،دار صادر ،بيركت.
ُّٔ -محمد بف عبداهلل

الحاكـ النيسابكرم (ُُُْىػَُٗٗ-ـ)  :المستدرك عمى

الصحيحين ،تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطاء ،ط األكلى ،دار الكتب العممية .بيركت.

ُْٔ -محمد بف عمي الشككاني(ُُْْق) :فتح القدير الجامع بين فني الرواية الدراية ،

ط األكلى ،دار ابف كثير-دار الكمـ الطيب ،دمشؽ -بيركت.

ُٓٔ -محمد بف عمي الشككاني(د ت) :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،

دار المعرفة ،بيركت.

ُٔٔ -محمد بف عمي بف أحمد الداككدم(َُّْقُّٖٗ-ـ) :طبقات المفسرين  ،ط

األكلى،دار الكتب العممية  ،بيركت.

ُٕٔ -محمد بف عمر بف كاقد السيمي الكاقدم (َُُْ ىػ  َُٗٗ -ـ) :الردة مع نبذة

من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني ،تحقيؽ :يحيى الجبكرم ،ط األكلى  ،دار
الغرب اإلسبلمي ،بيركت.
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ُٖٔ -محمد بف عيسى الترمذم (ُُّْ ىػ  ُّٗٗ -ـ) الشمائل المحمدية والخصائل

المصطفوية ،تحقيؽ :سيد بف عباس الجميمي ،ط األكلى ،المكتبة التجارية ،مصطفى أحمد
الباز ،مكة المكرمة.

ُٗٔ -محمد بف عيسى الترمذم (د ت) :مختصر الشمائل المحمدية ،تحقيؽ :محمد

ناصر الديف األلباني ،المكتبة اإلسبلمية  ،عماف  ،األردف.

َُٕ -محمد بف عيسى الترمذمُٖٗٗ (:ـ ) :سنن الترمذي ،تحقيؽ :بشار عكاد

معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت.

ُُٕ -محمد بف محمد بف سكيمـ أبك شيبة (َُْٖىػ) :اإلسرائيميات والموضوعات في

كتب التفسير ،طْ ،مكتبة السنة ،القاىرة.

ُِٕ -محمد بف مكرـ بف منظكر(ُُْْىػ) :لسان العرب ،طّ ،دار صادر  ،بيركت.

ُّٕ -محمد بف ناصر الديف األلباني (ُُُْ ىػ  ُُٗٗ -ـ) :ضعيف سنن الترمذي،
ط األكلى ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت.

ُْٕ -محمد بف ناصر الديف األلباني (َُِْ ىػ  َََِ -ـ) :صحيح سنن الترمذي،

ط األكلى ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع  ،الرياض

ُٕٓ -محمد بف ناصر الديف األلباني (د-ت) :صحيح الجامع الصغير وزياداتو ،المكتب

اإلسبلمي ،بيركت.

ُٕٔ -محمد بف ناصر الديف األلباني (د-ت) :ضعيف الجامع الصغير وزياداتو ،المكتب

اإلسبلمي ،بيركت.

ُٕٕ -محمد بف ناصر الديف االلباني(ُِِْقََِِ-ـ) :سمسمة األحاديث الصحيحة

وشي من فقييا وفوائدىا ،ط األكلى  ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،الرياض.

ُٖٕ -محمد بف ناصر الديف االلباني(ُِّْ ىػ  ََِِ -ـ) :صحيح أبي داود – األم،

ط األكلى ،مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع ،الككيت.

ُٕٗ -محمد بف ناصر الديف االلباني(ُِْْ ىػ  ََِّ -ـ) :التعميقات الحسان عمى

صحيح ابن حبان وتمييز سقيمو من صحيحو ،وشاذه من محفوظو  ،ط األكلى ،دار با كزير
لمنشر كالتكزيع ،جدة ،المممكة العربية السعكدية.

َُٖ -محمد بف يزيد القزكيني ابف ماجو (َُّْىػََِٗ-ـ) :سنن ابن ماجو  ،تحقيؽ:

شعيب األرنؤكط  ،كآخريف ،ط األكلى  ،دار الرسالة العالمية.

ُُٖ -محمد بف يكسؼ ابف حياف (َُِْىػ)  :البحر المحيط في التفسير ،تحقيؽ:

صدقي محمد جميؿ ،دار الفكر ،بيركت.
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ُِٖ -محمد حسف أحمد الغمارم(ََُْىػَُٖٗ-ـ) :اإلمام الشوكاني مفس ارَ ،دكتكراة ،

السعكدية ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية بمكة ،قسـ الدراسات العميا الشرعية ،فرع الكتاب
كالسنة.

ُّٖ -محمد رشاد خميفة (د ت) :مدرسة الحديث في مصر ،الييئة العامة لشئكف المطابع

األميرية ،القاىرة.

ُْٖ -محمد رشيد بف عمي رضا (َُٗٗ ـ ) :تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)،

الييئة المصرية العامة لمكتاب.

ُٖٓ -محمد صديؽ خاف الحسيني البخارم(ُِّْ ىػ ََِِ -ـ) :أبجد العموم ،ط

األكلى ،دار ابف حزـ.

ُٖٔ -محمد عبد الباسط األسطؿ(ُِْٗقََُِٖ-ـ) :منيج اإلمام الشوكاني في

عرض الق ار ات في تفسيره فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية ،فمسطيف-غزة،
الدراسات العميا ،كمية أصكؿ الديف ،قسـ التفسير كعمكـ القرآف.

ُٕٖ -محمد عبد العظيـ الزرقاني(د-ت) :مناىل العرفان

في عموم القرآن  ،طّ،

مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه.

ُٖٖ -محمد عمي السايس (ََِِـ ) :تفسير آيات األحكام ،تحقيؽ :ناجي

سكيداف،المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر.

ُٖٗ -محمد عمي الصابكني(َُِْقُُٖٗ-ـ) :مختصر تفسير ابن كثير ،طٕ ،دار

القرآف الكريـ ،بيركت.

َُٗ -محمد فيد خاركؼ(َُِْ ىػ  َََِ -ـ) :الميسر في الق ار ات األربع عشرة،

مراجعة :محمد كريـ راجح ،ط األكلى ،دار الكمـ الطيب ،دمشؽ – بيركت.

ُُٗ -محمد محمد محمد سالـ محيسف(ُُِْ ىػ  ُِٗٗ -ـ)  :معجم حفاظ القرآن

عبر التاريخ  ،ط األكلى ،دار الجيؿ  ،بيركت.

ُِٗ -محمد ناصر الديف األلباني (د -ت) :صحيح الترغيب والترىيب ،طٓ ،مكتبة

المعارؼ  ،الرياض.

ُّٗ -محمد ناصر الديف األلباني (د -ت) :ضعيف الترغيب والترىيب ،طٓ ،مكتبة

المعارؼ  ،الرياض.

ُْٗ -محمكد بف أحمد بف محمكد طحاف النعيميُِْٓىػََِْ-ـ :تيسير مصطمح

الحديث ،ط األكلىَ ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،الرياض.

ُٓٗ -محمكد بف عمر الزمخشرم (َُْٕىػ) :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون

األقاويل في وجوه التأويل  ،طّ ،دار الكتاب العربي ،بيركت.
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ُٔٗ -مسمـ بف الحجاج أبك الحسف النيسابكرم(د ت) :صحيح مسمم ،تحقيؽ :محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.

ُٕٗ -مقاتؿ بف سميماف (ُِّْىػ) :تفسير مقاتل ،تحقيؽ :عبداهلل محمكد شحاتو ،ط

األكلى،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.

ُٖٗ -منصكر بف محمد بف عبد الجبار السمعاني (ُُْٖىػُٕٗٗ -ـ :تفسير القرآن،

تحقيؽ :ياسر بف إبراىيـ ،كغنيـ بف عباس بف غنيـ ،ط األكلى ،دار الكطف ،الرياض ،
السعكدية.

ُٗٗ -الموسوعة القرآنية المتخصصة(ُِّْ ىػ  ََِِ -ـ) :مجمكعة مف األساتذة

كالعمماء المتخصصيف ،المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية ،مصر .

ََِ -ميمكف بف قيس -المشيكر باألعشى الكبير(ُُّْقُِٗٗ-ـ) :ديوان األعشى،

ط األكلى ،دار الجميؿ ،بيركت.

َُِ -نعماف بف محمكد أبك البركات خير الديف االلكسي(َُُْىػُُٖٗ-ـ) :جال

العينين في محاكمة األحمدين ،قدـ لو :عمي السيد صبح المدني ،مطبعة المدني.

َِِ -ياقكت الحمكم(ُُْْ ىػ  ُّٗٗ -ـ ) :معجم األدبا = إرشاد األريب إلى

معرفة األديب ،تحقيؽ :إحساف عباس،ط األكلى ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت.

َِّ -ياقكت بف عبداهلل الحمكم (ُٓٗٗـ) :معجم البمدان  ،طِ ،دار صادر ،بيركت.

َِْ -يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني (ُُِْ ىػ َََِ -ـ ) :البيان في

مذىب اإلمام الشافعي ،تحقيؽ :قاسـ محمد النكرم ،ط األكلى ،دار المنياج  ،جدة.

َِٓ -يحيى بف زياد بف عبد اهلل الفراء (د-ت) :معاني القرآن ،تحقيؽ :أحمد يكسؼ

النجاتي كأخركف، ،ط األكلى ،دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة  ،مصر.

َِٔ -يكسؼ بف تغرم بردم(د ت) :النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة  ،ك ازرة

الثقافة كاإلرشاد القكمي ،دار الكتب ،مصر.

َِٕ -يكسؼ بف عبد الرحمف المزم الكمبي(ََُْقَُٖٗ-ـ) :تيذيب الكمال في

أسما الرجال ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،ط األكلى،مؤسسة الرسالة ،بيركت.

َِٖ -يكسؼ بف عبداهلل النمرم القرطبي(ُُِْقُِٗٗ-ـ) :االستيعاب في معرفة

األصحاب ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ،ط األكلى ،دار الجيؿ ،بيركت.

َِٗ -يكسؼ بف عمي بف جبارة أبك القاسـ اليي ىذلي اليشكرم المغربي (ُِْٖ ىػ -
ََِٕ ـ) :الكامل في الق ار ات العشر واألربعين الزائدة عمييا ،تحقيؽ :جماؿ بف السيد بف
رفاعي الشايب ،ط األكلى ،مؤسسة سما لمتكزيع كالنشر.
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