جهود السُّيوطي يف دفع ما يُشكل
من مسائل علوم القرآن
من خالل كتابه "اإلتقان يف علوم القرآن"
Al-Suyouti's efforts in actuating what may confuse
in issues regarding the science of the Qur'an
"Through his book "Al-Itqaan fi Uloum Al-Qur’an
داد:
إِ ْع ُ
د .حييى بن صاحل الطويان
األستاذ املشارك بقسم القرآن وعلومه يف كلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

السيوطي يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خالل كتابه "اإلتقان" ،د .حيىي بن صاحل الطواين
جهود ُّ

بعد:

املستخلص
مد هللِ الَّ ِذي ه َددا لِتددبر كتابده والالدالو والسدالم علدي ا يمدا حممدد وعلدي آلده وصد ه أمدا
ح
اْلَ ُ

َّ
فإن دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من املوضوعات املهمة؛ ألن فيه ردا علدي ُُد هات
املغرضني الدذين ععلدوا الد ُدمشكل مدن كلدمل املسدائل مددالال للععدن يف القدرآن الكدرم وفيده أيضدا ايددو
يف إميان املؤمن؛ إذ كعمئن المفس علي سالمة القرآن وحفظه من الت ريف أو التغيري.
لس دديو(ت ت911:ه) ُعه ددد يف دف ددع م ددا يُش ددكل م ددن مس ددائل عل ددوم الق ددرآن إذ
ولق ددد ك ددان ل ُّ
كضد َّدمن كتابدده إلاإلكقددان يف علددوم القددرآنإل اإلعابددة عددن أربعددة وعشدرين مسد لة مددن مسددائل علددوم القددرآن
قس دم ُ العمددل يف هددذا ال د إ :
ال د ُدمشكلة أص د
أعوبتدده عُمدددو لكددل َمد حدن أكددي بعددد  .وقددد َّ
مقدمة ومتهيد وفاللني والامتة وفهارس.
َّأما املقدمة :فقدد ددد ُ فيهدا عدن أةيدة املوضدوس وأسد اي االتيدار والعدة ال د وممه دت
فيه.
والتمهيد :كماول فيه التعريف إبجيااي مبفردات عموان ال .
والفالل األول بيم فيه :ممهج السيو(ت فيما يشكل من مسائل علوم القرآن.
والفالل الثاين كماول فيه :عهود اإلمام السيو(ت يف دفع ما يشكل مدن مسدائل علدوم القدرآن
من الالل كتابه إلاإلكقان يف علوم القرآنإل.
وبعد مجع كلمل املسائل املشكلة يف علوم القرآن ودراستها مل أقف علدي أي مسد لة مدن مسدائل
حل إُكاهلا.
علوم القرآن األربعة والعشرون است ال ُّ
وأالدريا َّ
أن الكتابددة يف دفددع مددا يُشددكل مددن مسددائل علددوم القددرآن عمددد املفسدرين مددن املوضددوعات
اجلديرو ابلكتابة فيها إلبرااي عهودهم والتعرف علي مماه هم يف دفع ما يُشكل من كلمل املسائل.
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184  العدد- جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Abstract
Praise be to God who guided us to manage his book, and prayers and peace upon our
Prophet Muhammad and his family and companions, but after:
The payment of what constitutes the issues of the sciences of the Qur'an is an
important issue, because it is a response to the suspicions of those who have
made the problem of those issues an entry point for challenging the Holy
Quran, and also an increase in the believer's faith.
The Suyuti (T: 911e) had an effort to advance the issues of the sciences of the
Qur'an. His book, "Mastery in the Sciences of the Qur'an", included twentyfour issues of the sciences of the Qur'an. The work in this research has been
divided into: introduction, preface, two chapters, conclusion, and indexes.
The introduction: I spoke about the importance of the subject and the reasons for its
selection, research plan, and methodical.
A brief introduction to the title of the research.
The first chapter, in which he explained: Al-Suyuti's approach to the issues of
science of the Koran.
The second chapter dealt with: the efforts of Imam al-Suyuti in pushing the issues of
science of the Koran through his book "proficiency in the sciences of the
Koran".
After gathering these issues in the sciences of the Qur'an and studying them, I did not
stand on any of the twenty-four issues of the Qur'an.
Finally, writing in pushing the issues of the sciences of the Qur'an in the
interpreters is a worthy subject of writing, in order to highlight their efforts
and to identify their methods in advancing what constitutes these issues.
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املقدمة
اْلَم ُدد هللِ الَّد ِدذي ه َددا لِتدددبر كتابده و َع َعلمَددا مددن أَهلده الَّد ِدذي ُ مكي ِده ال ا(ددل مدن بد ِ
ني يديد ِده وُ
ح
َ
ُ
ِِ
ُصدلِت علدي ا يده حممدد الداب رسدله وأا يائده صدلي عليده وعلدي
من اللفده كميي مدل مدن حكدي دم يدد وأ َ
آله وسلَّم كسليما كثريا أ ََّما بدَ حع ُد:
دإن معرف دةَ مددا يُشددكل مددن مسددائل علددوم القددرآن و(ددرة دفعدده مددن املوضددوعات املهمددة اجلددديروِ
فد َّ
ردا علددي ُُد هات املغرضددني مددن املستشددرقني وامل تدعددة الددذين ععلدوا الد ُدمشكل مددن
ابلدراسددة؛ ألن بدده َّ
مسددائل علددوم القددرآن مدددالال للععددن يف القددرآن الكددرم .وبدده أيضددا ايددو يف إميددان املددؤمن؛ إذ كعمددئن
ال ددمفس عل ددي حف ددا الق ددرآن الك ددرم كم ددا أايل دده كع ددا عل ددي ا ي دده حمم ددد ص ددلي علي دده وس ددلم م ددن
الت ريف أو التغيري.
ول د َّدما كددان هددذا املوضددوس جددذ األةيددة؛ اعتهددد العلمددال يف دفددع مددا يُشددكل مددن مسددائل علددوم
السديو(ت ت911:ه) فقدد كض َّدمن كتابده إلاإلكقدان يف علدوم
القرآن وكدان مدن أولئدمل عدالل الددين ُّ
الق ددرآنإل -وال ددذي يدُ َع د ُّدد مجه ددرو يف عل ددوم الق ددرآن -ال ددة وعش ددرون مسد د لة م ددن مس ددائل عل ددوم الق ددرآن
ال ددمشكلة اعتهددد -ر دده  -يف دفعهددا ورفددع اإلُددكال عمهددا رسد د
دلوي علمددت رصددني أص د
ُ
عُمدو لكل َم حن أكي بعد ممن كماول هذ املسائل.
ل ددذا اس ددتعم ُ ابهلل كع ددا عل ددي مجعه ددا ودراس ددتها يف مؤل ددف مس ددتقل؛ ليس ددهل الرع ددوس إليه ددا
واُاتفاس جا كما أن يف مجعها ودراسدتها إبدراايا جلهدود السديو(ت يف دفدع مدا يُشدكل مدن مسدائل علدوم
القرآن والتعرف علي ممه ه يف دفعها وكان مما ُد ذ ةَّدو وق َّدوز عديميو علدي مجعهدا ودراسدتها أاده
وحبسب علمت -مل ي سق هلا أن ُمجع ودرس .إ  :مقدمة ومتهيد وفاللني والامتة وفهارس.
قسم ُ العمل يف هذا ال
وقد َّ
َّأما املقدمة :فقدد ددد ُ فيهدا عدن أةيدة املوضدوس وأسد اي االتيدار والعدة ال د وممه دت
فيه.
وفيه م ثان:
والتمهيد :كماول فيه التعريف إبجيااي مبفردات عموان ال
األول :التعريف ابملشكل.
امل
الثاين :التعريف ابلسيو(ت وبكتابه إلاإلكقان يف علوم القرآنإل.
امل
الفالل األول :ممهج السيو(ت فيما يشكل من مسائل علوم القرآن.
الفالل الثداين :عهدود اإلمدام السديو(ت يف دفدع مدا يشدكل مدن مسدائل علدوم القدرآن مدن الدالل
كتابه إلاإلكقان يف علوم القرآنإل.
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اخلامتة وفيها :أهم اتائج ال .
الفهارس وفيها :فهرس املالادر واملراعع واملوضوعات.
ممه ت يف كتابة ال :
السدديو(ت؛ ُسددت را كددل مددا يتعلددق
 )1قمد بقدرالو كتدداي إلاإلكقددان يف علددوم القددرآنإل جلددالل الدددين ُّ
بكالم املؤلف يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن فقط.
 )2ركَّ د ُ املددادو العلميددة املسددت رعة وفددق كركيددب املالددمف يف كتابدده مددع عيوهددا إ مكا ددا بددذكر اجلدديل
ورقم الالف ة يف اْلاُية.
السيو(ت يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن علي الم و التايل:
 )3قم بتوضيح كالم ُّ
أ -وضع عموا لكل مس دلة يوضح اإلُكال فيها.
السديو(ت يف دفدع مدا يُشدكل مدن مسدائل علدوم القدرآن دد
ي -ععل كل مدا يتعلدق بكدالم ُّ
عموااني ةا:
اص التعارض ال ُدموهم.
اص اإلُكال أو ُّ
 ُّ دفع اإلُكال أو دفع التعارض ال ُدموهم.السيو(ت قد َّبني ذلمل.
 )4بيَّم يف اْلاُية وعه اإلُكال يف املس لة إذا مل يكن ُّ
السيو(ت ذكرهتا يف اْلاُية.
 )5إذا كان هماك أوعه أالرز يف دفع اإلُكال مل يذكرها ُّ
السيو(ت يف اإلُارو إ اإلُكال يف املس لة.
)6
ذكرت يف اْلاُية َم حن وافق ُّ
ُ
 )7بيَّم موقفت من اإلُكال يف املس لة مع ذكر اْل ة.
 )8التيمد عمددد كتابددة ال د ابملددمهج العلمددت املت ددع؛ مددن عدديو ا دت إ سددورها وأرقامهددا و دريج
األحادي وا اثر مع بيدان درعتهدا وكو يدق األقدوال املمقولدة وبعالمدات الوقديم وضد ط مدا تدا
إ ضد د ط وُ ددرم الكلم ددات الغري ددة والتعري ددف إ م ددا ت ددا إ بي ددان م ددن األع ددالم واألم دداكن
وال لدان وحنوها.
السدديو(ت ممددا ُ عالقددة لدده بد ِ
دمص
 )9وضددع اقعددا هكددذا )...؛ للدُلددة علددي مددا حذفتدده مددن كددالم ُّ
الس دديو(ت ف ددإين
اإلُددكال ودفع دده وإذا اقتض ددي الس ددياة اإلض ددافة أو كال د يح اخلع د عل ددي ك ددالم ُّ
أضعه بني معقوفتني وأُري إ ذلمل يف اْلاُية.
ويف اخلتام:
فهددذا عهددد مقد ددل وعمددل مقالددر فمددا كددان فيدده مددن صدواي ِ
فمددن وحددد ومددا كددان فيدده مدن
الع فمن افست والشيعان و أس ل العفو واملساحمة.
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وفيه مبحثان:
وفيه مطلبان:

التمهيد :التعريف بإجياز مبفردات عنوان البحث،
املبحث األول :التعريف بالـمُشكل،

املطلب األول :تعريف الـمـُشْكِل يف اللغة
للمشكل يف اللغة أربعة معان يدور حوهلا :اُالتالط واُلت اس واُُت ا واملما لة.
ُ
ِ
ِ
ول :هذا علي َُكحل هذا؛ أَي :علي مثَالده .وهدذا أَ حُد َك ُل جدذا؛ أَي :أ حُدَه وممدهُ قي َدل ل مدر
ك ُق ُ
ِ
االتَدلَط .)1
األمر :التَدَس .وأَ حُ َكل َّ
علت األ َُمر؛ إذا ح
املشتَ ه ُم حشك مل .وكقول :أَ حُ َكل ُ

املطلب الثاني :تعريف الـمـُشْكِل يف االصطالح
خيتلددف كعريددف الدمددُشكل يف اُصددعالم ك عددا ُالددتالف اسددتعماله يف كددل فددن فتعريفدده عمددد
علمال أصول الفقه ليس كتعريفه عمد علمال اْلدي والتفسري وعلوم القرآن .)2
للمشددكل اصددعالحا -يف اظددري -هددو مددا كوصددل إليدده د .أ ددد القالددري فقددد
وأاسددب كعريددف ُ
عرفدده بتعريددف عد ددام يشددمل معمددا يف اصددعالم األصددوليني واوددد ني وعلمددال التفسددري وعلددوم القددرآن
َّ
درعت
فقددال -وفقدده  -هددو :إلكد ُّدل اددصد ُددرع دت؛ اسددتغلق والفددت معمددا أو أوهددم ُمعارضددة اددصد ُد د
إمجاس أو د
قياس أو قاعدود ُرعيةد كليدة اثبت ددة أو أصدلد لغدوي أو
آالر أو أوهم ُمعارضة ُم حعتَََبد من :د
حقيقةد د
علمية أو ِح د
س أو معقولإل .)3

 )1ااظر :لسان العري  )356/11مادو إلُكلإل.
 ) 2ااظر بيان كلمل التعريفات يف :مشكل القرآن الكرم د .ع د
الواردو يف كفسري القرآن د .أ د القالري ص.)19:

املمالور ص )47:واألحادي املشكلة

 )3ااظر :األحادي املشكلة الواردو يف كفسري القرآن د .أ د القالري ص.)19:
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املبحث الثاني :التعريف بالسُّيوطي( ،)1وبكتابه "اإلتقان يف علوم القرآن"،
وفيه ستة مطالب:
املطلب األول :امسه ،ونسبه ،وكنيته ،ولقبه
هو :ع د الر ن بن الكمال أيب بكر بن حممد بن سابق الددين أيب بكدر بدن الف در عثمدان بدن
ظر الدين حممد بن سيف الدين الضر بن جندم الددين أيب الالدالم أيدوي بدن صدر الددين حممدد بدن
الشيخ ةام الدين ةام اخلضريي األسيو(ت.
ض حرييَّة؛ َِحملَّةم ب غداد.
ض حريي اس ة إ الد ُ َ
والد ُ َ
السيُو(ت  )2اس ة إ أسديوط؛ وهدت ال لددو الدو رحدل إليهدا ع ُّدد األدىن إلحممدد
واألسيو(ت أو ُّ
بن سابق الدين أيب بكرإل .)3
وم حدن دواده كدااوا مدن أهدل الوعاهدة
َّأما عد األعلي ةَّام الدين؛ فكان أع ميا أو من الشدرة َ
والردسة؛ وُ يعرف من أعداد َمن الدم العلم حق اخلدمة إُ والد .
ويُكىن بدد :أيب الفضل .)4
ويُلقب بد :عالل الدين .)5

 )1اظرا لكون السيو(ت من األعالم األفذاذ املشهورين فقد حظت -ر ه  -ابلعديد من الواعم وُ أو ق
وأصح وأدة مما كت ه السيو(ت عن افسه لذا س قتالر يف كرمجته علي ما ذكر عن افسه يف كتابه حسن
اواضرو يف اتريخ مالر والقاهرو ص )344-335:وما اياد عن ذلمل أُري إ مالدر .
 )2كذا يُمسب قال السيو(ت :إلكان الوالد يكتب يف اس ه السيو(ت وغري يكتب األسيو(ت ويمكر كتابة
الوالد وُ إاكار بل كال األمرين ص يح ...إل .ااظر :الت دث بمعمة للسيو(ت ص.)12:
َسيُد حوط :مديمة يف غريب الميل من اواحت صعيد مالر وهت مديمة عليلة ك ريو وقد اُسب إليها مجاعة من أهل
وأ ح
العلم إُ أاه اافرد جذ المس ة حبي صارت إذا أ(لق ُ كمالرف إُ إليه .ااظر :مع م ال لدان
.)193/1
 )3ااظر :الت دث بمعمة للسيو(ت ص.)12:
 )4ااظرُ :ذرات الذهب .)74/10
 )5ااظر :املالدر السابق.
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املطلب الثاني :والدته ،ونشأته ،وحياته العلمية:
ولددد يف الق دداهرو س ددمة 849ه) واش د يتيم ددا؛ إذ مددات وال ددد وعم ددر ددس س ددموات وأس ددمد
وص ددايته إ الكم ددال ب ددن اهلَُم ددام اْلمف ددت ف ف ددا الق ددرآن وه ددو دون دداين س ددمني حف ددا العم دددو
وممها الفقه واألصول وألفية ابن مالمل وُرس يف اُُتغال ابلعلم مدن مسدتهل سدمة أربدع وسدتني
ف الددذ الفقدده والم ددو عددن مجاعددة مددن الشدديود وأ ُِعيد َدي بتدددريس العربيددة يف مسددتهل سددمة س د وسددتني
دج سددمة كسدع وكسددعني وقددد ُدرس يف التالددميف سدمة سد وسددتني وأفدد مددن مسدتهل سددمة إحدددز
وح َّ
وراية الت ددر يف س د عة علددوم:
وس د عني وعُقددد لدده إمددالل اْلدددي مددن مسددتهل سددمة ا متددني وس د عني ُ
التفسري واْلدي والفقه والم دو واملعداين وال يدان وال دديع؛ ودون هدذ السد عة يف املعرفدة :أصدول
الفقدده واجلدددل والتال دريف ودو ددا اإلاشددال والتوسددل والف درائء ودو ددا الق درالات ومل مالددذها -
أي :القدرالات  -عددن ُدديخ ودو ددا العددب َّأمددا علددم اْلسدداي واملمعددق فلددم يُلددق هلمددا اهتمامدده .إلوقددد
فتح له يف الشدعر فلده ُدعر كثدري وغال ده يف الفوائدد العلميدة واألحكدام الشدرعية وملدا بلد أربعدني سدمة
كع ددا واإلع د دراض ع ددن ال دددايا وأهله ددا وُ ددرس يف دري ددر
أال ددذ يف الت ددرد للع ددادو واُاقع دداس إ
مؤلفاك دده وك ددرك اإلفت ددال والت دددريس واعت ددذر ع ددن ذل ددمل يف مؤل ددف  ،ددا ب د ددإلالتمفيسإل وك ددان األم د درال
واألغميال مكون إ ايدركه ويعرضون عليه األموال المفيسة فريدهاإل .)1
املطلب الثالث :شيوخه ،وتالميذه:

شيوخه:
إلذكددر كلمي ددذ ال ددداوودي يف كرمجتدده أ ،ددال ُ دديواله إعدداايو وق درالو و،اع ددا م درك ني عل ددي ح ددروف
املع م ف لغ عدهتم واحدا و سني افساإل  )2من أُهرهم:
 ُ )1دديخ اإلس ددالم عل ددم ال دددين ص دداا ب ددن سد درا ال دددين الُلقيد د وق ددد ُايم دده يف الفق دده إ أن م ددات
ت868:ه).
ُ )2دديخ اإلسددالم ُددرف الدددين املمدداوي ت871:ه) ق درأ عليدده قععددة مددن املمهددا وَّ،د َدع عليدده يف
التقسيم و،ع دروسا من ُرم ال ه ة ومن حاُية عليها ومن كفسري ال يضاوي.
 )3اإلمددام العالم ددة كقددت ال دددين الش د لت اْلمفددت وُايم دده يف اْل دددي والعربيددة ومل يمف ددمل عم دده إ أن
مات.
 )1ااظر :املالدر السابق.
 )2ااظرُ :ذرات الذهب .)74/10
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 )4الشدديخ العالمددة حميددت الدددين الكددافي ت ُايمدده أربددع عشددرو سددمة ف الددذ عمدده الفمددون مددن التفسددري
واألصول والعربية واملعاين وغري ذلمل وكتب له إعاايو عظيمة ت879:ه).
 )5الشديخ سديف الددين اْلمفدت حضدر عمدد دروسدا عديددو يف الكشداف والتوضديح وحاُديته عليدده
وكل يص املفتام والعضد ت881:ه) .)1

تالميذه:
للسيو(ت كالميذ ُكثر لوا لوال العلم بعد ممهم:
 )1اْلافا مشس الدين حممد بن علت الداودي صاحب إل( قات املفسرينإل ت.)2 )945:
 )2املؤرد مشس الدين حممد بن علت بن (ولون الدمشقت الالاْلت اْلمفت ت953:ه) .)3
 )3حممد بن أ د بن إدس اْلمفت صاحب إلبدائع اليهور يف وقائع الدُّهورإل ت930:ه) .)4
 )4السيد مجال الدين يوسف بن ع د اْلسي األ حَرميوين ت958:ه) .)5
 )5سرا الدين عمر بن قاسم األاالاري املعروف ي دإلالمَّشارإل ُيخ القرال ت938:هد) .)6

املطلب الرابع :مؤلفاته العلمية
اُ ددتهر الس دديو(ت -ر دده  -بكث ددرو التد د ليف يف ع دددَّو فم ددون؛ فمافد د ع دددَّهتا عل ددي س ددمائة
مؤلَّف حد إاه قد يكتب يف يوم واحد ال ة كراريس أتليفا ودريرا ِ )7من أُهرها:
 )1الدر املمثور يف التفسري امل ور.
 )2ل اي المقول يف أس اي الميول.
ُ )3رم الشا( ية.
 )4الدي ا علي ص يح مسلم بن اْل ا .
 )5كدريب الراوي يف ُرم كقريب المووي.
 )6األُ ا والمظائر.
 )1ااظر أ،ال ُيواله يف :حسن اواضرو ص.)337:
 )2ااظرُ :ذرات الذهب  )375/10واألعالم .)291/6
 )3ااظرُ :ذرات الذهب  )428/10واألعالم .)291/6
 )4ااظر :األعالم .)5/6
 )5ااظرُ :ذرات الذهب  )464/10واألعالم .)240/8
 )6ااظر :الضول الالمع  )113/6واألعالم .)59/5
 )7ااظرُ :ذرات الذهب .)76/10
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 )7كشميف األ،اس مبسائل اإلمجاس.
 )8ال ه ة املضية يف ُرم األلفية أي :ألفية ابن مالمل.
 )9مجع اجلوامع وُرحه ةع اهلوامع.
ُ )10رم ملعة اإلُراة يف اُُتقاة.
 )11اك علي التل يص يسمي اإلفالام.
 ( )12قات اْلفاظ.
 ( )13قات الم او الكَبز والوسعي والالغرز.
 )14اتريخ اخللفال .)1

املطلب اخلامس :وفاته
كددويف -ر دده  -يف سد ر ليلددة اجلمعددة اتسددع عشددر مجددادز األو مددن العددام اْلددادي عشددر
بعددد املائددة التاسددعة يف مميلدده بعددد أن متددرض س د عة أدم بددورم ُددديد يف ذراعدده األيسددر عددن إحدددز
وستني سمة وعشرو أُهر و ااية عشر يوما .)2
املطلب السادس :التعريف بكتاب "اإلتقان يف علوم القرآن"
يدع ُد كتاي إلاإلكقان يف علوم القرآنإل أوسع مالم د
َّف يف علوم القرآن ممذ بدايدة التد ليف يف هدذا
َُ
ِ
العلددم وهددو مددن أ َُّمهددات الكتددب املعتمددد عليهددا يف الدراسددات القرآايددة ومددن أكثرهددا ُددهرو وُ ميكددن
ل اح يف علوم القرآن أن يستغ عمه.
السدديو(ت -ر دده  -إ  :مقدمددة و ددااني اوعددا مددن أا دواس علددوم القددرآن
قسددمه مؤلفدده ُّ
وقددد َّ
والامتددة .ذكددر يف مقدمددة الكتدداي سد ب ومراحددل أتليفدده وأادواس علددوم القددرآن الثمددااني وععلدده مقدمددة
لتفسددري الك ددري الددذي ُددرس فيدده وهددو :إللمددع ال درين ومعلددع ال دددرين اجلددامع لت ريددر الروايددة وكقريددر
الدرايةإل ويف اخلامتة َّبني اجلهود الو بذهلا يف إجنااي الكتداي وحدال عالدر ومدا كدان يُعاايده مدن أقرااده
وح َّساد .
ُ
السيو(ت -ر ه  -مل يُفالح يف مقدمة الكتاي عن ممه ه الذي سدار عليده يف كتابده إُ
و ُّ
أن ممه دده العددام يف عرضدده ألادواس علددوم القددرآن يتمثددل يف أادده :عمددد كددل اددوس يددذكر رقمدده وعمواادده
 )1ااظر أ،ال مؤلفاكه يف :حسن اواضرو ص.)339:
 )2ااظرُ :ذرات الذهب .)78/10
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َم حن ألَّف فيه وأ،ال كت هم و َّأول من صدمف فيده وأحيدا يمتقدد هدذ الكتدب وإن كااد لده مؤلفدات
يف هددذا المددوس أُددار إليهددا ي دددأ بتعريددف هددذا المددوس وفائدكدده ويعددرض مسددائله ذاكدرا مددا قيددل فيدده
مسمدا كل قول إ قائلده غال دا وهدو يف اقلده عدن العلمدال لديس لدرد قدل بدل لده آرات وكرعي اكده
وااتقاداكه غال ا ُمدعما رأيه ابلدليل يضيف يف الامتة المدوس مدا كوصدل إليده علمده يقولده :إلفائددوإل
أو إلكم يهإل أو إلمس لةإل وحنو ذلمل.
وكت دداي إلاإلكق ددان يف عل ددوم الق ددرآنإل يدُ َع د ُّدد كل يال ددا حمكم ددا ل ددكتاي إلالَبه ددان يف عل ددوم الق ددرآنإل
لليركشت مع كركيب وايددات أضافها السيو(ت مل كتوفر عمد اليركشت .)1
الفصل األول :منهج السُّيوطي فيما يُشكل من مسائل علوم القرآن
وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :منهجه يف إيراد اإلشكال
السيو(ت يف إيراد اإلُكال (ريقتان:
لإلمام ُّ
دمص عل ددي وع ددود اإلُ ددكال؛ وذل ددمل إبح دددز الال ددي والع ددارات الدَّال ددة
العريق ددة األو  -أن ي د َّ
عليه ومن أمثلته:
 )1قولدده -ر دده  -يف املسد لة السادسددة عشددرو :مشددكل مددا ورد ِمددن إاكددار ابددن مسددعود  قرآايددة
الفادة واملعوذكني :إلومن الد ُدم حش ِك ِل  ...مدا ذكدر اإلمدام ف در الددين قدال :إلاُِقدل يف بعدء الكتدب
د
مسعود كان يدحم ِكر كو َن سورو الفادة واملعوذكني من القرآن وهدو يف غايدة الال ِ
دعوبة؛
ابن
القدمية أن َ
ُ ُ
دار
اكر كددان حاصددال يف عالددر الال د ابة بكددون ذلددمل مددن القددرآن فإاكد ُ
أل إن قلمددا :إن المقد َدل املت دو َ
ديم أن القد ددرآن لد دديس مبت د دواكر يف
دب الكفد ددر .وإن قلمد ددا :مل يك ددن حاصد ددال يف ذلد ددمل اليمد ددان فيل د ُ
يُوع د ُ
األصلإلإل .)2
 )2قوله -ر ه  -يف املس لة الثالثة :م ِ
دوهم التعدارض بدني أحاديد اديول الدوحت علدي المد وهدو يف
ُ
أهلدده :إلففددت الالد يح :أ ددا ايلد  )3وقددد بقددت مددن الليددل دُلُثَدده وهددو صددلي عليدده وسددلم عمددد أُم
ِ
ديل علددت الددوحت يف فدرا ِ امدرأود
ِ
استُ حشددك َل اجلمد ُدع بددني هددذا وقولدده يف حددق عائشدةَ :إلمددا اد َ َّ
َسدلَ َمةََ .و ح
ُ
 )1ااظر :اإلمام السيو(ت وعهود يف علوم القرآن د .حممد الشُّرجبت ص )524-513:وعلوم القرآن بني
الَبهان واإلكقان د .حاايم حيدر ص.)619:
 )2ااظر :ص.)43:
 )3يقالد جا :آية الثال ة الذين اللفوا .ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن .)103/1
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غ ِريهاإل .)1
فهم ِمن كالمه وعود ومن أمثلته:
العريقة الثااية – عدم المص علي وعود اإلُكال وإمنا يُ َ
 )1قولدده -ر دده  -يف املس د لة العاُددرو :مشددكل مددا ورد يف عدددد حددروف القددرآن :إلوأالددر الع دَباينُّ
د
ألف ِ
فم حدن قدرأ
ألف حدرف وسد عةم وعشدرون أل َ
عمر بن اخلعاي مرفوعا :إلالقرآ ُن ُ
دف حدرف؛ َ
عن َ
د
دود ا ن ُ يدَحدلُد د ُ ه ددذا
ص ددابرا حمتسد د ا ك ددان ل دده بك ددل ح ددرف ايوعد دةم م ددن اْل ددور الع ددنيإل ...إذ املوع د ُ
العددإل .)2
 )2قولدده  -ر دده  -يف املسد لة السددابعة عشددرو :مددوهم التعددارض بددني أحاديد رفددع الالددوت ابلقدرالو
واإلسد درار ج ددا :إلوردت أحاديد د ُ كقتض ددت اس ددت اي رفد د ِع الال د ِ
دوت ابلقد درالو وأحاديد د ُ كقتض ددت
َََ ح
َ
د
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلس در َار والف د ِ
دء الال ددوت فم ددن األول :ح دددي ُ الال د ي ني :إلم ددا أذ َن ُ لش ددتل م ددا أذ َن لمد د
حسد ِن الالددوت يدَتَدغَّددىن ابلقددرآن جيهد ُدر بددهإل .ومددن الثدداين :حدددي ُ أيب داود والومددذي والمسددائت:
ِ
ابلقرآن كاجلاه ِر ابلالدقة وال ُدم ِسُّر ابلقرآن كال ُدم ِسر ابلالدقةإلإل .)3
إلاجلاهر
ُ
املبحث الثاني :منهجه يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن .وفيه مطلبان:

املطلب األول :منهجه يف دفع ما يُشكل وهو ليس بسبب معارضته خلرب آخر
السيو(ت يف دفع ما يُشكل وهو ليس بس ب معارضته خلَب آالر مسلكني وةا:
سلمل ُّ
األول -مسلمل ِ
رد اخلَب مع كوعيهه علي فرض ص ته و وكه .ومن أمثلته:
قددال الس دديو(ت يف املس د لة التاس ددعة :مش ددكل م ددا ورد يف َّأولي ددة عم ددر ب ددن اخلع دداي  يف مج ددع
داود من (ريق اْلسنَّ :
عمر َس َل عدن آي ددة مدن كتداي فقيدل :كااد
ابن أيب َ
القرآن :إلوأالر ُ
إلأن َ
ِ
ِ
أول َمن مجعه يف املال فإل.
يوم
اليمامة .فقال :إ هلل وأ ََمَر جبم ِع القرآن فكان َ
مع فالن قُت َل َ
أول مددن َمجَ َعددهإل
دماد ُ ممقعد مدع وامل در ُاد بقولدده :إلفكددان َ
قددال –ر دده  -يف دفددع اإلُددكال :إلإسد ُ
أي :أُار جبمعهإل .)4
الثاين -مسلمل ق ول اخلَب مع أتويله وصرفه عن ظاهر  .ومن أمثلته:
 )1ااظر:
 )2ااظر:
 )3ااظر:
 )4ااظر:

ص.)19:
ص.)38:
ص.)47:
ص.)33:
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قال السيو(ت يف املس لة العشدرين :مشدكل مدا ورد ممدا اسدخ كالوكده مدن القدرآن الكدرم :إلقالد
دعات معلومد د
عائشددة :إلكددان فيمددا أُاحد ِيَل إلعشددر رضد د
دات َُد ِدرحم َن فمُ ِسد ن مد د
دول
دس معلومددات فتددويف رسد ُ
ُ
.
َّ
داهر
ُ
وهد َّدن ممددا يدُ حقد َدرأُ مددن القددرآنإل روا الشددي ان .وقددد ككلمدوا يف قوهلددا :إلوهد َّدن ممددا يدُ حقد َدرأإل؛ فددإن ظد َ
ِ
بقالُ التالوو وليس كذلملإل.
ِ
داري الوفداو أو َّ
قدال –ر ده  -يف دفدع اإلُدكال :إلوأُعيدب َّ
أن الدتالوَو اُسد َ ح
رن املدر َاد :ق َ
كل ِ
يقرُتهاإل .)1
فتويف
الماس إُ بعد وفاوِ رسول
أيضا ومل يدَحدلُ ح ذلمل َّ
ُ
وبعء الماس َ
املطلب الثاني :منهجه يف دفع ما يُشكل وهو بسبب معارضته خلرب آخر
لدفع ما يوهم ظاهر التعارض بني المالوص الشرعية أربعة مسالمل عمدد مجهدور العلمدال وهدت
علي حسب الوكيب ا يت :اجلمع بني المالني املتعارضني فدإذا كعدذر اجلمدع و د أن أحددةا سدخ
لآلالددر؛ فإادده يالددار إ القددول ابلمسددخ فددإذا كعددذر يُل َ د ُ حيمئد ددذ إ الوعدديح فيُعمددل رحددد المالددني
ويددوك ا الددر وأال دريا إن مل يتيسددر ُددتل ممددا ذكددر فإادده جيددب علددي ا تهددد التوقددف عددن العمددل رحددد
المالددني حددد يت ددني لدده وعدده اْلددق فيهمددا .واإلمددام السدديو(ت يف دفددع مددا يددوهم ظدداهر التعددارض بددني
المالوص الشرعية قد أالذ بثال ة مسالمل؛ اجلمع والوعيح والمسخ.
فمن أمثلة أالذ مبسلمل اجلمع يف دفع ما يوهم ظاهر التعارض:
قددال السدديو(ت يف املسد لة الثاايددة والعشدرين :مددوهم التعددارض بددني أحاديد أعظددم سددور القددرآن:
ِ
إلوُ كمايف أيضا بني ِ
كون الفادة أعظم ُّ ِ
أعظم السورإل.
السور وبني اْلدي ا الر أن ال قروَ ُ
َ
ِ
قال -ر ه  -يف دفع التعارض املوهمَّ :
إلألن املر َاد به ما عدا الفادة مدن ُّ
الس َدوِر الدو فُالدلَ ح
دج؛ إذ مل كش ددتمل س ددوروم عل ددي م ددا اُ ددتمل علي دده
وضد د ِربَ ح األمث د ُ
دام ُ
فيه ددا األحك د ُ
دال وأُقيمد د اْلُ َ د ُ
ولذلمل ُِ،ي إلفُسعاط القرآنإل .)2
ومن أمثلة أالذ مبسلمل الوعيح يف دفع ما يوهم ظاهر التعارض:
قددال السدديو(ت يف املسد لة الثاايددة :مددوهم التعددارض بددني أحاديد وقد ادديول آيددة دويددل الق لددة:
إلآيدة دويددل الق لددة ففددت إلالالد ي نيإل مددن حدددي ابد ِن عمددر :إلبيممددا المدداس بق د د
دال يف صددالو الالد ح
ُ ُ
ُ
َُ َ
إذا أاتهددم د
آت فقددال :إن المد صددلي عليدده وسددلم قددد أُاحد ِيل عليدده الليلدةَ قددرآ من وقددد أ ُِمد َدر أن يَ حسددتق َل
 )1ااظر :ص.)60:
 )2ااظر :ص.)64:
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الق لةإل...
لكن يف إلالال ي نيإل عن الَبالَّ :
إلأن المد َّ  صدلَّي قَِ َدل بيد ِ املقددس سدتةَ عش َدر -أو سد عةَ
أول صدالود صدالَّها العال ُدر وصدلَّي معدده
عش َدرُ -ددهرا وكدان يدُ حع ِ ُدده أن ككدو َن قِحدلَتُدده قَِد َدل ال يد ِ وأادده ُ
دوم ف ددر َ رعددل ممددن ص دلَّي معدده فمد َّدر علددي أهددل مس د د وهددم راكعددون فقددال :أَ حُد َده ُد ابهلل لقددد
قد م
ِ
ِ
فداروا كما هدم قَِ َدل ال يد إل .فهدذا يقتضدت أ دا ايلد دارا بدني
صلَّحي ُ مع رسول  قَ َل الكع ة ُ
الظهر والعالرإل.
دح مبقتضددي
قددال -ر دده  -يف دفددع التعددارض املددوهم :إلقددال القاضددت عد ُ
دالل الدددين :إلواألرعد ُ
ألن قضددية أهد ِدل قُ د د
اُسد ِ
دال كاا د يف الال د ح وقُ ددالم قري ددة مددن املديمددة في عُد ُدد أن
دتدُل ايوُهلددا ابلليددل؛ َّ َ
أالد َدر ال يدا َن هلددم مددن العالددر إ الالد حإل .وقددال ابددن ح در :إلاألقددوز َّ
أن ايوَهلددا كددان
دول َّ 
يكدون رسد ُ
من هو داالل املديمة؛ وهدم بمدو
ارا واجلو ُ
عمر :أن اخلَب وصل وق العالر إ ح
اي عن حدي اب ِن َ
حار ددة ووصد َدل وقد َ الالد ح إ مد حدن هددو الددار املديمددة؛ وهددم بمددو عمددرِو بد ِن عددوف أهد ُدل ق ددال وقولدده:
دااي مددن إ(ددالة الليلددة علددي بعددء اليددوم املاضددت والددذي يليددهإل .قلد  :ويؤيددد
إلقددد أُادديل عليدده الليلددة إل لد م
دول  قاعد مد علدي املمدَب
هذا ما أالرعه
إلم َدرحر يومدا ورس ُ
ُّ
المسائت عن أيب سعيد بن ال ُدم َعلَّي قالَ :
 هدذ ا يدة :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ
أمر ف لس ُ فقرأ رسول
فقل  :لقد َ
حدث م
َ َّ
الظهرإل .)1
غ ممها
[ال قرو ]144:حد فَدَر َ
ايل فاللي َ
ومن أمثلة أالذ مبسلمل المسخ يف دفع ما يوهم ظاهر التعارض:
دعات معلومد د
قددال السدديو(ت يف املسد لة العشدرين :إلقالد عائشددة :كددان فيمددا أُاحد ِيَل إلعشددر رضد د
دات
ُ
َُ ِرحم َن فمُ ِس ن د
وه َّن مما يدُ حقَرأُ من القرآنإل .روا الشدي ان وقدد
مس معلومات فتويف ُ
رسول ُ 
إلوهن مما يدُ حقَرأ إلَّ :
ظاهر بقالُ التالووِ وليس كذلملإل.
ككلموا يف قوهلاَّ :
فإن َ
داري الوفدداو أو َّ
قددال السدديو(ت يف دفعدده :إلوأُعيددب َّ
أن الددتالووَ اُ ِس د َ ح أيضددا ومل
رن امل در َاد :قد َ
كل ِ
يقرُتهاإل .)2
الماس إُ بعد وفاوِ رسول  فتويف
يدَحدلُ ح ذلمل َّ
ُ
وبعء الماس َ
املبحث الثالث :منهجه يف عرض األقوال اليت يوردها عند دفع ما يُشكل من مسائل علوم
القرآن
السيو(ت يف عرضه ل قوال الو يوردها عمد دفعه ملا يُشكل يف عدو أمور:
كظهر ممه ية ُّ
 )1ااظر :ص.)19:
 )2ااظر :ص.)60:
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أوُ -أاه ُ يقتالر علي قول واحد يف دفع ما يُشكل بل جتد يذكر أكثر ِمن قول .)1
اثايددا -اعتمددات يف الغالددب األعد ِدم بعدديِو القددول إ صدداح ه  )2أو يكددون العدديو م همددا كقولدده:

إلقال بعضهمإل  )3أو إلقال غري إل  )4أو إلوأعيب إل .)5
اثلثا -أاه ليس لرد قدل ل قدوال الدو يوردهدا يف دفدع مدا يُشدكل بدل لده ُ الدية اسدتقاللية
فت ددد خيت ددار الق ددول الد دراعح ممه ددا مرع ددا قول دده ابل دددليل  )6وجت ددد يس ددتدرك ويتعق ددب عل ددي كل ددمل

األقوال .)7

املبحث الرابع :مصادر السُّيوطي يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن
مل يكتددف اإلمددام السدديو(ت مبددا عمددد مددن ملكددة علميددة يف دفددع مددا يُشددكل مددن مسددائل علددوم
القددرآن بددل اقددل مددن مالددادر متعددددو ومتموعددة ممهددا مالددادر رئيسددة ومالددادر يظددن القددار أادده اقددل
السدديو(ت مددن املالددادر الرئيسددة وس قتالددر يف هددذا امل د
ممهددا؛ وهددت يف اْلقيقددة مددذكورو أ مددال اقددل ُّ
علي ذكر املالادر الرئيسة وهت علي الم و ا يت:
 ) 1ااظر :املس لة الثااية :موهم التعارض بني أحادي وق ايول آية دويل الق لة واملس لة اخلامسة :موهم
التعارض بني ا اثر املروية يف آالر ما ايل من القرآن الكرم.
 ) 2ااظر :املس لة األو  :مشكل ما ورد يف ضابط معرفة املكت واملدين واملس لة الثااية :موهم التعارض بني
أحادي وق ايول آية دويل الق لة.
واملس لة السادسة عشرو :مشكل ما ورد من إاكار ابن مسعود رضت عمه قرآاية الفادة واملعوذكني.
 )3ااظر :املس لة السابعة عشر :موهم التعارض بني أحادي رفع الالوت ابلقرالو واإلسرار جا.
 ) 4ااظر :املس لة األو  :مشكل ما ورد يف ضابط معرفة املكت واملدين واملس لة السادسة :مشكل ما ورد يف
ايمن ايول القرآن الكرم واملس لة الثالثة والعشرون :مشكل ما ورد يف املقدار الذي بيمه الم من القرآن
ألص ابه.
 )5ااظر :املس لة الرابعة :ما يُ حستَ حش َكل علي ما ورد رن أول ما ايل من القرآن سورو اقرأ .املس لة العشرون:
َّاي املال ف.
مشكل ما ورد يف اسخ القرآن واملس لة الثاممة عشرو :مشكل كل ني عثمان رضت عمه ُكت َ
 )6ااظر :املس لة الثااية :موهم التعارض بني أحادي وق ايول آية دويل الق لة .واملس لة الثالثة :موهم
التعارض بني أحادي ايول الوحت علي الم صلي عليه وسلم وهو يف أهله .واملس لة السابعة :مشكل
ما ورد يف حالر ايول القرآن علي الم صلي عليه وسلم مس آدت.
 )7ااظر :املس لة الثاممة :مشكل ما ورد يف َّأولية علت بن أيب (الب رضت عمه يف مجع القرآن .واملس لة
اْلادية والعشرين :مشكل ما ورد مما اسخ كالوكه دون حكمه من القرآن الكرم .واملس لة التاسعة عشرو:
َّاي املال ف.
مشكل عئة عائشة وابن ع اس -رضت عمهماُ -كت َ
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 )1إلفتح ال اري يف ُرم ص يح ال اريإل ُبن ح ر العسقالين.
السدديو(ت يف دفددع مددا يُشددكل مددن مسددائل
وهددذا املالدددر يدُعد ُّدد مددن أكثددر املالددادر الددو اقددل ممهددا ُّ
السديو(ت أ مدال كالمده يف دفدع اإلُدكال قدد
علوم القدرآن وكثدري مدن املالدادر والمقدوُت الدو يدذكرها ُّ
السيو(ت اقل ممها .)1
ذكرها اْلافا ابن ح ر مما جيعل القار يظن أن ُّ
 )2إلالَبهان يف علوم القرآنإل لليركشت.
 )3إلاملالاحفإل ُبن أَ حُتَةَ.
إلالرد علي من الالف مال ف عثمانإل أليب بكر ابن األا اري.
َّ )4
 )5إلاُاتالار للقرآنإل أليب بكر ال اقالين.
 )6إلمواقع العلوم من مواقع الم ومإل جلالل الدين ال لقي .
اْلالار.
 )7إلالماسخ واملمسودإل ُبن َّ
 )8إلمشكل القرآنإل ُبن قتي ة.
 )9إلالوسيلة إ كشف العقيلةإل لعلم الدين الس اوي.
 )10إلاملالاحفإل أليب بكر بن أيب داود.
 )11إلاهلداية إ بلوغ المهايةإل ملكت بن أيب (الب.
 )12إلمفاكيح الغيبإل لف ر الدين الراايي.
 )13إلكفسري القرآن العظيمإل ُبن كثري الدمشقت.
 )14إلعامع ال يان عن أتويل آي القرآنإل أليب ععفر العَبي.
 )15إلُعب اإلميانإل أليب بكر ال يهقت.
 )16إلدُئل الم ووإل أليب بكر ال يهقت.
 )1ااظر :املس لة الرابعة عشرو واخلامسة عشرو والسادسة عشرو فقد ذكر يف دفع اإلُكال عدو اقوُت من
السيو(ت اقل ممها وإمنا اقلها من كالم ابن ح ر يف فتح ال اري وهت:
مالادر متموعة يظن القار أن ُّ
 )1الكواكد ددب الد دددراري يف ُد ددرم ص د د يح ال د دداري للكرمد دداين وقد ددارن مد ددع مد ددا ذكد ددر ابد ددن ح د ددر يف فد ددتح
ال اري .)48/9
 )2إلاملدُحعلم بفوائد مسلمإل للماايري وقارن مع ما ذكر ابن ح ر يف فتح ال اري .)48/9
 )3إلالد د ُدمفهم مل ددا أُ ددكل م ددن كل دديص صد د يح مس ددلمإل للق ددر( وق ددارن م ددع م ددا ذك ددر اب ددن ح ددر يف ف ددتح
ال اري .)48/9
 )4إلا موس َُرِم الحمه َّذ ِ
يإل للمووي وقارن مع ما ذكر ابن ح ر يف فتح ال اري .)742/8
ح َُ
 )5إلاملدُ َ لَّيإل ُبن حيم وقارن مع ما ذكر ابن ح ر يف فتح ال اري .)742/8
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املبحث اخلامس :أثر جهود السُّيوطي يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن فيمن جاء بعده
السيو(ت مكااة علمية عالية يتمتع جا يف عالر وقعر لذا ليس غري ا أن يكون جلهود يف
لإلمام ُّ
دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن أ مر واضح فيمن عال بعد من العلمال يف ُد العلوم
ع مدو يف ابجا واستشهد جا وليس من السهل استعراض كل الذين استفادوا من
فص
عهود إُ أاه أمكن كت ع بعضهم من الالل دراسة كلمل اجلهود وهم علي الم و ا يت:
 )1ابن ح ر اهليتمت ت974:ه) يف كتابه إلالفتاوز اْلديثيةإل .)1
 )2ابن عقيلة املكت ت1150:ه) يف كتابه إلاليددو واإلحسان يف علوم القرآنإل .)2
 )3حممود األلوست ت1270:ه) يف كفسري إلروم املعاين يف كفسري القرآن العظيم والس ع
املثاينإل .)3
 )4حممد امل اركفوري ت1353:ه) يف كتابه إلدفة األحوذي بشرم عامع الومذيإل .)4
 )5حممد بن ع د العظيم اليرقاين ت1367:ه) يف كتابه إلمماهل العرفان يف علوم القرآنإل .)5
وأالريا:
فكل َم حن أكي بعدهم من املعاصرين ممن كتب يف دفدع مدا يُشدكل مدن مسدائل علدوم القدرآن قدد
ُّ
السيو(ت يف هذا ال اي يف كتابه إلاإلكقانإل.
أفاد مما كت ه ُّ

 )1قارن ما ذكر ابن ح ر اهليتمت يف الفتاوز اْلديثية ص )169:مع ما ذكر السيو(ت يف املس لة السادسة:
مشكل ما ورد يف ايمن ايول القرآن الكرم ص.)28:
 )2قارن ما ذكر ابن عقيلة يف اليددو واإلحسان يف علوم القرآن  )230/2مع ما ذكر السيو(ت يف املس لة
الثااية والعشرين :موهم التعارض بني أحادي أعظم سور القرآن ص.)63:
 )3قارن ما ذكر األلوست يف كفسري  )23/1مع ما ذكر السيو(ت يف املس لة العاُرو :مشكل ما ورد يف َّأولية
سامل مو أيب حذيفة رضت عمه يف مجع القرآن ص.)34:
 )4قارن ما ذكر امل اركفوري يف دفة األحوذي  )256/10مع ما ذكر السيو(ت يف املس لة الثالثة :موهم
التعارض بني أحادي ايول الوحت علي الم صلي عليه وسلم وهو يف أهله.
 )5قارن ما ذكر اليرقاين يف مماهل العرفان  )275/1مع ما ذكر السيو(ت يف املس لة السادسة عشرو :مشكل
ما ورد من إاكار ابن مسعود رضت عمه قرآاية الفادة واملعوذكني (ص.)44:
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الفصل الثاني :جهود السُّيوطي يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خالل كتابه
وفيه أربعة وعشرون مس لة:

اإلتقان يف علوم القرآن".

املسألة األوىل :مشكل ما ورد يف ضابط معرفة املكي واملدني.
اص اإلُكال:
أوُ– ُّ
)1
داكم يف إلمسد د ددتدركهإل وال يهق د د ُّدت يف إلالد د دددُئلإل وال د د د َّدي ُار يف
ق د ددال ُّ
السد د دديو(ت  :إلأال د ددر اْلد د د ُ
ق ددال :إلم ددا ك ددان :ﱡﭐ ﲢ
إلمس ددمد إل م ددن (ري ددق األعم ددم ع ددن إب دراهيم ع ددن علقم دةَ ع ددن ع ددد
ﲣ ﲤ ﱠأُا د دديل ابملديم د ددة وم د ددا ك د ددان ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﱠ ﭐ ﭐف مك د ددةإل  .)2وأالرع د دده أب د ددو ع ي د ددد يف
إلالفضائلإل عن علقمة مرسال .)3
وأالر عن ميمون بدن مهدران قدال :إلمدا كدان يف القدرآن :ﱡﭐ ﲌ ﲍﱠ أو :ﱡﱤ ﱥﱠ
مكت وما كان :ﱡﲢ ﲣﲤﱠ فإاه مدينإل .)4
فإاه ٌّ
قددال ابد ُدن ععيددة

)5

)1
يح و َّأمددا:
وابددن الفددرس وغريُةددا :إلهددو يف :ﱡﲢ ﲣ ﲤﱠ ص د م

 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )81/1الموس األول :يف معرفة املكت واملدين.
 )2أالرعه اْلاكم يف املستدرك - )20/3واللفا له -ومن (ريقه أالرعه ال يهقت يف دُئل الم وو )144/7
عن معاذ بن املثىن عن ىي بن معني عن وكيع بن اجلرام عن أبيه عن األعمم به .ويف إسماد اجلرام
بن مليح قال عمه ابن ح ر يف التقريب ص :)138:إلصدوة يهمإل.
وأالرعه ال يار يف مسمد  )336/4عن حممد بن ع د امللمل الواسعت عن (لق بن غمام عن قيس بن الربيع
عن األعمم به حنو  .ويف إسماد قيس بن الربيع قال عمه ابن ح ر يف التقريب ص :)457:إلصدوة
كغري ملا كَب وأدالل عليه ابمه ما ليس من حديثه ف دَّث بهإل.
 )3أالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص )367:عن أيب معاوية قال :حد ما من ،ع األعمم دث عن
إبراهيم عن علقمة قال :إلكل ُتل من القرآن ﱡﭐﲢ ﲣ ﲤﱠ [ال قرو ]104 :فإاه أايل ابملديمة
وما كان ﱡﭐﱤ ﱥ ﱠ [األعراف ]158 :فإاه أايل مبكةإل.
وأالرعه الواحدي يف أس اي الميول ص )22:من (ريق ُع ة عن سفيان الثوري عن األعمم عن إبراهيم
عن علقمة فذكر مبثله .واأل ر ص ح إسماد ابن ح ر يف الع اي يف بيان األس اي .)240/1
 )4أالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص )367:عن علت بن مع د عن أيب املليح عن ميمون بن مهران به.
واأل ر رعال إسماد قات؛ إُ أاه ممقعع.
اْلق بن َغالب بن ع ِعيَّة اواريب األادلست الغر (ت ال َق ِ
اضت صاحب =
 )5ابن ععية هو :أبو حممد ع د ح
َ
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ﱡﲌﲍﱠ فقد ميت يف املدينإل

.)2

)3
الماس علي َّ
أن إلالمسدالإل مدايدة وأوُهلدا:
ابن اْلَ َّ
وقال ُ
الار  :إل ...وقد اكفق ُ
وعلي َّ
أن إلاْلجإل مكية؛ وفيها :ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ [اْلج]77:إل .)4

ﱡﭐﲌ ﲍﱠ

دول إن أالددذ علددي إ(القدده فيدده اظد مدر؛ فددإن سددورو ال قددرو مدايددة وفيهددا:
وقددال غددري  :)5إلهددذا القد ُ
ﱡﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ [ال ق د درو ]21:ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ [ال قد ددرو]168:
وسورو المسال مداية وأوُهلا :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﱠإل .)6

= كفسري إلاورر الوعيي يف كفسري الكتاي العيييإل ت541:هد) .ااظر ( :قات املفسرين .)266/1
 ) 1ابن الفرس هو :أبو حممد ع د املمعم حممد بن ع د الرحيم األاالاري اخليرعت صاحب كتاي إلأحكام
القرآنإل أصابه فاجل والدر كغري حفظه ق ل موكه بعامني فوك األالذ عمه .ت597:ه) .ااظر :سري أعالم
الم الل .)464/21
 )2ااظر :اورر الوعيي  )105/1وأحكام القرآن ُبن الفرس .)37/1
اْلالارإل
 )3هو أبو اْلسن َعلت بن ُحمَ َّمد بن ُحمَ َّمد بن إبراهيم اخليرعت اإلُ يلت الفاست الح َم حعُروف بدإلابن َّ
َكا َن إِماما فَاضال كثري التالميف ِيف أُصول الح ِف حقه وصمَّف كتااب ِيف إلالم ِ
َّاسخ واملمسودإل ت611:ه) .ااظر:
َ
الوايف ابلوفيات  )83/22واألعالم .)330/4
 )4كتابه إلالماسخ واملمسودإل مفقود وقد ذكر السيو(ت يف مقدمة اإلكقان من الكتب الو استفاد ممها يف أتليفه
لإلكقان.
 )5وهو اليركشت يف الَبهان يف علوم القرآن .)190/1
 )6وعه اإلُكال :ظاهر ا اثر الو أوردها السيو(ت عن ابن مسعود رضت عمه وعلقمة وميمون بن مهران
ُّ
كدل علي أن ما صدر يف القرآن بلفا ﱡﲌ ﲍﱠ؛ فهو مكت وما صدر بلفا ﱡﭐ ﲢ ﲣ
ﲤﱠ؛ فهو مدين .لكن يشكل علي هذا أن هماك سورا مداية فيها ﱡﲌ ﲍﱠ كد :سورو ال قرو
والمسال وهماك سور مكية وفيها ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤﱠ كد :سورو اْلج مما يوهم الالف ظاهر ا اثر
املروية عن ابن مسعود رضت عمه وعلقمة وميمون بن مهران .وقد أُار إ هذا اإلُكال :ابن ح ر
يف الع اي  )243/1والشربي يف كفسري السرا املمري  )31/1واليرقاين يف مماهل العرفان .)194/1
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جهود ُّ

اثايا– دفع اإلُكال:
الار :إلقد اعتىن املتشاغلون ابلمسخ جذا اْلدي واعتمددو
السيو(ت  :)1إلوقال ابن اْلَ َّ
قال ُّ
ض حع ِفه...إل .)2
علي َ
 ...وق ددال مك د ٌّدت  :)3إله ددذا إمن ددا ه ددو يف األكث ددر ول دديس بع د ددام ويف كث ددري م ددن الس ددور املكي ددة:
ﱡﲢ ﲣ ﲤ ﱠإل .)4
وقال غريُ  :)5إلاألقري َحلُه علي أاه
العاي املقالود به -أو ُع ُّل املقالود به -أه ُدل مكدةَ
م
أو املديمةإل .)6
)7
دول
فم َسدلَّم وإن كددان السد ب فيدده حالد َ
وقددال القاضددت  :إلإن كددان الرعددوسُ يف هددذا إ المقد ِدل ُ
دعيف إذ جي د دواي العد دداي املد ددؤممني بالد ددفتهم واب،ه د ددم
املد ددؤممني ابملديمد ددة علد ددي الكثد ددرو دون مكد ددة فض د د م
ِ
وعمسددهم ويدُدؤمر غددريُ املددؤممني ابلع ددادو كمددا يدُدؤمر املؤممددون ابُسددتمرار عليهددا واُايددد ممهدداإل .اقلدده
اإلمام ف ر الدين يف كفسري )8إل .)9

 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )81/1الموس األول :يف معرفة املكت واملدين.
 )2كتابه إلالماسخ واملمسودإل مفقود وقد ذكر السيو(ت يف مقدمة اإلكقان من الكتب الو استفاد ممها يف أتليفه
لإلكقان.
 ) 3مكت هو :أبو حممد مكت بن أيب (الب و بن حممد بن خمتار القيست القريواين القر( صاحب
كفسري إل اهلداية إ بلوغ المهاية إل ت437:ه) .ااظر :وفيات األعيان .)274/5
 )4ااظر :كفسري اهلداية إ بلوغ المهاية .)182/1
 )5وهو اليركشت يف الَبهان يف علوم القرآن .)191/1
 )6وبه قال :الواحدي يف أس اي الميول ص.)22:
 )7مل أكوصل إ معرفته.
 )8ااظر :كفسري ف ر الدين الراايي .)75/2
حممد بن عمر بن اْلسني القرُت ال كري العَبستاين املعروف بدإلابن
وف ر الدين هو :أبو ع د
اخلعيبإل كان يتوقد ذكال ااتشرت كواليفه يف ال الد ُرقا وغراب ممها :إلكفسري القرآن الكرمإل مجع فيه كل
غريب وغري ة وهو ك ري عدا لكمه مل يكمله قد بدت ممه يف كواليفه بالد وعظائم وس ر واحنرافات عن
السمة و يعفو عمه فإاه كويف علي (ريقة يدو و يتو السرائر ت606:ه) .ااظر :وفيات
األعيان  )249/4وسري أعالم الم الل .)500/21
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ ل عوبة الو ذُكِرت يف دفعه.
 )9والذي َّ
يوع ُح َّ
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املسألة الثانية :موهم التعارض بني أحاديث وقت نزول آية حتويل القبلة.
اص التعارض املوهم:
أوُ– ُّ
)1
ِ
داس
م
ال
دا
م
إلبيم
:
در
م
ع
ن
د
ب
ا
حدي
من
نيإل
ي
إلالال
ففت
لة
الق
دويل
ة
إلآي
:
السيو(ت
قال ُّ
ُ
ُ
ُ
ََ
بق د د
دال يف صددالو الال د ح إذا أاتهددم د
آت فقددال :إن الم د صددلي عليدده وسددلم قددد أُاحد ِيل عليدده الليل دةَ
ُ
قرآ من وقد أ ُِمَر أن يَ حستق َل الق لةإل .)2
مسلم عن أاسَّ :
إلأن الم َّ صلي عليده وسدلم كدان يالدلت حندو بيد ِ املقددس فميلد :
وروز م
ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ [ال ق ددرو ]144:ا ي ددة فم د َّدر رع د مدل م ددن بد د َس ددلِمةَ وه ددم رك ددوسم يف
الق لةَ قد حولَ فمالُوا كلُّهم حنو ِ
إن ِ
صالو الف ر وقد صلَّوا ركعة فمادز :أُ َّ
الق لةإل .)3
ُ ح
َ
لكددن يف إلالال د ي نيإل عددن ال دَبالَّ :
إلأن الم د َّ صددلي عليدده وسددلم ص دلَّي قَِد َدل بي د ِ املقدددس
أول صدالود صدالَّها
عشرُ -هرا وكان يدُ حع ِ ُه أن ككدو َن قِحدلَتُده قَِ َدل ال يد ِ وأاده ُ
عشر -أو س عةَ َ
ستةَ َ
دوم ف ددر َ رعددل ممددن صدلَّي معدده فمد َّدر علددي أهددل مسد د وهددم راكعددون فقددال:
العالد ُدر وصدلَّي معدده قد م
ِ
ِ
دداروا كمدا هدم قَِ َدل ال يد إل  .)4فهدذا يقتضدت
أَ حُ َه ُد ابهلل لقد صلَّحي ُ مع رسدول  قَ َدل الكع دة ف ُ
أ ا ايل ارا بني الظهر والعالرإل .)5
اثايا -دفع التعارض املوهم:
)7
ِ
اُستدُل ايوُهلا ابلليدل؛
األرعح مبقتضي
السيو(ت  :)6إلقال القاضت ُ
قال ُّ
عالل الدين  :إلو ُ

 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )96/1الموس األول :يف معرفة املكت واملدين.
 )2أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4490 4488 403 :ومسلم يف ص ي ه م.)526 :
 )3أالرعه مسلم يف ص ي ه م.)527 :
 )4أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4486 399 40 :ومسلم يف ص ي ه م.)525 :
 )5وعه التعارض يت ني من الالل :أن ظاهر حديثت ابن عمر وأاس رضت عمهم يفيدان أن ايول آية دويل
الق لة يف الليل مما يوهم كعارضه مع حدي الَبال بن عاايي الذي يفيد ايوهلا ارا .وقد أُار إ هذا
التعارض :القر( يف كفسري  )148/2وال لقي يف مواقع العلوم من مواقع الم وم ص )42:وابن ح ر
يف فتح ال اري .)506/1
 )6ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )96/1الموس األول :يف معرفة املكت واملدين.
عالل الدين هو :أبو الفضل عالل الدين ع د الر ن بن عمر بن رسالن الكماين العسقالين
 )7القاضت ُ
األصل ال لقي املالري من علمال اْلدي مبالر ااته إليه ردسة الفتوز بعد وفاو أبيه وويل القضال
ابلددر املالرية إ أن مات صاحب كتاي إلمواقع العلوم من مواقع الم ومإل يف علوم القرآن =
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ألن قضددية أهد ِدل قُ د د
دول
دال كااد يف الالد ح وقُ ددالم قري ددة مددن املديمددة في عُد ُدد أن يكددون رسد ُ
َّ َ
عليه وسلم أ َّالَر ال يا َن هلم من العالر إ الال حإل .)1
اي عددن حدددي ابد ِن عمد َدرَّ :
وقددال ابددن ح ددر  :)2إلاألقددوز َّ
أن اخلددَب
أن ايوَهلددا كددان ددارا واجلدو ُ
ووصل وق َ الالد ح إ َم حدن هدو الدار
وصل وق العالر إ َم حن هو داالل املديمة؛ وهم بمو حار ة
َ
ِ
دااي مدن إ(دالة الليلدة علدي
أهل ق ال وقوله :إلقد أُايل عليه الليلدةإل ل م
املديمة؛ وهم بمو عمرو ب ِن عوف ُ
بعء اليوم املاضت والذي يليهإل .)3
دول
إلمد َدرحر يومددا ورسد ُ
قل د  :ويؤيددد هددذا مددا أالرعدده المسد ُّ
دائت عددن أيب سددعيد بددن ال د ُدم َعلَّي قددالَ :
أمر ف لس ُ فقرأ رسدول صدلي عليده وسدلم هدذ
 قاع مد علي املمَب فقل  :لقد َ
حدث م
ديل فال د د د د دلَّي
غ ممه د د د ددا ا د د د د َ
ا ي د د د ددة :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ [ال ق د د د ددرو ]144:ح د د د ددد فَد د د د د َدر َ
الظهرإل )4إل .)5
َ
صددلي

= ت824:ه) .ااظر ( :قات املفسرين  )282/1واألعالم لليركلت .)320/3
 )1ااظر :مواقع العلوم من مواقع الم وم ص.)43:
 )2ابن ح ر هو :أبو الفضل ُهاي الدين أ د بن علت بن حممد الكماين العسقالين املشهور بد إلابن
آابئِِه -من أئمة العلم والتاريخ أصله من عسقالن بفلسعني ومولد ووفاكه
َح َ رإل َ -وُه َو لقب لَعء َ
ابلقاهرو ولع ابألدي والشعر أق ل علي اْلدي أص ح حافا اإلسالم يف عالر ويل قضال مالر مرات
اعتيل أما كالاايفه فكثريو عليلة ممها :إلُرم ص يح اإلمام ال اريإل ت852:ه) .ااظر :الضول
الالمع  )36/2واألعالم لليركلت .)178/1
 )3ااظر :فتح ال اري .)506/1
 )4أالرعه المسائت يف السمن الكَبز  17/10م )10937:والعَباين يف املع م الك ري  )303/22كالةا
من (ريق مروان بن عثمان عن ع يد بن حمني عن أيب سعيد بن املعلي به .ويف إسماد مروان بن عثمان
بن أيب سعيد بن املعلي؛ وهو ضعيف .ااظر :التقريب .)6572
لدي أاه ُ كعارض يف املس لة؛ ل عوبة الو ذكرت يف دفعه والو أرع ها عواي اْلافا
 )5والذي َّ
يوع ُح َّ
ابن ح ر.
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املسألة الثالثة :موهم التعارض بني أحاديث نزول الوحي على النيب  وهو يف أهله.
اص التعارض املوهم:
أوُُّ -
السدديو(ت  :)1إلففددت الال د يح :أ ددا ايل د  )2وقددد بقددت مددن الليددل لثدُده وهددو  عمددد أُم
قددال ُّ

َسلَ َمةَ .)3
ِ
دوحت
اجلمع بني هدذا وقولِده صدلي عليده وسدلم يف حدق عائشدةَ :إلمدا ا َ
َو ح
استُ حشك َل ُ
ديل عل َّدت ال ُ
يف فرا ِ امرأود غ ِريهاإل )4إل .)5
اثايا -دفع التعارض املوهم:
)6
دالل الدددين :إلولعد َّدل هدذا كددان ق ددل القالد ِ
دوحت
د
ل
ا
ديل
د
ا
دو
د
ل
ا
دة
د
ع
دت
د
ض
القا
دال
د
ق
إل
:
السدديو(ت
َ
ُ
قددال ُّ
ُ
فيها يف فرا أُم َسلَ َمةَإل )7إل.
ِ
ت مبا يُؤالدذ ممده اجلدواي الدذي أحس ُدن مدن هدذا فدروز أبدو يعلدي يف إلمسدمد إل عدن
قل  :ظَف حر ُ
ديل عليده وهدو يف أهلده فيمالدرفون
دوحت لَيم ُ
عائشة قال  :إلأُععيد كسدعاإل اْلددي وفيده :إلوإن كدان ال ُ
ديل علي دده وأ مع دده يف ْلافد ددهإل  .)8وعل ددي ه ددذا ُ معارض د دةَ ب ددني اْل ددديثني كمد ددا ُ
عم دده وإن ك ددان لَيم د ُ
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )103/1الموس اخلامس :الفراُت والمومت.
 )2يقالد جا :آية الثال ة الذين اللفوا .ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن .)103/1
 )3أالرعه ال اري يف ص ي ه م- )4677:واللفا له -ومسلم يف ص ي ه م )2769:عن كعب بن
مالمل رضت عمه -وهو أحد الثال ة الذين كيب عليهم -وفيه :إلف ايل كوبتما علي ا يه صلي عليه
وسلم حني بقت الثل ا الر من الليل ورسول صلي عليه وسلم عمد أم سلمة...إل.
 )4عيل من حدي أالرعه ال اري يف ص ي ه م )3775 2581:عن عائشة رضت عمها.
 )5وعه التعا رض يت ني من الالل :أن ظاهر اْلدي األول يفيد ايول الوحت علي الم صلي عليه وسلم
وهو يف دار أُِم سلمة مما يوهم كعارضه مع اْلدي الثاين الذي يفيد اقتالار ايول الوحت علي الم صلي
عليه وسلم وهو يف دار عائشة .وقد أُار إ اإلُكال :الع اوي يف مشكل ا اثر )291/1
وامل اركفوري يف دفة األحوذي .)256/10
 )6ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن .)103/1
 )7ااظر :مواقع العلوم من مواقع الم وم جلالل الدين ال لقي ص.)48:
 )8أالرعه أبو يعلي املوصلت يف مسمد  )90/8والعَباين يف املع م الك ري  )30/23كالةا من (ريق علت
بن اييد بن عدعان عن عدَّكه عن عائشة .واْلدي إسماد ضعيف؛ فيه علت بن اييد بن عدعان؛ ضعَّفه
ابن ح ر يف كقريب التهذيب ر )4734:وجلهالة عدَّو علت بن اييد بن عدعان.

- 133 -

السيوطي يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خالل كتابه "اإلتقان" ،د .حيىي بن صاحل الطواين
جهود ُّ

خيفيإل .)1

املسألة الرابعة :ما يُسْتَشْكَل على ما ورد بأن أول ما نزل من القرآن سورة اقرأ
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)2
ديل حددي م آالدر :روز الشدي ان عدن عائشدة قالد َّ :
إلإن
إلووَرَد يف َّأوِل ما ا َ
قال ُّ
السيو(ت َ :
)3
ِ
ِ
ديل
داس إ اإلسددالم اد َ
َّأو َل مددا اد َ
ديل سددوروم مددن ال د ُدم َف َّ
الل فيهددا ذ حكد ُدر اجلمددة والمددار حددد إذا اثي المد ُ
اْلالل واْلرامإل .)4
ُ
استُ حش ِك َل هذا َّ :)5
ايل إلاقرأإل  )6وليس فيها ِذ حك ُر اجلمة والمارإل.
رن َّأو َل ما َ
وقد ح
 )1وهماك وعه آالر يف دفع التعارض غري ما ذُكر قال به الع اوي يف ُرم مشكل ا اثر  :)293/1وهو
التفريق بني ايول الوحت يف الدار وايوله يف الل اف فاْلدي األول أالَب أن كوبة كعب وصاح يه ايل
علي الم صلي عليه وسلم وهو يف بي أم سلمة ويف ليلتها دون ذكر ايول الوحت يف فراُها ويف
اْلدي الثاين فيه اافراد عائشة رضت عمها بميول الوحت علي الم صلي عليه وسلم وهو يف فراُها
لدي أاه
دون غريها من اسال الم صلي عليه وسلم عليه وليس ذلمل يف اْلدي األول .والذي َّ
يوع ُح َّ
ُ كعارض يف املس لة؛ ل عوبة الو ذكرت يف دفعه والو أرع ها عواي الع اوي.
 )2ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )110/1الموس السابع :معرفة أول ما ايل.
 )3أي :رعع .ااظر :لسان العري  )243/1مادو إل ويإل.
 )4عيل من حدي أالرعه ال اري يف ص ي ه م .)4993:ومل أعثر عليه يف ص يح مسلم.
 )5استشكله اْلافا ابن ح ر يف فتح ال اري .)40/9
 )6وبه قال :مجهور العلمال .ااظر :كفسري ابن كثري  )271/8وكفسري الشوكاين .)570/5
وعمدددهتم يف ذلددمل حدددي أالرعدده ال دداري يف صد ي ه م- )3:واللفددا لدده -ومسددلم يف صد ي ه م)252:
عددن عائشددة رضددت عمهددا أ ددا قالد  :إلأول مددا بددد بدده رسددول صددلي عليدده وسددلم مددن الددوحت الددرتد
ِ
ب إليه اخلالل وكان خيلو بغار حرال
الالاْلة يف الموم فكان ُ يرز رتد إُ عالت مثل فلق الال ح ُح َ
فيت م د فيدده ...حددد عددال اْلددق وهددو يف غددار ح درال ف ددال امللددمل فقددال :اق درأ قددال :مددا أ بقددار قددال:
ف الذين فَدغَعَِّ حد بل م اجلهد أرسل فقال :اقرأ قلد  :مدا أ بقدار ف الدذين فَدغَعدَّ ِ الثاايدة حدد
بل م اجلهد أرسل فقال :اقرأ فقل  :ما أ بقدار ف الدذين فَدغَعدَّ ِ الثالثدة أرسدل فقدال :ﱡﭐﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [العلق]3-1:إل فرعع جا رسول
صلي عليه وسلم يرعف فؤاد فدالل علي الدجية بم الويلد رضت عمها فقالَ :ايِملُ ِوين َايِملُ ِوين
 ...اْلدي إل.
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اثايا -دفع اإلُكال:

أبن ِ
قال السيوطي(" :)1وأُجيب(َّ :)2
اد سورةُ َّ
املدثر،
"م ْن" مقدرهٌ ،أيِ :م ْن َّأوِل ما نزل ،أو املر ُ
نزل بعد ِ
نزل قبل نزول بقيَّ ِة
آخرها َ
أول ما َ
فإهنا ُ
فرتة الوحي ،ويف آخرها ِذ ْك ُر اجلنة والنارَّ ،
فلعل َ
"اقرأ""(.)3
املسألة اخلامسة :مُشكل آخر ما نزل من القرآن الكريم
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :موهم التعارض بني اآلثار املروية يف آخر ما نزل من القرآن الكريم
اص التعارض املوهم:
أوُُّ -
)4
ِ
ِ
د
إلآالدر آي ددة ايلد  :ﱡﱁ
قدال ُّ
السديو(ت  :إلروز الشدي ان عددن الدَبال بدن عداايي قددالُ :
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ [المسالِ ]176:
وآال ُر سورود ايل برالوُإل .)5
إلآالر د
ِ
اري عن اب ِن ع د
آية ايل آيةُ الرابإل .)6
وأالر ال ُّ
اس قالُ :
)7

واملدر ُاد جدا قولُده كعدا :

عمر مثله
وروز ال ُّ
يهقت عن َ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ [ال قرو... ]278:
إلآالدر ُ د
ِ
ديل مدن القدرآن :ﱡﭐﳆ
وأالر
دتل ا َ
ُّ
المسائت من (ريق عكرمة عن ابن ع اس قدالُ :
ﱡﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن .)110/1
 )2ااظر :فتح ال اري .)40/9
 )3وهماك وعه آالر يف دفع اإلُكال غري ما ذُكر قال به ابن كثري يف كفسري  :)48/1إل تمل أ ا أرادت اسم
ددي أاده ُ إُدكال يف املسد لة؛ ل عوبدة الدو
عمس لسور املفالل الدو فيهدا الوعدد والوعيددإل .والدذي ي َّ
دوع ُح ل َّ
ذكرت يف دفعه.
 )4ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  .)114/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )5أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4605:ومسلم يف ص ي ه م.)1618:
 )6أالرعه ال اري يف ص ي ه م.)4544:
 )7أالرع دده ال يهق ددت يف دُئ ددل الم ددوو  .)138/7وأالرع دده أ ددد يف املس ددمد  )425 361/1واب ددن ماع دده يف
السددمن م ) 2276:كلهددم مددن (ريددق ابددن أيب عروبددة عددن قت ددادو عددن سددعيد بددن املسدديب عددن عمددر ب ددن
اخلعاي .قال حمققو مسمد أ د :إلإلحسن رعاله قدات رعدال الشدي ني سدعيد بدن املسديب أدرك عمدر ومل
يسمع ممه و ىي  -وهو ابن سعيد القعان ، -ع من سعيد بن أيب عروبة ق ل اُالتالطإل.

- 135 -

السيوطي يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خالل كتابه "اإلتقان" ،د .حيىي بن صاحل الطواين
جهود ُّ

ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ [ال قرو ]281:ا يةإل ...)1
وأالددر ابددن أيب حدداب عددن سددعيد بددن ع ددري قددالِ :
ديل مددن القددرآن كلدده :ﱡﭐ ﳆ ﳇ
إلآالد ُدر مددا اد َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﱠ [ال قرو ]281:ا ية وعا الم ُّ صلي عليه وسلم بعدد اديول هدذ ا يدة كس َدع
د
يوم اُ مني لليلتني اللَتا ِم حن ربيع األولإل .)2
ليال مات َ
ابن عري در مثله عن ابن عريج .)3
وأالر ُ
وأالد ددر مد ددن (ريد ددق ععيَّد ددة عد ددن أيب سد د د
دعيد قد ددالِ :
إلآالد ددر آيد د ددة ايل د د  :ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ
ُ
ا يةإل .)4
د
ِ
إلآالددر القد ِ
د
درآن عهدددا ابلعددر آيدةُ الدراب
وأالددر أبددو ع يددد يف إلالفضددائلإل عددن ابددن ُددهاي قددالُ :
وآيةُ الدَّينإل .)5
ددث الق ِ
وأالر ابن عري در من (ري ِدق ابدن ُ د
دهاي عدن سدعيد بدن املسدي ِ
ب :إلأاَّده بدَلَغَده َّ
درآن
أن أح َ
ُ
)6
يح اإلسماد.-
مرسل ص ُ
عهدا ابلعر آيةُ الدَّينإل  - .م
ِ
إلآالدر آي ددة ايلد  :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
 ...ويف إلاملستدركإل عدن أُيب بدن كعدب قدالُ :
ﲠ ﱠ [التوبة ]128:إ آالر السوروإل .)7
 )1أالرع د د د دده المس د د د ددائت يف الس د د د ددمن الك د د د ددَبز  )39 40/10والعد د د د دَباين يف الك د د د ددري  )371/11والع د د د ددَبي يف
كفسددري  )67/5كلهددم مددن (ريددق عكرمددة عددن ابددن ع دداس بدده .واأل ددر صد َّ ح إسددماد الشدديخ أ ددد ُدداكر يف
دقيقه كفسري العَبي .)40/6
 )2أالرعه ابن أيب حاب يف كفسري  )554/2من (ريق ابن هليعة عن ععال بن ديمار عن ابن ع ري مثله.
واأل ر إسماد مرسل وفيه أيضا ابن هليعة االتلط بعد احواة كت ه .ااظر :كقريب التهذيب ر.)3563:
ابن
 )3أالرعه ابن عرير يف كفسري  )68/5من (ريق ابن عريج عن ابن ع اس -رضت عمهما .-قال ُ
يال وبدا يوم َّ ِ
إن المَِّ َّ  مك َ بدع َدها كِسع لَ د
يوم ِاُ حدمَ ح ِ
ُعَريحج :إليقولونَّ :
نيإل.
َح
الس ومات َ
َ َ
َ
 )4مل أقف عليه يف كفسري ابن عرير العَبي .وذكر بماله اْلافا ابن كثري يف كفسري  )721/1ومل يمس ه
ولعل السيو(ت اقله من اْلافا ابن كثري.
ألحد َّ
اَّلل بن صالِ دح وابن بُ َك حدري ع ِن اللَّحي ِ َعن َع ِق ديل َع ِن ابح ِن
 )5أالرعه يف فضائل القرآن ص )369:عن ع د َّ
ُِه د
اي.
َ
 )6أالرعه ابن عرير يف كفسري  )68/5من (ريق ابن املسيَّب به.
 )7أالرعه اْلاكم يف املستدرك  )368/2وع د بن اإلمام أ د يف ايوائد علي املسمد  )42/35والعَباين
يف املع م الك ري  )199/1كلهم من (ريق ُع ة عن علت بن اييد عن يوسف بن مهران عن ابن =
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اس قالِ :
 ...وأالر مسلم عن اب ِن ع د
إلآال ُر سورود ايلد :
ﱠ [المالر]1:إل .)1
الومذي واْلاكم عدن عائشدةَ قالد ِ :
إلآال ُدر سدورود ايلد املائددوُ فمدا َو َعد حد ُب فيهدا ِم حدن
وأالر
ُّ
ُ
د
حالل فاسحت ِ لُّو إل اْلدي .)2
وأخرجا أيضاً عن عبد هللا بن عمرو ،قاالِ :
"آخ ُار ساورةز نزلار ساورةُ املائادة ،والتات "(.)3
قل ُ  :يع  :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ [المالر.]1:
ويف حدي عثما َن املشهور :إلبرالو ِم حن آالر القرآن ايوُإل .)1 )4
ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

= ع اس عن أيب بن كعب فذكر مبثله .ويف إسماد علت بن اييد بن عدعان ضعَّفه ابن ح ر يف التقريب
ر.)4734:
وأالرعه ع د بن اإلمام أ د يف ايوائد علي املسمد  )149/35وابن أيب داود يف املالاحف ص)112:
وابن أيب حاب يف كفسري  ) 1919/6كلهم من (ريق أيب ععفر الراايي عن الربيع بن أاس عن أيب العالية
عن أيب بن كعب فذكر معوُ .وأورد ابن كثري يف كفسري  )243/4وقال :إلغريبإل واأل ر ضعَّف
إسماد حمققو املسمد.
الضريس يف فضائل القرآن ص )73:عن عَّاس بن الحولِ ِ
يد عن يَِييد عن َسعيد َع حن قتادو عن
وأالرعه ابن ُّ
ح َ
ُيب بحن َك حع د
ب فذكر بم و .
ح
اْلَ َس ِن عن أ ََّ
واأل ر مب موس (رقه إسماد حسن قال حمققو مسمد اإلمام أ د  :)42/35إلأ ر حسن  ...قد عال من (ريق
آالر رعاله قات لكمه ممقعع فيت سن بهإل.
 )1أالرعه مسلم يف ص ي ه م.)3024:
 )2أالرعه اْلاكم يف املستدرك  )340/2وأ د يف املسمد  )353/42والمسائت يف السمن الكَبز
 )97/10كلهم من (ريق معاوية بن صاا عن أيب الياهرية عن ع ري بن افري عن عائشة فذكركه مبثله.
قال حمققو املسمد :إلإسماد ص يح رعاله قات رعال الال يحإل.
 )3أالرعه الومذي يف السمن م )3063:واْلاكم يف املستدرك - )340/2بدون قوله :إلوالفتحإل -ومن
ي عن
(ريقه أالرعه ال يهقت يف السمن الكَبز  )278/7كلهم عن ع د بن وهب عن ُحيَ دت الح َم َعافِ ِر ُّ
أيب ع د الر ن اْلُُلِ ِت عن ع د بن عمرو فذكر مبثله .واأل ر إسماد ضعيف .ااظر :ضعيف سمن
الومذي ل ل اين ص.)373:
 )4أالرعه أ د يف املسمد  )459/1والومذي يف السمن م )3086:وأبو داود يف السمن م)786:
والعَبي يف كفسري  )98/1كلهم من (ريق عوف عن يييد الفارست عن ابن ع اس قال :قُد حل ُ لِعثحما َن
بح ِن َعفَّا َن :ما ََلَ ُك حم أَ حن َع َم حد ُحب إِ َ األَاحد َف ِال َوِه َت ِم َن املثَ ِاين َوإِ َ بدََرالَوم َوِه َت ِم َن املئِ َني فَد َقَراحدتُ حم بدَحيدمَد ُه َما َوَملح =
َ
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اثايا -دفع التعارض املوهم:
السدديو(ت مسددلمل اجلمددع يف دفددع مددا ظدداهر التعددارض بددني ا اثر املرويددة يف آالددر مددا ادديل
دلمل ُّ
سد َ
من القرآن الكرم وذكر فيه عوابني؛ عوااب الاصا بد عء ا اثر املتعارضدة وعدوااب عامدا يشدمل مجيدع
ا اثر املتعارضة:
أوُ  -اجل دواي اخل دداص ب د عء ا اثر املتعارض ددة يف آالددر م ددا ا دديل :آي د ِدة ال دراب ﱡﭐ ﳆ ﳇﱠ
وآية الدَّين فقال -ر ده  )2 -إلقلد  :وُ ممافدا َو عمددي بدني هدذ الدرو ِ
ِ
ادت يف آي ِدة الدراب ﱡﭐ ﳆ
ﳇ ﱠ وآيد دةُ ال دددَّين؛ ألن الظ دداهر أ ددا ايلد د ُدفحد َع ددة واح دددو كوكي ه ددا يف املالد د ف؛ وأل َّ ددا يف قال د ددة
دول ال دَب ِ
ِ
واحدددود ف د الَب كددلٌّ عددن بعد ِ
ال :إلآالددر مددا ادديل :ﱡﭐ
يح .وقد ُ
دء مددا اد َ
ديل رادده آالد مدر وذلددمل ص د م
ُ
ﱁ ﱠإل أي :يف ُد د ن الفد درائء .وق ددال اب ددن ح ددر يف إلُ ددرم ال دداريإل :إل(ري د ُدق اجلم ددع ب ددني
أن هذ ا يةَ هت التام ا ِ
القولني يف ِ
آية الراب ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﱠَّ :
دت املميل ِدة يف الدراب؛ إذ هدت مععوفدةم
ُ
أن كددال ممهمددا ِ
ديهن ويد د مع بددني ذلددمل وبددني قد ِ
دول ال دَبال؛ رن ا يتددني َايلَتددا مجيعددا فيالد ُددة َّ
آالد مدر
علد َّ ُ ح َ ُ
ِ
دالف آي ِدة
ابلمس ة لِما عداةا .وُ تمل :أن ككون ا ِال ِريَّةُ يف آية المسال مقيددو مبدا يتعلدق ابملواريد
دح؛ ملدا يف آيدة ال قدروِ مدن اإلُدارو إ معدىن الوفداوِ الد ُدم حستَد حل ِيَم ِة خلامتدة
عكسده و ُ
األول أرع ُ
ال قرو وُ تمل ُ
الميولإل  )3ااتهيإل.
اثايا  -اجلواي العام عن مجيع ا اثر املتعارضة يف آالر ما ايل

)5
صد َّ
إل ...قال ال يهق ُّدت ُ :
إلجيمدع بدني هدذ اُالتالفدات -إن َ

فقال -ر ه :)4 -
ح َّ -
رن ك َّدل واح ددد أعداي مبدا

ِ
= كَ حكتد وا بديدمدهما سعحر بِس ِم َِّ
الر ح ِن َّ ِ
ال
مل؟ فَد َق َ
وها ِيف َّ
السح ِع العَُّوِل َما ََلَ ُك حم َعلَي ذَل َ
الرحي ِم َوَو َ
اَّلل َّ َ
ض حعتُ ُم َ
ُ ُ َح َ ُ َ َ َ ح
ُعثح َما ُن :فذكر معوُ .واأل ر ضعَّف إسماد األل اين يف ضعيف سمن الومذي ص )381:والشيخ أ د
ُاكر يف دقيقه كفسري العَبي .)102/1
 ) 1ااظر :حكاية موهم التعارض بني ا اثر املروية يف آالر ما ايل من القرآن الكرم يف :كشف املشكل من
حدي الال ي ني ُبن اجلوايي  )418/2ودُئل الم وو لل يهقت  )136/7واُاتالار للقرآن لل اقالين
 )245/1والماسخ واملمسود للم اس ص )358:وكفسري ابن كثري  )208/5وفتح ال اري ُبن ح ر
 )205/8وكفسري األلوست .)54/2
 )2ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )115/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )3ااظر :فتح ال اري .)205/8
 )4ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )117/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )5ال يهقت هو :أبو بكر أ د بن اْلسني بن علت ال يهقت اخلسروعردي الشافعت؛ والسروعرد :من قرز بيهق =
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)2
)1
َّ
دَب عددن آالددر مددا
د
ال
أ
دمهم
د
م
دال
د
ك
أن
دل:
د
م
ت
إل...
:
دارإل
د
ال
إلاُات
يف
در
د
ك
ب
دو
د
ب
أ
دت
د
ض
القا
دال
د
ق
و
.
عمددد إل
ُ
َ
،عدده مددن الم د  يف اليددوم الددذي مددات فيدده أو ق د َدل مرض ده بقليددل وغددريُ ،ددع ممدده بعددد ذلددمل وإن مل
يَ حس َم حعه هو.
وَ تمل أيضدا :أ حن كَمد ِيَل ا يدة الدو هدت آالدر آيدة كالهدا الرسدول صدلي عليده وسدلم مدع آدت
آالر ما ايل يف الوكيبإل ااتهيإل .)3
ايل معها فيُد حؤَم ُر برسم ما ايل معها بعد رسم كلمل فيُظَ ُّن أاه ُ

= بميسابور ،ع من :أيب ع د اْلاكم اْلافا ف كثر عدا قال إمام اْلرمني :إلما من ُافعت إُ
وللشافعت فضل عليه غري ال يهقت فإن له املمة والفضل علي الشافعت؛ لكثرو كالاايفه يف االرو مذه ه
وبسط موعي وأتييد آرائهإل .صمف ايهال ألف عيل ممها إلالسمن الكَبزإل ت458:ه) .ااظر :سري
أعالم الم الل  )163/18واألعالم .)116/1
 )1ااظر :دُئل الم وو .)139/7
 )2ااظر :اُاتالار للقرآن .)246/1
والقاضت هو :أبو بكر حممد بن العيب بن حممد ال الري ال غدادي ابن ال اقالين من ك ار علمال الكالم
ااته اليه الردسة يف مذهب األُاعرو قال عمه الذه  :إلوكان قة إماما ابرعا صمف يف الرد علي
الرافضة واملعتيلة واخلوار واجلهمية والكراميةإل من كت ه :إلإع ااي القرآنإل وإلاُاتالار للقرآنإل
ت403:ه) .ااظر :سري أعالم الم الل  )190/17واألعالم .)176/6
 ) 3اقتالر السيو(ت علي مسلمل اجلمع يف دفع موهم التعارض بني ا اثر املروية يف آالر ما ايل من القرآن
وهماك مسلمل آالر وهو مسلمل الوعيح يف آالر ما ايل من القرآن الكرم وقد االتلف أص اي هذا
كل
املسلمل يف كعيني آالر ما ايل من القرآن إذ ليس فيها ُتل مرفوس إ الم صلي عليه وسلم وإمنا ُّ
واحد خيَب مبا يسمع ويرز وقد يسمع ويرز ما ُ يسمعه ويرا ا الر ولعلَّ أرعح األقوال قول ابن ع اس
رضت عمهماَّ :-أن آالر ما ايل من القرآن قوله كعا  :ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﱠ
[ال قرو ]281:ا ية وهو االتيار القر( وابن ح ر وعيا ابن ععية إ اجلمهور .قال ابن ح ر :إلملا يف
آية ال قرو ِمن اإلُارو إ معىن الوفاو املستليمة خلامتة الميولإل؛ َّ
وألن سعيد بن ع ري وابن عريج – كما كقدم
أن الم صلي عليه وسلم عا بعد ايوِهلا كسع د
ليال َو َّ
االا علي َّ
ألن ما ذكر يف آالر ما ايل
عمهما – َّ
َ
من القرآن ُ مل علَي أَََّا ِمن ِ
آال ِر َما ادََيل قاله :أبو حيان وألاه األُهر واألصح قال القر(  :إلوهذا
حَ ُ َ
ح
القول أعرف وأكثر وأصح وأُهرإل .ااظر :كفسري ابن ععية  )378/1وكفسري القر( )375/3
وكفسري أيب حيان  )719/2وفتح ال اري .)205/8
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املطلب الثاني :مشكل عدّ قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ [الكهف ]110:اآلية من
آخر ما نزل من القرآن الكريم.

اص اإلُكال:
أوُُّ -
السيو(ت  :)1إلومن غريبِ ما َوَرَد يف ذلمل  :)2ما أالرعه ابن عرير عدن معاويدةَ بد ِن أيب
قال ُّ
سددفيا َن أادده كددال هددذ ا يددة :ﱡﭐ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ [الكهددف ]110:ا يددة وقددال :إلإ ددا ِ
آالد ُدر
د
آية ايل من القرآنإل .)3
)4
كل ...إل  )5إل .)6
ش
م
ر
أ
إلهذا
:
قال ابن كثري
ح
ُ
م
م
اثايا -دفع اإلُكال:
قددال السدديو(ت  :)7إلقددال ابددن كثددري :إل ...ولعلَّدده أراد أادده مل يمدديل بعدددها آيددة كمس د ها وُ كغددري

حكمها بل هت مث تة حمكمةإل .)8
اري وغري عن ابن ع اس قال :إلايلد هدذ ا يدة :ﱡﭐ ﲃ ﲄ
قل  :ومثلُه ما أالرعه ال ُّ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ [المسال ]93:هت آالر ما ايل ح وما اس ها ُتلإل .)9
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  .)117/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )2أي :يف آالر ما ايل من القرآن الكرم.
دَبي يف كفسددري  )441/15والعدَباين يف املع ددم الك ددري  )392/19كالةددا مددن (ريددق إ،اعيددل
 )3أالرعدده العد ُّ
بدن عيددا عددن عمدرو بددن قدديس الكمددي أادده ،ددع معاويدة بددن أيب سددفيان كدال هددذ ا يددة فدذكر مبثلدده .قددال
اهليثمت يف لمع اليوائد  :)14/7إلروا العَباين ورعاله قاتإل.
 ) 4ابددن كثددري هددو :أبددو الفدددال عمدداد الدددين إ،اعيددل بددن عمددر بددن كثددري القرُددت ال ال دروي الدمشددقت الشددافعت
صاحب إلكفسري القرآن العظيمإل حافا مؤرد فقيه صاهر اْلافا املديي وُايمده وأالدذ عمده وأق دل علدي علدم
اْل د د د دددي وأال د د د ددذ الكث د د د ددري ع د د د ددن اب د د د ددن كيمي د د د ددة ت774:ه د د د د دد) .ااظ د د د ددر ( :ق د د د ددات املفس د د د د درين )111/1
واألعالم .)320/1
 )5ااظر :كفسري ابن كثري .)208/5
 )6ااظر :حكاية اإلُكال يف مماهل العرفان لليرقاين .)99/1
 )7ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  .)117/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )8ااظر :كفسري ابن كثري .)208/5
 )9أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4590:ومسلم يف ص ي ه م.)3023:
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وعمد أ د والمسائت عمه :إللقد ايل يف آالر ما ايل ما اس ها ُتلإل )1إل .)2
املطلب الثالث :مُشكل عدّ قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ [املائدة ]3:اآلية من آخر ما
نزل من القرآن الكريم.

اص اإلُكال:
أوُُّ -
السيو(ت  :)3إل ِم َن الح ُم حش ِك ِل  ...قولُده كعدا  :ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ [املائددو ]3:فإ َّ دا
قال ُّ
)4
ِ
إكمال مجيدع الفدرائء واألحكدام ق لهدا وقدد ص َّدرم بدذلمل
وظاه ُرها
عام ح َّ ِة الوداس
ُ
ايل بعرفةَ َ
دالل وُ ح در مامإل  )5مددع أاَّدده َوَرَد يف آيددة ال دراب والدددَّي ِن
ددي فقددال :إلمل يمدديل بعدددها حد م
لسد ُّ
مجاع دةم مددمهم ا ُّ
)6
ِ
ابن عريرإل .)8 )7
والكاللة أ ا ايل بعد ذلمل وقد استشكل ذلمل ُ
اثايا -دفع اإلُكال:
السديو(ت  :)9إلوقدال  :)10إلاألو أن يدُتَد ََّو َل علدي أاَّدهُ أكم َدل هلدم ديدمهم إبفدرادهم ابل لد ِدد
قدال ُّ
ِ
كني عمدده حددد َح َّ ددهُ املسددلمو َن ُ ُخيددالِعُهم املشددركونإل .أيدَّدد ُ مبددا أالرعدده مددن
اْل درِام وإعددالل املشددر َ
 )1أالرعه اإلمام أ د يف املسمد  )44/4والمسائت يف السمن الالغرز م )3999 :وابن ماعه يف السمن
م ) 2621 :كلهم من (ريق سامل بن أيب اجلعد عن ابن ع اس به معوُ .واْلدي ص ح إسماد حمققو
مسمد اإلمام أ د.
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لل واي املذكور يف دفعه..
 )2والذي َّ
يوع ُح َّ
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )119/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )4أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4407:عن (ارة بن ُهاي :إلأن أ سا من اليهود قالوا :لو ايل هذ
ا ية فيما ُ ذ ذلمل اليوم عيدا فقال عمر :أية آية؟ فقالوا :ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ [املائدو .]3 :فقال عمر :إين ألعلم أي مكان أايل أايل ورسول
صلي عليه وسلم واقف بعرفةإل.
السدي فذكر معوُ.
 )5أالرعه العَبي يف كفسري  )80/8من (ريق أس اط عن ُّ
 ) 6ااظر :املس لة اخلامسة :ا اثر الو يوهم ظاهرها التعارض يف آالر ما ايل من القرآن الكرم.
 )7ااظر :كفسري العَبي  .)82/8وابن عرير هو :أبو ععفر حممد بن عرير بن يييد العَبي املؤرد املفسر
اإلمام صاحب كفسري إلعامع ال يان يف أتويل القرآنإل قال ابن األ ري :إليف كفسري ما يدل علي علم غيير
ودقيقإل ت310:ه) .ااظر ( :قات املفسرين  )110/2واألعالم .)69/6
 )8وقد أُار إ هذا اإلُكال :ابن عرير يف كفسري  )82/8واليرقاين يف مماهل العرفان .)102/1
 )9ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )119/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )10أي :ابن عرير العَبي .ااظر :كفسري العَبي .)82/8
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(ريددق ابددن أيب (ل ددة عددن ابددن ع دداس قددال :إلكددان املشددركو َن واملسددلمو َن َُ ُّ ددو َن مجيعددا فلمددا ايل د
دج املسددلمو َن ُ يشددارُكهم يف ال ي د اْل درام أحددد مددن املشددركني؛
ب درالوُ اُفددت املشددركو َن عددن ال ي د
وحد َّ
َ
ذلمل من متام المعمة ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ [املائدو]3:إل )1إل .)2
فكان َ
املسألة السادسة :مشكل ما ورد يف زمن نزول القرآن الكريم.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
الس دديو(ت  :)3إلوق ددال اب ددن ح ددر يف إلُ ددرم ال دداريإل :إلق ددد أال ددر أ د ُدد وال يهق د ُّدت يف
ق ددال ُّ
د
األسد َق ِعَّ :
دني
ُّ
أن المد صددلي عليدده وسددلم قددال :إلأُا ِيلد التددوراوُ لسد مضد َ
إلالشددعبإل عددن وا لدةَ بددن ح
اليب ددور لثم د ِ
دان عش ددرو الل د ح مم دده والق ددرآ ُن ألربد د دع
م ددن رمض ددان واإلجني د ُدل ل ددثالث عش ددروَ الل د ح مم دده و َّ
)4
دابق لقولده
وعشرين الل ح ممهإل ويف رواية :إلوص ُ
اهيم ألول ليلةإل  .قال :إلوهدذا اْلددي ُ مع م
ف إبر َ
كع د د د ددا  :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [ال ق د د د ددرو ]185:ولقول د د د د ِده :ﱡﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ
[القدددر ]1:فيُ ح تَ َمد ُدل أن ككددو َن ليل دةُ القددد ِر يف كلددمل السددمة كاا د كلددمل الليلددة ف د ُايل فيهددا مجلددة إ
أول :ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [العلق]1:إل .)5
،ال الدايا أُايل يف اليوم الرابع والعشرين إ األرض ُ
قلد د  :لك ددن ي حش د ِ
دك ُل عل ددي ه ددذا :م ددا ا حُ ددتُ ِهَر م ددن أا دده ص ددلي علي دده وس ددلم بُعد د يف ُ ددهر
ُ

 )1أالرعه العَبي يف كفسري  .)83/8واأل ر إسماد حسن؛ وهو من أحسن العرة وأعودها عن ابن ع اس
وعلت بن أيب (ل ة صدوة وعدم ،اعه من ابن ع اس ُ يضر؛ ألاه أالذ عن لاهد أو سعيد بن ع ري
وكالةا قة .ااظر :الع اي يف بيان األس اي  )207/1واإلكقان يف علوم القرآن .)469/2
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لل واي املذكور يف دفعه.
 )2والذي َّ
يوع ُح َّ
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )160/1الموس السادس عشر :يف كيفية إاياله.
 )4أالرعه أ د يف املسمد  )191/28وال يهقت يف ُعب اإلميان  )521/3والعَباين يف املع م الك ري
 )75/22والعَبي يف كفسري  )189/3كلهم من (ريق عمران القعان عن قتادو عن أيب املليح عن
وا لة بن األسقع فذكر مبثله .واْلدي قال عمه اهليثمت يف لمع اليوائد  :)197/1إلروا أ د والعَباين
يف الك ري واألوسط وفيه عمران بن داود القعان ضعفه ىي وو قه ابن ح ان وقال أ د :أرعو أن يكون
صاا اْلدي  .وبقية رعاله قاتإل .وقال األل اين يف األحادي الال ي ة  :)104/4إلوهذا إسماد
حسن رعاله قات ويف القعان كالم يسري .وله ُاهد من حدي ابن ع اس مرفوعا حنو  .أالرعه ابن
عساكرإل .وقال الشيخ أ د ُاكر يف دقيقه لتفسري العَبي  :)446/3إلوهو إسماد ص يحإل.
 )5ااظر :فتح ال اري .)27/1
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اثايا -دفع اإلُكال:
)3
إلوجيدداي عددن هددذا مبددا ذكددرو  :)4أاَّدده اُ د أوُ ابلددرتد يف ُددهر َم حولِددد
السدديو(ت ُ :
قددال ُّ
يهقت وغري )5إل.
كاا ُم َّد ُهتا ستةَ أُهر أُوحت إليه يف اليقظة ذكر ال ُّ
املسألة السابعة :مشكل ما ورد يف حصر نزول القرآن على النيب  خبمس آيات.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)6
اس دتُد حق ِر َ مددن األحادي د ِ الال د ي ِة وغ ِريهدداَّ :
أن القددرآ َن كددان يم د ِيُل
قددال ُّ
السدديو(ت  :إلالددذي ح
ديول العشد د ِر د
د
آدت يف قال ددة اإلف ددمل
دح ا د ُ
ص د َّ
دس آدت وعشد درا وأكث د ُدر وأق د ُّدل وق ددد َ
حبس ددب اْلاع ددة د َ
)8
)7
ديول عشد د د ِر د
آدت م د ددن ِ
ديول :ﱡﱆ ﱇ ﱈﱠ
أول امل د ددؤممني مجل د ددة
مجل د ددة
دح ا د د ُ
دح ا د د ُ
وص د د َّ
وص د د َّ
َ
َ
 ) 1وبه قال :املسعودي وابن ع د الَب وعيا ابن القيم إ األكثرية وقيل :بل كان ذلمل يف رمضان كما
اص علي ذلمل عُ يد بن عمري وحممد بن إس اة واالتار ابن كثري وابن ح ر واحتج هؤُل بقوله
َّ
كعا  :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [ال قرو ]185 :قالوا :أول ما أكرمه كعا بم وكه
أايل عليه القرآن واألولون قالوا :إمنا كان إايال القرآن يف رمضان مجلة واحدو يف ليلة القدر إ بي
العيو أايل مم ما حبسب الوقائع يف الث وعشرين سمة .وقال (ائفة :أايل فيه القرآن أي :يف
ُ اه وكعظيمه وفرض صومه .وقيل :كان ابتدال امل ع يف ُهر رعب .ااظر :اياد املعاد )76/1
وال داية والمهاية  )6/3وفتح ال اري .)570/6
 )2وقد أُار إ هذا اإلُكال :ابن ح ر اهليتمت يف الفتاوز اْلديثية ص.)169:
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )160/1الموس السادس عشر :يف كيفية إاياله.
 )4ااظر :فتح ال اري .)27/1
لدي أاه ُ إُكال يف
 )5مل أقف عليه يف كتب ال يهقت الو بني يدي وااظر املالدر السابق .والذي َّ
يوع ُح َّ
املس لة؛ لل واي املذكور يف دفعه.
 )6ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )163/1الموس السادس عشر :يف كيفية إاياله.
 )7أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4473:عن عائشة رضت عمها يف قالة اإلفمل وفيه :إلقال  :فلما
ِ
ِ
ي عمه وهو يض مل فكاا أول كلمة ككلم جا« :د عائشة
ي عن رسول صلي عليه وسلم ُسر َ
ُسر َ
أما  فقد برأك» فقال أمت :قومت إليه قال  :فقل  ُ :و ُ أقوم إليه وُ أ د إُ 
ﱆ ﱈ ﱉ ﱠ العشر ا دت كلها...إل.
ﱇ
ف ايل  :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
 )8أالرعه ع د الراياة يف مالمفه  )383/3ومن (ريقه أالرعه أ د يف املسمد  )350/1والومذي يف =
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)1
دء آيد ددة وكددذا قولدده :ﱡﭐﱝ ﱞ ﱟﱠ [التوبددة ]28:إ آالددر
[المسددال ]95:وحد َددها ؛ وهددت بعد ُ
)2
ِ
ِ
بعء آية.
ا ية ايل بعد ايول أول ا ية كما حرر يف إلأس اي الميولإل وذلمل ُ
ُد د د ددتَةَ يف كتد د د دداي إلاملالد د د دداحفإل عد د د ددن عكرم د د د دةَ يف قولد د د دده :ﱡﭐﳍ ﳎﱠ
وأالد د د ددر ابد د د ددن أَ ح
آدت و س د
آدت وأربع د
الث د
آدتإل .)3
[الواقعة ]75:قالَ :
إلأايل ُ القرآ َن جنوما َ
َ
َ
إلالشدعبإل مدن (ريدق أيب َال حل َددوَ [عدن أيب العاليدة]  )4عدن عمدر
 ...و َّأما ما أالرعه ال يهق ُّدت يف ُّ
آدت س د
قال :إلكعلَّموا القرآن س د
آدت؛ َّ
يميل ابلقرآن علي الم صدلي عليده
يل كان ُ
ُ
فإن عَب َ
َ
)5
وسلم سا ساإل .

= السمن م )3173:عن يواس بن سليم الالمعاين عن اليهري عن عروو عن ع د الر ن بن ع د القاري
قال، :ع عمر بن اخلعاي يقول :إلكان إذا ايل علي الم صلي عليه وسلم الوحت ،ع عمد وعهه
كدوي الم ل فميل عليه فمكثما ساعة فاستق ل الق لة ورفع يديه وقال :اللهم ايد وُ كمقالما وأكرمما وُ
هتما وأععما وُ درمما وآ ر وُ كؤ ر عليما وارض عما» .قال« :أايل علت عشر آدت من أقامهن
دالل اجلمة قرأ عليما ﱡﱁ ﱂ ﱃﱠ حد التم العشر» .واْلدي ضعَّف إسماد األل اين يف
ضعيف سمن الومذي ص.)398:
 )1أالرعه ال اري يف ص ي ه م- )4592 2832 2831:واللفا له -ومسلم يف ص ي ه
م )1898:كالةا عن الَبال بن عاايي قال :إلملا ايل  :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ [المسال]95 :
عليه وسلم اييدا ف ال بكتف فكت ها وُكا ابن أم مكتوم ضراركه فميل  :ﱡﱁ
دعا رسول صلي
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠإل.
 )2ااظر :ل اي المقول ص .)103:قال السيو(ت :إلوأالر ابن عرير وأبو الشيخ عن سعيد بن ع ري قال :إلملا
ُق ذلمل
ايل ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ [التوبةَّ ]28:
علي املسلمني وقالوا :من مكيما ابلععام وابملتاس ف ايل  :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱠ [التوبة]28:إل .وأالر مثله عن عكرمة وععية العويف والض اك وقتادو وغريهمإل.
 )3كتاي املالاحف ُبن أُتة مفقود حسب علمت .واأل ر أالرعه ابن عرير يف كفسري  )360/22عن ابن
يد عن ىي بن واضح عن اْلسني عن يييد عن عكرمة مثله.
 )4ما بني املعقوفتني ساقعة من األصل واإلضافة من ُعب اإلميان.
 )5أالرعه ال يهقت يف ُعب اإلميان  )346/3وأبو اعيم يف حلية األوليال  )319/9واخلعيب ال غدادي يف
اتريخ بغداد  )388/15كلهم من (ريق علت بن بكار عن أيب اللدو عن أيب العالية به .واأل ر ضعَّف
إسماد األل اين يف ضعيف اجلامع الالغري ص.)653:
وأالرعه ال يهقت يف ُعب اإلميان  )346/3وابن أيب ُي ة يف املالمف  )117/6عن وكيع وأالرعه أبو اعيم =
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ومد حدن حفددا
ومددن (ريد ددق ضددعيف عددن علددت قددال :إلأُادديل القددرآن سددا سددا إُ سددوروَ األاعددام َ
سا سا مل يدَحم َسهإل .)1
ضد َدرَو قددال :إلكددان أبددو سددعيد اخلدددري يدُ َعل ُممددا القددرآن
ومددا أالرعدده ابد ُدن عسدداكر مددن (ريددق أيب اَ ح
آدت ابلغد ددداو و د ددس د
د ددس د
دس
وخيد ددَبُ أن عَبيد ددل اد د َ
آدت ابلعشد ددت ُ
دس آدت د د َ
ديل ابلقد ددرآن د د َ
َ
َ
آدتإل )2إل .)3
اثايا -دفع اإلُكال:
)4
ايَّ :
داتُ إ المد صدلي عليده وسدلم جدذا
ص َّ
قال ُّ
دح -إلق ُ
أن معمدا -إن َ
السيو(ت  :إلفداجلو ُ
ال َق د حد ِر ح ددد فظَددهُ يدُحلق ددت إليدده ال دداقت ُ إايالدده ج ددذا القدددر الاص ددة .ويوضددح ذل ددمل :مددا أالرع دده
َّ
دس آدت
ال ُّ
دس آدت َ
يهقت أيضا عن الالد بن ديمار قال :قال لمدا أبدو العاليدة :إلكعلمدوا القدرآن َ
َّ
يل سا ساإل )5إل .)6
فإن الم صلي عليه وسلم كان مال ُذ من عَب َ
= يف حلية األوليال  )219/2من (ريق مسلم بن إبراهيم كلهم عن أيب اللدو الالد بن ديمار عن أيب
العالية موقوفا عليه .قال ال يهقت :إلالالف وكيعا -أي :علت بن بكار -يف رفعه إ عمر رضت عمه
ورواية وكيع أصحإل .أي :املوقوفة علي أيب العالية.
 )1أالرعه ال يهقت يف ُعب اإلميان  )80/4واخلعيب ال غدادي يف اتريخ بغداد  )211/8عن علت بن أيب
(الب به معوُ .قال ال يهقت :إلويف إسماد َمن ُ يدُ حعَرفإل .وأورد الذه يف مييان اُعتدال )308/1
وقال :إلهذا موضوس علي سليم بن عيسيإل واأل ر ضعَّفه السيو(ت  -كما كقدم .-
الالل بن ديمار عن أيب اضرو الع دي به.
 )2أالرعه ابن عساكر يف اتريخ دمشق  )391/20من (ريق َّ
الالل بن ديمار قال عمه ابن ح ر يف التقريب ر :)2947:إلأبو ُعيب ا مون مشهور
ويف إسماد َّ
بكميته مووك ص إل.
 )3وجه اإلشكال يتبني من خالل :أن ظاهر ا اثر الو أوردها السيو(ت عن عمر وعلت وأيب سعيد اخلدري
رضت عمهم كفيد رن القرآن كان يميل علي الم صلي عليه وسلم س آدت لكن يشكل علي
ذلمل األحادي الال ي ة الو أالَبت رن القرآن كان يميل علي الم صلي عليه وسلم حبسب اْلاعة
س آدت وعشرا وأكثر وأقل .وقد أُار إ هذا اإلُكال :األلوست يف كفسري  )178/8وحممد أبو
ُه ة يف املدالل لدراسة القرآن الكرم ص.)82:
 )4ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )164/1الموس السادس عشر :يف كيفية إاياله.
 )5أالرعه ال يهقت يف ُعب اإلميان  .)346/3وقد كقدم رجيه واْلكم عليه يف أ ر عمر بن اخلعاي
يف ص.)29:
وعهَ األلوست ايول القرآن علي الم صلي =
 )6وهماك وعه آالر غري ما ذكر السيو(ت يف دفع اإلُكال فقد َّ
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املسألة الثامنة :مشكل ما ورد يف أوَّلية علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه يف مجع القرآن.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)1
إيل أبددو بكد در
قددال ُّ
السدديو(ت  :إلروز ال دداري يف صد ي ه عددن اييددد بددن اثبد د قددال :إلأرسد َدل َّ
مقت َدل أهد ِدل اليمامددة فدإذا عمددر بد ُدن اخلعداي عمددد فقددال أبدو بكددر :إن عُ َمد َدر أاتين فقدال :إن القتد َدل قددد
استَ َ َّر بُِقَّر ِال القرآن وإين أالشي أن يَ حستَ ِ َّر الح َقحت ُل ِابلح ُقَّر ِال يف املوا(ن فَديَ حذ َهب كثدري مدن القدرآن وإين
ح
أرز أن َأتح ُم َدر جبمدع القدرآن فقلد لعمدر :كيدف كفع ُدل ُديئا مل يدَ حف َع حلدهُ رسدول صدلي عليده وسدلم؟
ِ
دذلمل َوَرأَيحد ُ يف ذلدمل الدذي
قال عمر :هو و الري فلم ييل عمر يدَُراععُ ِ حد ُدرم ُ صددري ل َ
دب الددوحت
رأز عمددر قددال َاييحد مد :قددال أبددو بكددر :إاددمل رعددل ُد ٌّ
داي عاقد مدل ُ ادَتَّ ِه ُمد َ
دمل وقددد كم د َ كَكحتُد ُ
امجَ حعهُ -فو ِ لو كلفوين اقل ع ل من اجل ال مدا كدان
لرسول صلي عليه وسلم فَدتَدتَدَّ ِع القرآن فَ ح
قل علت مما أمرين به من مجع القرآن -قل  :كيدف كفعدالن ُديئا مل يفعلده رسدول ؟ قدال :هدو
أ َ
ددر أيب بكددر وعمددر
و الددريم فلددم يدديل أبددو بكددر يُدراعع حددد ُددرم صدددري للددذي ُددر َم بدده صد َ
َمجعدده ِمددن الحعسد ِ ِ ِ
ِ
داف وصد ُددوِر ِ ِ
دوروِ التوبددة مددع أيب
دب َوالل َ د َ ُ
الر َعددال ووعدددت آالد َدر ُسد َ
فَدتَدتَدَّد حع د ُ القددرآ َن أ ح َ ُ ُ َ ُ ُ
ُالَيحميَةَ األاالاري مل أعدها مع غري ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ [التوبدة ]128 :حدد َال ِامتَ ِدة بدرالو
عمد عمر َحيَاكَهُ عمد حفالةَ بِحم ِ عُ َمَرإل .)2
ف عمد أيب بكر حد كوفا
فكاا
ُّ
الال ُ ُ
داود يف إلاملالاحفإل -بسمد حسن -عن ع ِدد الدري قدال، :عد ُ عليدا يقدول:
ابن أيب َ
وأالر ُ
ِ
كتاي إل .)3
إلأعظم الماس يف
املالاحف أعرا أبو بكر ر ةُ علي أيب بك در هو ُ
مجع َ
أول َم حن َ
ُ
دول صدلي عليده
دات رس ُ
لكن أالر أيضا :من (ريق ابن سريين قال :إلقال عل ٌّدت :إلملدا م َ
ح
صح أاه ايل ركثر من ذلمل ورقل ممه.
= عليه وسلم س آدت س آدت علي الغالب يف ايوله؛ فإاه قد َّ
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لضعف األدلة املعارضة
ااظر :كفسري األلوست  .)178/8والذي َّ
يوع ُح َّ
أن القرآ َن كان يم ِيُل حبسب اْلاعة س د
ألدلة َّ
آدت وعشرا وأكثر وأقل.
َ
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )208/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )2أالرعه ال اري يف ص ي ه م.)4986:
 )3أالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص )49:وابن أيب ُي ة يف املالمف  )248/7وأبو ع يد يف فضائل
السدي عن ع د الري به .واأل ر قال عمه ابن كثري
القرآن ص )283:كلهم من (ريق سفيان الثوري عن ُّ
وحسن إسماد ابن ح ر يف فتح ال اري  )12/9والسيو(ت -
يف كفسري  :)125إلهذا إسماد ص يحإل
َّ
كما كقدم.-
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)1
ِ د
أمجع القرآن فَ َ َم َعهُإل )2إل .)3
آال َذ َّ
وسلم آلَحي ُ أُ ُ
علت ردائت إُ لالالو مجعة حد َ
اثايا -دفع اإلُكال:
)4
دعيف؛ ُاقعاعدده وبتقدددير ص د ته فم در ُاد
قددال ُّ
السدديو(ت  :إلقددال ابددن ح ددر :إلهددذا األ د ُدر ضد م
جبمعه :حفظُه يف صدر وما كقدَّم من رو ِ
أصح فهو الح ُم حعتَ َم ُدإل .)5
اية ع ِد الري عمه ُّ
الضد َدريحس يف إلفضددائلهإل :حددد ما بشددر بددن موسددي
ورد مددن (ريد ددق آالددر أالرعدده ابددن ُّ
قل د  :قددد َ
حد ما َه حو َذوُ بن الليفة حدد ما عدون عدن حممدد بدن سدريين عدن عكرمدة قدال :إلملدا كدان بع َدد بيع ِدة أيب
قع َد ُّ
بيعتَدمل ف رسدل إليده .فقدال :أ َك ِرحهد َ
علت بن أيب (الب يف بيته فقيدل أليب بكدر :قدد كدر َ
بكر َ
س
بيعو؟ قال ُ :و  .قال :ما أقعدك ع ؟ قال :رأي ُ َ
كتاي يدُياد فيده ف َّدد ُ افسدت أُ أَلحدَ َ
د
أمجعهُ .قال له أبو بكر :فإامل اِ حع َم ما رأي َ إل.
ردائت إُ لالالو حد َ
دس واجل ُّدن
قال حممد :فقلد لعكرمدةَ :أَلَُّفدو كمدا أُاديل
األول ف َ
َ
داألول؟ قدال :إللدو اعتمعد اإلا ُ
ليف ما استعاعواإل .)6
علي أن يدُ َؤلفو ذلمل الت َ

َّت ِل وآلَحيدتُه أي :أَقح َس حم  .ااظر :لسان العري  )40/14مادو :إلأُإل.
 )1أي :أَقح َس حم ُ ؛ ُ
يقال :آلَحي ُ َعلَي الش ح
 )2أالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص )59:من (ريق ابن فضيل عن أُع عن حممد بن سريين به.
واأل ر إسماد ضعيف فيه أُع بن سوار الكمدي ضعَّفه ابن ح ر يف التقريب ص .)113:وأعلَّهُ ابن كثري
يف كفسري  )33/1وابن ح ر يف فتح ال اري  )12/9ابُاقعاس؛ فإن حممد بن سريين مل يدرك أاب بكر
وُ عليا -رضت عمهما.-
 )3وعه اإلُكال يت ني من الالل :أن ظاهر حديثت اييد بن اثب وعلت -رضت عمهما -يفيدان رن أاب
بكر رضت عمه هو أول َم حن مجع القرآن لكن يشكل عليهما حدي ابن سريين الذي أالَب فيه رن علت
بن أيب (الب رضت عمه هو أول َم حن مجع القرآن مما يوهم الالف ظاهر حديثت اييد بن اثب وعلت -
رضت عمهما.-
وقد أُار إ هذا اإلُكال :ابن كثري يف كفسري  )33/1وابن ح ر يف فتح ال اري  )12/9والعي يف عمدو
القاري  )16/20واأللوست يف كفسري .)23/1
 )4ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )208/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )5ااظر :فتح ال اري  .)12/9وابن ح ر مل يمفرد مبا ذهب إليه يف دفع اإلُكال فقد س قه أبو بكر ابن أيب
داود
راوي اْلدي  -يف كتاي املالاحف ص )49:واْلافا ابن كثري يف كفسري .)33/1الضريس يف فضائل القرآن ص.)36:
 )6أالرعه ابن ُّ
وأالرعه ابن أيب ُي ة يف املالمف  )148/6عن يييد بن هارون عن ابن عون عن حممد بن سرين قال :إلملا =
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وأالرعه ابن أَ حُتَةَ يف إلاملالاحفإل من د
وعه آالر عن ابن سريين وفيه :إلأاه كتدب يف مالد فه
ُ
َّ
داي وكت د ُ فيدده إ املديمددة فلددم أقدددر
ين قددال :إلفعل د ُ ذلددمل الكتد َ
الماسد َدخ واملمسددودإل وأن ابد َدن سدري َ
عليهإل )1إل .)2
املسألة التاسعة :مشكل ما ورد يف أوَّلية عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف مجع القرآن.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)3
داود مددن (ريددق اْلسددنَّ :
إلأن عمد َدر س د َل عددن آيد ددة مددن
قددال ُّ
السدديو(ت  :إل...وأالددر اب د ُن أيب َ
ِ
أول
دوم اليمامد ِدة .فقددال :إ هلل وأ ََمد َدر جبمد ِع القددرآن فكددان َ
كتدداي فقيددل :كااد مددع فددالن قُتد َدل يد َ
من مجعه يف املال فإل )4إل .)5
اثايا -دفع اإلُكال:

علت يف بيته...إل فذكر مبثله .واأل ر إسماد ممقعع؛ قال أبو ايرعة :إلعكرمة عن أيب
= است لف أبو بكر قعد ٌّ
بكر وعن علت مرسلإل .ااظر :هتذيب التهذيب .)273/7
 ) 1كتاي املالاحف ُبن أُته مفقود واأل ر مل أعد يف مالدر آالر .وما أالرعه ابن أُته عن ابن سريين هو
أحد األوعه الو قيل يف كوعيه قول علت رضت عمه :إلحد أمجع القرآنإل فهو مجع الاص به مجع فيه
وضم إليه كفسري والماسخ واملمسود .ااظر :اليددو واإلحسان يف علوم القرآن  )23/2وكفسري
القرآن َّ
األلوست .)23/1
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لضعف الدليل امل الف يف َّأولية أيب بكر رضت عمه جبمع
 )2والذي َّ
يوع ُح َّ
أمجع القرآن فَ َ َم َعهُإل؛ أي :حفظه يف صدر
القرآ َن وبتقدير ص ته فاملر ُاد بقول علت رضت عمه :إلحد َ
وضم إليه كفسري والماسخ واملمسود -كما س ق بيان أعوبة العلمال
أو أاه مجع الاص به مجع فيه القرآن َّ
عمه.-
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )209/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )4أالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص .)60:واأل ر قال عمه ابن كثري يف كفسري  :)26/1إلهذا ممقعع
فإن اْلسن مل يدرك عمرإل .وأعلَّه ابُاقعاس أيضا ابن ح ر يف فتح ال اري  )13/9والسيو(ت -كما
سي يت يف دفع اإلُكال.-
 ) 5وعه اإلُكال يت ني من الالل :أن ظاهر اْلدي الذي روا اْلسن ال الري يفيد أن عمر رضت عمه هو
أول َم حن مجع القرآن لكن يشكل علي هذا ما كقدم يف املس لة التاسعة حدي اييد بن اثب وعلت -رضت
عمهما -والذي أالَبا فيه أن أاب بكر رضت عمه هو أول َم حن مجع القرآن مما يوهم الالف ظاهر
اْلدي الذي روا اْلسن ال الري .وقد أُار إ هذا اإلُكال :ابن كثري يف كفسري  )26/1وابن ح ر
يف فتح ال اري .)13/9
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)1
أول م د ددن َمجَ َع د ددهإل أي :أُ د ددار
دماد ُ ممقع د د مدع وامل د د در ُاد بقول د دده :إلفك د ددان َ
ق د ددال ُّ
الس د دديو(ت  :إلإس د د ُ
جبمعهإل .)2

املسألة العاشرة :مشكل ما ورد يف أوَّلية سامل موىل أبي حذيفة رضي اهلل عنه يف مجع القرآن.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
قال السيو(ت  :)3إلقل ُ  :ومن غر ِ
ورد يف َّأوِل َم حن َمجَ َعه ما أالرعده اب ُدن أَ حُدتَةَ يف كتداي
يب ما َ
إلأول مددن َمجَددع القددرآن يف مالد د
ف سدداملم مددو
دس عددن ابددن بُريدددو قددالُ :
َ
إلاملالداحفإل مددن (ريددق َك حه َمد َ
أيب حذيفة أقسم ُ :يركدي د
بردال حد جيمعه ف معه ائتمروا :ما يُ َس ُّمواه؟ فقال بعضدهمُّ،َ :دو
ََ
الس د حفَر ق ددال :ذل ددمل اس د مدم كُس ددميه اليه ددود .فكره ددو فق ددال :رأيد د مثلَدده ابْل شد دة يُس ددمي املالد د ف
فاعتمع رأيهم علي أن يُ َس ُّمو املال فإل )4إل .)5
اثايا -دفع اإلُكال:
دول علددي أادده كددان أحددد اجلددامعني رمددر أيب
السدديو(ت  :)6إلإسددماد ممقعد مدع أيضددا وهددو حممد م
قددال ُّ

بكرإل .)7

 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )209/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 ) 2والسيو(ت مل يمفرد مبا ذهب إليه يف دفع اإلُكال فقد س قه ابن كثري يف كفسري  )26/1وابن ح ر يف
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لضعف الدليل امل الف يف َّأولية أيب
فتح ال اري  .)13/9والذي َّ
يوع ُح َّ
أول من مجعه يف املال فإل؛ أي:
بكر جبمع القرآ َن وبتقدير ص ته فاملر ُاد بقول اْلسن ال الري :إلفكان َ
أُار جبمعه -كما س ق بيان أعوبة العلمال عمه.-
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )209/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )4كتاي املالاحف ُبن أُته مفقود حسب علمت واأل ر مل أعثر عليه وقد ضعَّفه السيو(ت ابُاقعاس -كما
سي يت يف دفع اإلُكال.-
 )5وعه اإلُكال يت ني من :أن ظاهر اْلدي الذي روا ابن بُريدو يفيد أن ساملا مو أيب حذيفة -رضت
األول حدي اييد بن اثب وعلت
عمهما -هو أول َم حن مجع القرآن لكن يشكل عليه ما كقدم يف امل
رضت عمهما -والذي أالَبا فيه أن أاب بكر رضت عمه هو أول َم حن مجع القرآن مما يوهم الالفظاهر اْلدي الذي روا ابن بُريدو .وقد أُار إ هذا اإلُكال :األلوست يف كفسري .)23/1
 )6ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )209/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )7قال األلوست يف كفسري  :)23/1إلوهت عثرو ممه -أي :من السيو(ت-؛ ألن ساملا هذا قتل يف وقعة اليمامة
كما يدل عليه كالم اْلافا ابن ح ر يف إصابته ...وُ ُمل أن األمر ابجلمع وقع من الالديق بعد كلمل
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لضعف الدليل امل الف يف =
الوقعة وهت الو كاا س ا لهإل .والذي َّ
يوع ُح َّ
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املسألة احلادية عشرة :موهم التعارض يف أول َمنْ مجع القرآن يف القراطيس ويف الوَرَق.
اص موهم التعارض:
أوُُّ -
)1
د
ُهاي عن سدامل بدن ع دد
إلم َو(َّ ابن وهبإل عن مالمل عن اب ِن
قال ُّ
السيو(ت  :إلويف ُ
ا(يس وكددان س د َل اييد َدد بددن اثب د د يف ذلددمل ف د حددد
بددن عمددر قددال :إلمجد َدع أبددو بكددر القددرآ َن يف ق در َ
استعا َن بعُ َمَر ففعلإل .)2
د
س أبدو
ُصيب املسلمو َن ابليمامدة فد ِي َ
ويف إلمغاايي موسي بن عُ حقَةَإل عن اب ِن ُهاي قال :إللَ َّما أ َ
ِ
مل من القدر ِال (ائفدةم ف ق دل المداس مبدا كدان معهدم وعمددهم حدد ُِ
مج َدع علدي عهدد
بك در
َ
والاف أن يَهل َ
َ
الال ِ
فإل .)3
الوَرة فكان أبو بكر َ
مجع القرآن يف ُّ ُ
أول َم حن َ
أيب بكر يف َ
قال ابن ح ر  :)4إلووقدع يف روايدة عُمداروَ بد ِن َغ ِييدَّةََّ :
أن ايي َدد بدن اثبد قدال :إلفد مرين أبدو بكدر
دمل أبددو بك د در وكددان عمددر كت د ذلددمل يف ص د د
األدم والعُسد ِ
فكتَدحدتُددهُ يف قعددع ِ
يفة واحدددو
دب فلمددا هلد َ
ُ
ُ
ُ
فكاا عمد إل )5إل .)6
= َّأولية أيب بكر رضت عمه جبمع القرآ َن.
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )211/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )2أالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص )57:والع اوي يف ُرم مشكل ا اثر  )304/5كالةا من
(ريق ابن وهب عن مالمل عن ابن ُهاي به .واأل ر رعاله قات لكمه ممقعع؛ ألن سامل بن ع د مل
يسمع من أيب بكر رضت عمه ومل يدرك عهد  .ااظر :هتذيب الكمال .)145/10
 )3أورد السيو(ت يف اإلكقان يف علوم القرآن  )190/1وعيا ُبن أُتَةَ من (ريق موسي بن عق ة به.
 )4ااظر :فتح ال اري .)16/9
 )5أالرعه العَبي يف كفسري  )54/1وأالرعه الع اوي يف مشكل ا اثر  )128/8وأبو اعيم يف حلية
األوليال  )51/2كلهم من (ريق ع د العييي بن حممد الدراوردي عن عمارو بن غيية عن ابن ُهاي عن
الارعة بن اييد بن اثب عن أبيه اييد بن اثب فذكر مبثله معوُ .وعيا ال قاعت يف مالاعد المظر
 )430/1إ ابن عرير وقال :إلبسمد رعاله رعال الال يحإل .واأل ر إسماد حسن فيه ع د العييي بن
حممد الدراوردي قال عمه ابن ح ر يف التقريب ص :)358:إلصدوة كان دث من كتب غري
في ع إل .وفيه أيضا  :عمارو بن غيية قال عمه ابن ح ر يف التقريب ص :)409:إلُ رس بهإل وابقت
رعاله قات.
وابن ُهاي يفيد أن أاب بكر
 ) 6وعه اإلُكال يت ني من الالل :أن ظاهر األ ر الذي روا سامل بن ع د
رضت عمه هو أول من مجع القرآن يف قرا(يس ويف الورة لكن يشكل علي هذا األ ر الذي روا عُمارَو =
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اثايا -دفع موهم التعارض:
األدم والعُس ِ
دح )3؛ إمندا كدان يف ِ
دب أوُ ق دل أن ُجيمدع
السديو(ت  :)1إلقدال  :)2و ُ
األول أص ُّ
قال ُّ
ُ
َّ
يف عهد ددد أيب بكد ددر ُمجد ددع يف ُّ
دار الال د د ي ةُ
الال د د ف يف عهد ددد أيب بكد ددر كمد ددا دل د د عليد دده األال د د ُ
املوادفةُإل .)4
املسألة الثانية عشرة :مشكل ما ورد أن ترتيب آيات سور القرآن كان باالجتهاد.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)5
دوص املوادف دةُ علددي أن كركيددب ا دت كددوقيفت ُ ُُ دحد َهةَ يف
قددال ُّ
الس ديو(ت  :إل اإلمجدداسُ والمالد ُ
ذل ددمل َّأم ددا اإلمج دداسُ فمقلَددهُ غ ددريُ واح د ددد م ددمهم اليركش د ُّدت يف إلالَبه ددانإل  )6وأب ددو ععف ددر ب ددن الد ديبري  )7يف
إلمماس د اكهإل و ِع اركدُده :إلكركيددب ا ِ
دت يف ُسد َدوِرَها َواقِد مدع بِتَد حوقِ ِيف د ِه صددلي عليدده وسددلم َوأ حَم د ِرِ مددن غددري
َ ََ ُ
ُ
= ب ِن َغ ِييَّةَ عن اييد بن اثب رضت عمه رن عمر بن اخلعاي رضت عمه هو أول من مجع القرآن يف
العس ِ
ِ
ب مما يوهم الالف
قرا(يس ويف الورة وأن أاب بكر رضت عمه أمر بكتابة القرآن يف قعع األدم و ُ ُ
وابن ُهاي .وقد أُار إ هذا اإلُكال :ابن ح ر يف فتح
ظاهر األ ر الذي روا سامل بن ع د
ال اري .)16/9
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )211/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )2أي :اْلافا ابن ح ر .ااظر :فتح ال اري .)16/9
 )3يف أن أاب بكر رضت عمه هو أول من مجع القرآن يف قرا(يس ويف الورة.
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لضعف الدليل امل الف يف َّأولية أيب بكر رضت عمه يف مجع
 )4والذي َّ
يوع ُح َّ
القرآ َن يف قرا(يس ويف الورة.
 )5ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )214/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )6ااظر :الَبهان يف علوم القرآن .)353/1
اليركشت هو :بدر الدين أبو ع د حممد بن ع د بن جادر اليركشت كركت األصل مالري املولد والوفاو
و َّ
أالذ عن ابن كثري عامل بفقه الشافعية واألصول له كالاايف كثريو ممها إلالَبهان يف علوم القرآنإل ت:
794ه) .ااظر ( :قات املفسرين  )162/2واألعالم .)60/6
 )7أبو ع عفر بن اليبري هو :أ د بن إبراهيم بن اليبري الثقفت الغر (ت حمدث مؤرد مفسر ااته إليه الردسة
يف األادلس يف العربية ورواية اْلدي والتفسري واألصول كتلمذ عليه اللق ممهم :املفسر أبو حيان من
مالمفاكه :إلمالك الت ويل يف املتشابه اللفظت يف التمييلإل ت708:ه) .ااظر ( :قات املفسرين )27/1
واألعالم .)86/1
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د
الالف يف هذا بني املسلمنيإل  )1ااتهي.
داري عددن ابددن ال ديبري قددال :إلقل د لعثمددان :ﱡﭐﱁ
دوص فممهددا ... :مددا أالرعدده ال د ُّ
و َّأمددا المالد ُ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [ال قددرو ]240:قددد اسد َ تَها ا يددة األالددرز فَلِد َدم ككتُ هددا ومل كَد َدد حعها؟ قددال:
ابن أالت ُ أُ َغريُ ُيئا ممه ِمن مكااهإل .)2
د َ
عمر قال :إلما س ل ُ الم َّ صلي عليه وسلم عدن ُدتل أكث َدر ممدا
وممها :ما روا
م
مسلم عن َ
سد لته عددن الكاللد ِدة حددد (عددن إبِصد عه يف صدددري وقددال :إلككفيددمل آيدةُ الالدديف الددو يف ِ
آالد ِر سددورو
ُ
َ
)3
المسالإل .
وممها :األحادي يف الواكيم سورو ال قرو .)4
وممها :ما روا مسلم عدن أيب الددردال مرفوعدا :إلمدن حفدا عشدر د
آدت مدن أول سدورو الكهدف
َح
م
َ
)5
االر من سورو الكهفإل .
عُالم من الدعالإل ويف لفا عمد َ :
العشر األو َ
إلم حن قرأ َ
ومن المالوص الد ِ
َّالة علي ذلمل إمجاَُ :مدا دََد َ مدن قرالكده لِ ُس َدودر َع ِديددود :كسدورو ال قدرو وآل
عم دران والمِسد ِ
دال يف حدددي ح َذيد َف دةَ  .)6واألَعددر ِ
اف يف إلص د يح الُ د ِ
داريإل أَاَّددهُ قرأهددا يف املغددري .)7
ُ ح
حَ
الال دح ِح حد َّدد إذا عددال ِذ حكد ُدر ُموس ددي
دائت :إلأاَّددهُ قرأه ددا يف ُّ
وﱡﱁ ﱂﱠ [س ددورو املؤمم ددون ]1:روز المَّسد ُّ
َال َذكحهُ َس حعلَةم فَدَرَك َعإل ...)8
وهارو َن أ َ
ُ

 )1ااظر :الَبهان يف كماسب سور القرآن ص..)182:
 )2أالرعه ال اري يف ص ي ه م.)4536 4530:
 )3أالرعه مسلم يف ص ي ه م.)1617:
 )4أالرعه ال اري يف ص ي ه م- )5009:واللفا له -ومسلم يف ص ي ه م )807:كالةا عن أيب
إلمن قرأ اب يتني من آالر سورو ال قرو يف ليلة
مسعود رضت عمه قال :قال الم صلي عليه وسلمَ :
كفتا إل.
 )5أالرعه مسلم يف ص ي ه م.)809:
 )6أالرعه مسلم يف ص ي ه م )772:عن حذيفة قال :إلصلي مع الم صلي عليه وسلم ذات ليلة
فدافتتح ال قدرو فق لد  :يركدع عمدد املائدة مضدي فقلد  :يالدلت جدا يف ركعدة فمضدي فقلد  :يركدع جددا
افتددتح المسددال فقرأهددا افتددتح آل عم دران فقرأهددا يق درأ موسددال إذا مددر يددة فيهددا كس د يح س د ح وإذا مددر
بسؤال س ل وإذا مر بتعوذ كعوذ...إل.
 )7أالرعه ال اري يف ص ي ه م )764:عن اييد بن اثب رضت عمه.
 )8أالرعه المسائت يف السمن الالغرز م )1007:ومسلم يف ص ي ه م )455:عن ع د بن السائب.
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ابة أ َّ ِ
الالد ِ
دب
ال ِل كَ ُد ُّل قرالكه صلي عليه وسلم َهلا ِمبَ حش َه دد ِمدن َّ
يف ُسودر َُ َّد ِمن الح ُم َف َّ
َن كَد حركي َ
ِ
آد ِهتَا كَدوقِ ِيفت وما كان َّ ِ
الال ابةُ ل َُريكِ دُوا كَد حركِي ا َِ،عُوا المَِّ َّ صلي عليه وسدلم يدَ حق َدرأُ علدي ِالالف ِده فَدَدلَد َ
َ ح ٌّ
ِ
مل َمحدلَ َ التواكر.
َذل َ
ِ
اة
ابن أيب داود يف إلاملالداحفإل مدن (ريدق حممدد بدن إسد َ
اعم يُ حشك ُل علي ذلمل :ما أالرعه ُ
اْلارث بن ُالَيحميَةَ جاكني ا يتدني مدن آالد ِر
عن ىي بن عَّاد بن ع د بن اليبري عن أبيه قال :إلأكي
ُ
دهد أين ،عتُهمددا مددن رسددول صددلي عليدده وسددلم َوَو َعحيدتُهمددا .فقددال عمد ُدر:
سددورو بدرالو فقددال :أُد ُ
وأ أُددهد لقددد ،عتُهمددا .قددال :لددو كاا د ددالث آدت جلعلتُهددا سددورو علددي ِحد َددود فددااظروا ِ
آالد َدر
َْلِقوةا يف آالرهاإل .)1
سورو من القرآن ف ح
قددال ابددن ح ددر  :)2إلظدداهر هددذا أ ددم كددااوا يدؤلفددون ِ
السددور ابعتهددادهم وسددا ُئر األال ددار
آدت ُّ
َُ
ُ
)3
ُّ
كدل علي أ م مل يفعلوا ُيئا من ذلمل إُ بتوقيفإل .
اثايا -دفع اإلُكال:
)4
ابن أيب داود أيضا مدن (ريدق أُيب العاليدة عدن أيب
قال ُّ
السيو(ت  :إلقل ُ  :يُ ُ
عارضه ما أالرعه ُ
 )1أالرعدده ابددن أيب داود يف املالدداحف ص )111:وأ ددد يف املسددمد  )240/3كالةددا مددن (ريددق حممددد بددن
سددلمة عددن حممددد بددن إسد اة عددن ددىي بددن ع دداد بدده إُ أادده عمددد أ ددد بلفددا :إلأكددي اْلددارث بددن َاليمددةإل.
واْلدي قال عمه حمققو مسمد أ د  :) 240/3إلإسماد ضعيف؛ لتدليس حممد بن إس اة وُاقعاعهإل.
وقال الشيخ أ د ُاكر يف كعليقه علي املسمد  :)240/2إلع اد بن ع د بدن الديبري قدة ولكمده مل يددرك
قالة مجع القرآن بل ما أظمه أدرك اْلارث بن اليمة ولئن أدركه ملا كان ذلمل مال ا لل دي إذ مل يرو
عمه بل أرسل القالة إرساُ  ...وأما حدي ع اد بن ع د بن اليبري الذي هما فإاه حدي ممكر ُاذ
خمالف للمتواكر املعلوم من الدين ابلضرورو أن القدرآن بلغده رسدول ألمتده سدورا معروفدة مفالدلة يفالدل بدني
كدل سدوركني ممهدا ابل سدملة إُ يف إلبدرالوإل لديس لعمدر وُ لغدري أن يركدب فيده ُديئا وُ أن يضدع آيدة مكدان
آيدة وُ أن جيمدع آدت وحددها في علهددا سدورو ومعداذ أن جيددول ُدتل مدن هددذا يف الدا(ر عمدر ...فهددذا
اْلدددي ضددعيف اإلسددماد ممكددر املددد وهددو أحددد األحادي د الددو يلعددب جددا املستشددرقون وع يدددهم عمددد
ييعمون أ ا كععن يف وت القرآن ويفوون علي أص اي رسول ما يفوونإل.
 ) 2يف بيان وعه اإلُكال فيما ورد عن عمر بن اخلعداي رضدت عمده مب الفتده لإلمجداس والمالدوص املوادفدة يف
أن كركيددب آدت القددرآن كددان بتوقيددف مددن عمددد الم د صددلي عليدده وسددلم .وقددد أُددار إ هددذا اإلُددكال:
األلوست يف كفسري  )27/1واليرقاين يف مماهل العرفان .)350/1
 )3ااظر :فتح ال اري .)15/9
 )4ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )219/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
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بددن كعددب :إلأ ددم مجع دوا القددرآ َن فلمددا ااته دوا إ ا يددة الددو يف سددورو ب درالو:
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱠ [التوبة ]127:ظمُّدوا أن هدذا ِ
آال ُدر مدا أُاديل فقدال أُيبُّ :
دول
إن رس َ
ص ددلي علي دده وس ددلم أقد درأين بع ددد ه ددذا آيت ددني :ﱡﲜ ﲝ ﲞﱠ [التوب ددة ]128:إ آال ددر
السوروإل )1إل .)2

ﲒﲔﲕ
ﲓ
ﱡﭐ ﲑ

املسألة الثالثة عشرة :مشكل ما ورد يف عدد حروف القرآن.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)3
دف ح د
دف أل ِ
درف
قال ُّ
السيو(ت  :إلوأالدر العدَباينُّ عدن عم َدر بدن اخلعداي مرفوعدا :إلالقدرآ ُن أل ُ
وس د د عةم وعشد ددرون ألد ددف حد ددرف؛ فمد ددن ق د درأ صد ددابرا حمتس د د ا كد ددان لد دده بكد ددل حد د د
درف ايوع د دةم مد ددن اْلد ددور
َ
َ ح
)1
املوعود ا ن ُ يدَحدلُ ُ هذا العددإل .
العنيإل  ...)4إذ
ُ
 )1أالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص )112:وع د بن أ د يف ايوائد علي املسمد  )149/35وابن
أيب حاب يف كفسري  ) 1919/6كلهم من (ريق أيب ععفر الراايي عن الربيع بن أاس عن أيب العالية به.
الضدريس يف فضدائل القدرآن ص )38:كالةددا مدن (ريددق أيب
وأالرعده ابدن أيب داود يف املالدداحف ص )56:وابدن ُّ
ععفر الراايي عن الربيع بن أاس عن أيب العالية موقوفا عليه .واأل ر يف إسماد أبو ععفر الراايي عيسي بن
أيب عيسي ع د بن ماهان قال عمه ابن ح ر يف التقريدب ص :)629:إلصددوة سدتل اْلفداإل .وأورد
ضعف إسماد حمققو املسمد.
ابن كثري يف كفسري  )243/4وقال :إلغريبإل واأل ر َّ
َّ
استدل به السيو(ت ُ يقوز لدفع اإلُكال؛ وذلمل لضعفه -كما كقدم يف رجيه.-
 )2قل  :األ ر الذي
اليرقدداين يف مماهددل العرفددان  )349/1فقددال:
وهمدداك أوعدده أالددرز يف دفددع اإلُددكال غددري مددا ذكددر السدديو(ت ذكرهددا ُّ
إلأوُ :رن ه ددذا اخل ددَب مع ددارض للق ددا(ع؛ وه ددو م ددا أمجع د علي دده األم ددة ومع دارض الق ددا(ع س دداقط ع ددن درع ددة
اُعت ار فهذا الَب ساقط مردود علي قائله .اثايا :أاه معدارض ملدا ُ الدي مدن األال دار الدالدة علدي الالفده
ددي أاده ُ إُدكال يف املسد لة؛
وقد كقدم كثري ممها-إل .وااظدر :كفسدري األلوسدت  .)27/1والدذي ي َّدوع ُح ل َّ
لضددعف الدددليل امل ددالف فقددد ك ددني -فيمددا سد ق يف رجيدده -رادده ممكددر ُدداذ ومل الفتدده اإلمجدداس والمالددوص
املوادف ددة وال ددو كث د أن كركي ددب ا دت ك ددان بتوقي ددف م ددن الم د ص ددلي علي دده وس ددلم وأا دده ُ ل ددال لل درأي
واُعتهاد فيه فال إُكال حيمئذ و كعا أعلم.
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )243/1الموس التاسع عشر :يف عدد سور وآدكه وكلماكه وحروفه.
 )4أالرعه العَباين يف املع م األوسط  ) 361/6عن حممد بن ع يد بن آدم بن أيب إدس عن أبيه عن عدد
عن حفص بن ميسرو عن اييد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلعاي فذكر مبثله.
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )699/8وعيا إ ابن حمرَد َويحه َعن عمر بن اخلعاي رضت عمه.
واْلددي قدال عمده الدذه يف كرمجدة حممدد بدن ع يدد بدن آدم مدن ميديان اُعتددال  :)639/3إلكفدرد دَب اب(ددلإل= .
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اثايا -دفع اإلُكال:
)2
قال ُّ
السيو(ت  :إلرعالُهُ
فيه الذه ُّ  )3هلذا اْلدي وقد

د
إدس ككلدم
حممد ب َدن ع يدد بدن آدم ابدن أ
ُيخ العَباين َ
م
قات إُ َ
)4
ِ
ُِ ل ذلمل علي ما اُسخ رُ،ه من القرآنإل .

املسألة الرابعة عشرة :مشكل ما ورد يف ختصيص أربعة من الصحابة بأخذ القرآن عنهم دون
مَن سواهم.

اص اإلُكال:
أوُ– ُّ
5
اري عن ع د ِ بدن عمدرو بدن العداص قدال، :عد ُ المد َّ صدلي
السيو(ت ) :إلروز ال ُّ
قال ُّ
دعود وسددادمل ومعد د
عليدده وسددلم يقددول :إلالددذوا القددرآ َن مددن أربعد ددة :مددن ع ددد ِ بددن مسد د
داذ وأُيب بددن
= س دداة ه ددذا اْل دددي وأق ددر اْل ددافا يف اللس ددان  )277/5وق ددال األل دداين يف سلس ددلة األحادي د د الض ددعيفة
واملوضوعة  :)70/9إلقل  :لوائح الوضع علي حديثه ظاهرو فمثله ُ تا إ كالم يمقل يف جتر ه ركثر
ممددا أُددار إليدده اْلددافا الددذه العسددقالين؛ مددن روايتدده ملثددل هددذا اْلدددي وكفددرد بدده إل وسددي يت كضددعيف
السيو(ت لل دي عمد دفع اإلُكال.
اليرقاين يف مماهل العرفان .)349/1
 )1وقد أُار إ هذا اإلُكال :ال قاعت يف مالاعد المظر  )277/1و ُّ
 )2ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )243/1الموس التاسع عشر :يف عدد سور وآدكه وكلماكه وحروفه.
 )3ااظر :مييان اُعتدال .)639/3

والددذه ُّ هددو :مشددس الدددين أبددو ع ددد حممددد بددن أ ددد بددن عثمددان بددن قاميددااي الددذه
عالم ددة حمق ددق ،كال دداايفه ك ددريو كث ددريو كق دداري املائ ددة ممه ددا :إلاتري ددخ اإلس ددالمإل و"ميد ديان اُعت دددال يف اق ددد
الرعال" ،ت748:ه) .ااظر ( :قات الشافعية للس كت  )100/9واألعالم .)326/5
 )4وهماك أوعه أالرز يف دفع اإلُكال غري ما ذُكر:
 -1أن هذا اخلَب معارض للقا(ع؛ وهو ما أمجع عليه األمة علي املال ف ا موس ايمن الالفة الالديق
رضت عمه فعدد حروفه ُ كالل العدد املذكور يف اْلدي ومعارض القا(ع ساقط عن درعة
حددافا مددؤرد

اُعت ار.
 -2قد ذكر ال قاعت -علي فرض ص ة اْلدي  -وعها آالر يف دفع اإلُكال ابإلضافة إ ما ذكر السيو(ت
فقال :إلولعل هذا العدد كان ق ل أن يقتالر علي حرف واحد من الس عة فإن حروفه ا ن ُ
لدي أاه ُ إُكال يف
ك ل هذا العدد وُ كقاربهإل .ااظر :مالاعد المظر  .)277/1والذي َّ
يوع ُح َّ
املس لة؛ لضعف الدليل امل الف فقد ك ني أاه موضوس.

 )5ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )245/1الموس العشرون :يف معرفة ُحفَّاظه ورواكه.
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د
كعبإل  .)1أي :كعلَّموا مدمهم واألربعدةُ املدذكورون :ا مدان مدن املهداعرين؛ وةدا امل تددأُ جمدا وا مدان مدن
ابن د
ابن ع لإل .)2
معقل مو أيب ُحذيفةَ ومعاذم :هو ُ
األاالار وساملم هوُ :

اثايا– دفع اإلُكال:
)4
)3
ِ
دالم مبددا يكددو ُن بعددد إل  .)5أي :أن
قددال ُّ
السدديو(ت  :إلقددال الك حرَمدداين  :إل َحتمددل أادده أراد اإلعد َ
ِ
هؤُل األربعةَ ي قون حد يمفردوا بذلمل.
وكدُعقددب  :)6ر ددم مل يمفددردوا بددل الددذين مهددروا يف جتويددد القد ِ
دعاف
درآن بعددد العالددر الم ددوي أضد ُ
ََ
ُ َ
ِ
ِ
ُيب
املذكورين وقد قُتل ساملم مو أيب حذيفةَ يف وقعدة اليمامدة ومدات معداذم يف الالفدة عم َدر ومدات أ ٌَّ
وابددن مسد د
أتالددر اييد ُدد بددن اثب د وااته د إليدده الر س دةُ يف الق درالو وعددا
دعود يف الالفددة عثمددان وقددد َّ
ُ
ديم
بعددهم ايممددا (ددويال فالظدداهر أادده أمددر ابألالددذ عددمهم يف الوقد الددذي صدددر فيدده ذلددمل القد ُ
دول وُ يلد ُ
من ذلمل أُ يكو َن أح مد يف ذلمل الوق ُاركهم يف حفا ِ
القرآن بل كان الذي فظدون مث َدل الدذي
 )1أالرعه ال اري يف ص ي ه م.)4999:
 ) 2وعه اإلُكال يت ني من الالل :أن ظاهر اليص الم صلي عليه وسلم هؤُل األربعة رالذ القرآن
ِ
القرآن
عمهم دون َمن سواهم ِمن الال ابة يفهم ممه أُ يكو َن أح مد يف ذلمل الوق ُاركهم يف إكقان
وحفظه وهذا خيالف ما هو معلوم من أن الذين أكقموا القرآ َن وحفظو من الال ابة أضعاف هذا العدد
املذكور ويشهد لال ة ذلمل كثرو القرال املقتولني يوم مسيلمة ابليمامة وذلمل يف أول الالفة أيب بكر رضت
يف الال ي ني من قتل س عني من األاالار يوم بئر معواة كااوا يسمون القرال.
عمه وما
وقد حكي هذا اإلُكال الع اوي يف ُرم مشكل ا اثر  )218/14فقال" :ابي بيان مشكل ما روي عن
رسول صلي عليه وسلم من قوله :إلالذوا القرآن من أربعةإل فذكر أربعة ممن مجع القرآن دون من
سواهم ممن قد مجعهإل .وأُار إليه أيضا :مكت بن أيب (الب يف اإلاباة عن معاين القرالات ص)95:
واْلموي يف القواعد واإلُارات يف أصول القرالات ص )39:وابن ح ر يف فتح ال اري .)48/9
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )245/1الموس العشرون :يف معرفة ُحفَّاظه ورواكه.
 )4هو مشس الدين حممد بن يوسف بن علت بن سعيد الكرماين عامل ابْلدي كالدَّز لمشر العلم ب غداد
ال ني سمة وأقام مدو مبكة وفيها فرغ من أتليف كتابه إلالكواكب الدراري يف ُرم ص يح ال اريإل قال
ابن قاضت ُه ة :إلفيه أوهام وككرار كثري وُ سيما يف ض ط أ،ال الرواوإل ت786 :ه) .ااظر ( :قات
املفسرين  )285/2واألعالم .)153/7
 )5ااظر :الكواكب الدراري يف ُرم ص يح ال اري للكرماين .)26/15
 )6ااظر :فتح ال اري .)48/9
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حفظو وأاييد مجاعة من الال ابة .ويف الال يح يف غيووِ بئر َمعُ حواَةَ :أن الذين قُتِلدوا جدا مدن الالد ابة
كان يُقال هلم ال ُقَّرالُ وكااوا س عني رعالإل .)1
املسألة اخلامسة عشرة :مشكل ما ورد يف حصر َمنْ مجع القرآن يف عهد النيب  بأربعة من
الصحابة دون من سواهم.

اص اإلُكال:
أوُُّ -
)2
إلم حدن مجدع القدرآ َن
السيو(ت  :إلوروز ال ُّ
قال ُّ
اري عن قتدادو قدال :سد ل ُ أادس بدن مالدملَ :
ُيب ب ُدن كعدب ومعداذُ بدن
علي عهد رسول صلي عليه وسلم؟ فقال :أربعةم كلُّهم مدن األاالدار :أ َُّ
د
أحد عُموموإل .)3
يد بن اثب وأبو اييد .قل َ :م حن أبو اييد؟ قالُ :
ع ل واي ُ
وروز أيضددا مددن (ري د ِق اثب د د عددن أاد د
دس قددال :إلمددات الم د ُّ صددلي عليدده وسددلم ومل جيمد َدع
ِ
د
يد بن اثب وأبو اييدإل .)4
بن ع ل واي ُ
القرآ َن غريُ أربعة :أبو الدردال ومعاذُ ُ
وفيه خمالفةم ْلدي قتادوَ من وعهني:
ُيب بددن كعددب
يح بالدديغة اْلالددر يف األربعددة وا الد ُدرِ :ذ حكد ُدر أيب الدددردال بد َ
ددل أ َُّ
أحدددةا :التال در ُ
وقد استمكر مجاعةم من ِ
األئمة اْلالر يف األربعةإل .)5
 )1أالرعه ال اري يف ص ي ه م .)4088:وهماك أوعه أالرز يف دفع اإلُكال:
 )1أن هؤُل كااوا أكثر ض عا أللفاظه وأكقن ألدائه وإن كان غريهم أفقه يف معاايه ممهم.
 )2أو ألن هؤُل األربعة كفرغوا ألالذ ممه صلي عليه وسلم مشافهة وغريهم اقتالروا علي أالذ بعضهم من
بعء.
 )3أو ألن هؤُل كفرغوا ألن يؤالذ عمهم.
 )4أو ألن هؤُل مل يكواوا مشهورين مبا اسب إليهم الم  فذكرهم ليم ه عليهم وسك عن غريهم
لشهرهتم ويؤيد إمجاس المقلة عن ابن مسعود أاه مل يكن مجع القرآن يف عهد صلي عليه وسلم.
 )5أن الم  قال هذا القول ومل يكن يف القوم أقرأ ممهم حدث بعدهم َم حن هو مثلهم وأقرأ ممهم.
ااظرُ :رم ص يح مسلم للمووي  )17/16واإلاباة عن معاين القرالات ص )95:والقواعد واإلُارات يف
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ ل عوبة الو ذكرت يف دفعه.
أصول القرالات ص .)39:والذي َّ
يوع ُح َّ
 )2ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )246/1الموس العشرون :يف معرفة ُحفَّاظه ورواكه.
 )3أالرعه ال اري يف ص ي ه م.)5003:
 )4أالرعه ال اري يف ص ي ه م.)5004:
 ) 5ووعه اإلُكال :أن ظاهر قول أاس رضت عمه يفيد حالدر مجدع القدرآن أي :حفظده يف عهدد المد صدلي =
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اثايا -دفع اإلُكال:
)1
ي  :)2إلُ يلدديم مددن قد ِ
دول أاد د
دس :إلمل جيمعدده غددريهمإل أن يكددون
السدديو(ت  :إلوقددال املد َداايِر ُّ
قددال ُّ
لم َّ
أن سدواهم َمجَعده وإُ فكيدف اإلحا(دةُ بدذلمل
الو ُ
اقع يف افس األمر كذلمل؛ ألن التقدير :أاه ُ يدَ حع َ
دتم إُ إن كددان لقددت كد َّدل واحددد مددمهم علددي ااف دراد
مددع كثددروِ الال د ابة وكَد َفد ُّدرقهم يف ال د الد؟ وهددذا ُ يد ُّ
حمد حدل لدده مجد مدع يف عهد ِدد المد صددلي عليدده وسددلم وهددذا يف غايددة الُد حعد ِدد يف
وأالددَب عددن افسدده أادده مل يَك ُ
العادو وإذا كان املرعع إ ما يف علمه مل يليم أن يكون الواقع كذلملإل.
دمل بقد ِ
دمل هلددم فيدده فددإ ُ اُ َسددلم
دول أاددسد هددذا مجاعدةم مددن املالحدددو وُ ُمتَ َم َّسد َ
قددال :إلوقددد متََ َّسد َ
َحلَه علدي ظداهر سدلَّمما ولكدن مدن أيدن هلدم َّ
ديم
أن الواق َدع يف افدس األمدر كدذلمل؟ سدلَّمما لكدن ُ يل ُ
مددن كد ِ
ا لموعدده اجلد ُّدم الغفددري ولدديس مددن ُددرط
دون كددلد مددن اجلددم الغفددري مل فظدده كلَّدده أُ يكددون َح ِف د َ
الكل -ولو علي التواييع -كفيإل.
كل فرد مجيعه بل إذا َح ِف َ
التواكر أن ف َ
الكل َّ
ا ُّ
ا ُّ
)3
ِ
دوم اليمامدة سد عون مدن ال ُق َّدرال وقُتِدل يف عهدد المد صدلي عليده
وقال القر( ُّ  :إلقدد قُت َدل ي َ
دس األربع دةَ ابلددذكر؛ لشدددَّوِ كَد َعلُّقد ِده جددم دو َن
وسددلم ب ئددر َمعُ حواَدةَ مثددل هددذا العددددإل .قددال :إلوإمنددا َالد َّ
دص أاد م
غريهم أو لكو م كااوا يف ذهمه دون غريهمإل.
عليه وسلم جؤُل األربعة من الال ابة دون َمن سواهم وهذا خيالف ما هو معلوم ِمدن أن الدذين حفظدو
=
مددن الالد ابة أضددعاف هددذا العدددد املددذكور ويشددهد لالد ة ذلددمل كثددرو القدرال املقتددولني يددوم مسدديلمة ابليمامددة
وذلمل يف أول الالفة أيب بكر رضت عمه وما د يف الالد ي ني مدن قتدل سد عني مدن األاالدار يدوم بئدر
معواددة كددااوا يسددمون الق درال .وقددد أُددار إ هددذا اإلُددكال :الع دداوي يف ُددرم مشددكل ا اثر )218/14
واملاايري يف املدُحعلم بفوائد مسلم  )150/3والمووي يف ُرم ص يح مسلم  )19/16وال اقالين يف اُاتالار
للقددرآن  )180/1وأبددو الع دداس القددر( يف ال د ُدمفهم  )56/1وأبددو ُددامة يف املرُددد الددوعيي  ،)39/1وابددن
اليرقاين يف مماهل العرفان .)243/1
كثري يف كفسري  )53/1واليركشت يف الَبهان  )241/1و ُّ
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )246/1الموس العشرون :يف معرفة ُحفَّاظه ورواكه.
حممد بن علت بن عمر
ي هو :أبو ع د
املاايِر ُّ
 )2ااظر :املدُحعلم بفوائد مسلم للماايري  .)152-150/3و َ
الت َِّميمت املاايري اس ته إ إلماايرإل جبييرو صقلية حمدث من فقهال املالكية حدث عمه :القاضت عياض
له إلاملعلم بفوائد مسلمإل وإلإيضام اوالول يف األصولإل ت536 :ه) .ااظر :سري أعالم الم الل
 )104/20واألعالم .)277/6
 )3ااظر :ال ُدمفهم ملا أُكل من كل يص ص يح مسلم  .)379/6والقر( ُّ هو :أبو الع اس أ د بن عمر بن
الال ِ ي َ ح ِ
ني َّ ُرم
إبراهيم األاالاري القر( يعرف بدإلابن امليينإل فقيه مالكت من رعال اْلدي
تالر َّ
ح
اال َ
ص ِ يح ُمسلم َو َ،ا ُ إلالح ُم حف ِهم ملا أُكل من كل يص كتاي مسلمإل ت656:ه) .ااظر :الوايف
خمُحتَالر َ
ابلوفيات  )173/7واألعالم .)186/1
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وقال القاضت أبو بكر ال اقالينُّ :إلاجلواي عن حدي أاسد من د
أوعه:
ُ
يليم أُ يكون غريُهم َمجَ َعه.
أحدها :أاه ُ
مفهوم له فال ُ
َ
ايل جا إُ أولئمل.
الثاين :املر ُاد مل يدَ ح َم حعهُ علي مجيع الوعو والقرالات الو َ
جيمع ما اُسخ ممه بعد كالوكه وما مل يُمسخ إُ أولئمل.
الثال  :مل ح
دعة د ِ
دول ص ددلي علي دده وس ددلم ُ بواس د د
الراب ددع :أن املد دراد جبمعِ د ِده كَدلَقي دده ِم ددن يف رس د ِ
دالف
ح
غ ِريهم فيَ ح تَ ِم ُل أن يكون كلقي بعضه ابلواسعة.
درف حددا َهلم
اخلددامس :أ ددم كالد َّددوا إللقائدده وكعليمدده فا حُددتهروا بدده والفددت حددال غددريهم َّ
عمددن عد َ
ِِ
األمر يف ِ
افس األم ِر كذلمل.
ف الر ذلمل فيهم حبسب ع حلمه وليس ُ
السددادس :املدراد ابجلمددع الكتابدةُ فددال يمفددت أن يكددون غددريُهم َمجَ َعدده ِح حفظددا عددن ظهد ِر قل دده و َّأمددا
ِ
هؤُل ف معو كتابة وحفظو عن ظهر قلب.
السدابع :املدر ُاد أن أحددا مل يُفالددح رادده َمجَ َعده -مبعددىن أكمد َدل ِح حفظَده -يف عهددد رسددول  إُ
أولئددمل ددالف غد ِريهم فلددم يُفالد حدح بددذلمل؛ ألن أحدددا مددمهم مل يُكملدده إُ عمددد وفدداو رسددول صددلي
ضددرها إُ أولئددمل
عليدده وسددلم حددني ايل د آالد ُدر آيددة فلعد َّدل هددذ ا يددة األالددريو ومددا أُ د هها مددا َح َ
غريها اجلمع الكثري.
األربعةُ ممن َمجَ َع مجيع القرآن ق لها وإن كان قد َح َ
ضرها من مل ح
جيمع َ
دمع والعاعددة لدده والعمددل مبوع دده وقددد أالددر أ د ُدد يف إلاليهدددإل مددن
الثددامن :أن املدر َاد جبمعدده السد ُ
الي ِاه ِريَّة أن رعال أكي أاب الدَّردال فقالَّ :
مجع القرآن .فقال :اللهدم َغ حفدرا؛ إمندا َمجَ َدع
إلإن اب
(ريق أيب َّ
َ
القرآ َن من ،ع له وأ(اسإل )1إل .)2
قددال ابددن ح ددر  :)3إلويف غالد ِ
دف وُ سدديما األالددريإل .قددال :إلوقددد
دب هددذ اُحتمدداُت ككلُّد م

دات ذلددمل لل دديرِ دون األوس فقددط فددال يُمفددي ذلددمل عددن
ظهددر يل احتمد م
دال آالد ُدر وهددو أن امل دراد :إ د ُ
غري الق يلتني من املهاعرين؛ ألاه قدال ذلدمل يف معدرض املفداالرو بدني األوس واخلدير كمدا أالرعده ابدن
األوس واخلددير
عريددر مددن (ريددق سددعيد بددن أيب َع ُروبدَدة عددن قتددادوَ عددن أاددس قددال :إلافت ددر اْليَّددان:
ُ
ومد حدن َعد َددلَ ح ُددهادكُه رعلددني اليميددة بددن
فقددال األوس :ممددا أربعدةمَ :مددن اهتد َّدي لدده العددر ُ سد ُ
دعد ابددن معدداذ َ
وم د حدن ََحت ددهُ ال د َّددبحد ُر عاص ددم ب ددن أيب اثب د  .فق ددال
اثب د
وم د حدن َغ َّس دلَحته املالئك ددة حمظل دةُ ب ددن أيب ع ددامر َ
َ
 )1مل أعثر عليه يف اليهد لإلمام أ د .واأل ر أالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص )132:عن ع د
صاا عن معاوية بن صاا عن أيب الياهرية به.
 )2ااظر :اُاتالار للقرآن .)180/1
 )3ااظر :فتح ال اري .)51/9
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اخلير  :مما أربعةم مجعوا القرآن مل جيمعه غريهم  ...فذكرهمإل )1إل .)2

املسألة السادسة عشرة :مشكل ما ورد من إنكار ابن مسعود رضي اهلل عنه قرآنية الفاحتة
واملعوذتني.

اص اإلُكال:
أوُُّ -
الس دديو(ت  :)3إلوم ددن ال د ُدم حش ِك ِل  ...م ددا ذك ددر اإلم ددام ف ددر ال دددين ق ددال :إلاُِق ددل يف بع ددء
ق ددال ُّ
أن ابددن مسد د
دعود كددان ي ِ
مكد ُدر كددو َن سددورو الفادددة واملعدوذكني مددن القددرآن  )4وهددو يف غايددة
ُ
الكتددب القدميددة َّ َ
الالد ِ
دعوبة؛ أل إن قلمدداَّ :
اكر كددان حاصددال يف عالددر الال د ابة بكددون ذلددمل مددن القددرآن
إن المقد َدل املت دو َ
ديم َّ
أن القددرآن لدديس مبت دواكر يف
دب الكفددر .وإن قلمددا :مل يكددن حاصددال يف ذلددمل اليمددان فيلد ُ
فإاكد ُ
دار يُوعد ُ
األصلإل )5إل.
اثايا -دفع اإلُكال:
)7
)6
األغلب علي ِ
الظن َّ
أن اق َدل هدذا املدذهب عدن ابد ِن مسدعود اق مدل
قال ُّ
السيو(ت  :إلوقال  :إلو ُ
 )1مل أقف عليه عمد ابن عرير .واْلدي أالرعه ال يار يف املسمد  )395/13وأبو يعلي املوصلت يف
املسمد  )395/5والع اوي يف ُرم مشكل ا اثر  )374/10والعَباين املع م الك ري )10/4
واْلاكم يف املستدرك  )90/4كلهم من (ريق ع د الوهاي بن ععال عن سعيد بن أيب عروبة به .قال
اْلاكم :إلهذا حدي ص يح علي ُرط الشي ني ومل خيرعا إل .وقال اهليثمت يف لمع اليوائد :)41/10
إلروا أبو يعلي وال يار والعَباين ورعاهلم رعال الال يحإل.
 )2وهماك وعه آالر يف دفع اإلُكال غري ما ذكر قال به ابن كثري يف كفسري  :)53/1إلولعل مراد  :مل جيمع
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ ل عوبة
القرآن من األاالار؛ وهلذا ذكر األربعة من األاالارإل .والذي َّ
يوع ُح َّ
الو ذكرت يف دفعه.
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )268/1الموس الثاين والعشرون :معرفة املتواكر.
 )4وسي يت قري ا ريج الرواية واْلكم عليها عمد ذكر السيو(ت هلا يف دفع اإلُكال.
 )5ااظددر :مفدداكيح الغيددب  .)178/1وقددد أُددار إ هددذا اإلُددكال أيضددا :الع دداوي يف ُددرم مشددكل ا اثر
 )111/1وال دداقالين يف اُاتال ددار للق ددرآن  )330-300/1والسد د اوي يف مج ددال القد درال ص)94:
واب ددن كث ددري يف كفس ددري  )531/8واب ددن ح ددر يف ف ددتح ال دداري  )743/8وال ق دداعت يف مال دداعد المظ ددر
 )313/3واليركش د د ددت يف الَبه د د ددان يف عل د د ددوم الق د د ددرآن  )127/2واأللوس د د ددت يف كفس د د ددري )26/1
 )517/15واليرقاين يف مماهل العرفان .)275/1
 )6ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )269/1الموس الثاين والعشرون :معرفة املتواكر.
 )7أي :ف ر الدين الراايي .وااظر :مفاكيح الغيب .)178/1
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اب(ل وبه الل اخلالص عن هذ الع حقددوِإل .وكدذا قدال القاضدت أبدو بكدر :إلمل ي ِ
دح عمده أ دا ليسد
ال َّ
ُ
َ
ُ
م
ُ
ِ
ِ
ِ
د
َّ
ا عمدده إمنددا َحكهددا وأسددقعها مددن مالد فه؛ إاكددارا لكتابتهددا ُ ع دددا لكو ددا قددرآ ؛
بقددرآن وُ ُحفد َ
دب يف املالد ف إُ مدا أ ََم َدر المد ُّ صدلي عليده وسدلم إب اك ِده فيده ومل
ألاه كاا
ُّ
السمَّةُ عمد أُ يَكحتُ َ
ِ
ب ذلمل وُ ََِ ،عهُ أ ََمَر بهإل .)1
َجي حد ُ َكتَ َ
المووي  )2يف إل َُدرِم الحمه َّدذ ِ
يإل :إلأمجدع املسدلمو َن علدي َّ
أن املعدوذكني والفاددةَ مدن القدرآن
وقال
ُّ
ح َُ
ِ
د
و َّ
اب(ل ليس بال يحإل .)3
أن َم حن َع َ َد ممها ُيئا كفر وما اُق َل عن ابن مسعود م
)4
ِ
د
ص َّ
دح عمده قدرالوُ
ابن َح حيم د يف إلاملدُ َ لَّيإل :إلهذا َكذ م
ي علي ابن مسعود وموضوسم وإمنا َ
وقال ُ
عاص دم عن ِايدر عمه وفيها املعوذاتن والفادةإل .)5
)6
د
دار ذلددمل ف د الر
ص د َّ
وق دال ابد ُدن ح د در يف إلُ ددرم ال دداريإل  :إلقددد َ
دح عددن اب د ِن مس ددعود إاكد ُ
أ ددد وابد ُدن ِحَّددان عمدده :إلأادده كددان ُ يكتددب املعددوذكني يف مالد فهإل  )7وأالددر ع ددد بد ُدن أ د َدد يف
 )1ااظر :اُاتالار للقرآن أليب بكر ال اقالين .)330-300/1
دووي هددو :حميددت الدددين أبددو ايكددرد ددىي بددن ُددرف بددن مددري اْلددوراين المددووي الشددافعت عالمددة ابلفقدده
 )2المد ُّ
واْلدددي مول ددد ووفاك دده يف إلا دواإل م ددن ق ددرز ح ددوران بسددورية وإليه ددا اس د ته مددن كت دده إلاملمه ددا يف ُ ددرم
ص د د يح مسد ددلمإل وإلروضد ددة العد ددال نيإل ت676:ه) .ااظد ددر ( :قد ددات الشد ددافعية للسد د كت )395/8
واألعالم .)149/8
 )3ااظر :ا موس يف ُرم املهذي ..)396/3
ابن َح حيم هو :أبو حممد علت بن أ د بن سعيد بدن حديم الظداهري عدامل األاددلس يف عالدر وأحدد أئمدة
ُ )4
اْليميددةإل وكدان يقددال :إللسدان ابددن
اإلسدالم كددان يف األاددلس اللددق كثدري يمتسد ون إ مذه ده يقددال هلدم إل ح
ح دديم وس دديف اْل ددا ُ ددقيقانإل وكااد د ل دده وألبي دده م ددن ق ل دده ردس ددة ال دوايارو وك دددبري اململك ددة فيه ددد ج ددا
وااالرف إ العلم والت ليف له مالمفات كثريو ممها :إلاوليإل ت456 :ه) .ااظر :سري أعالم المد الل
 )184/18واألعالم .)254/4
 )5ااظر :اولَّي اب اثر .)32/1
 )6ااظر :فتح ال اري .)742/8
 )7أالرعه أ دد يف املسدمد  )116/35وابدن ح دان يف صد ي ه م )797:وابدن الضدريس يف فضدائل القدرآن
ص ) 124:كلهددم مددن (ريددق عاصددم بددن جدلددة عددن اير بددن ح دديم قددال :إلقل د أليب بددن كعددب :إن ابددن
مسعود كان ُ يكتب...إل فذكر مبثله .قال حمققو املسمد :إلحددي صد يح وهدذا إسدماد حسدن مدن أعدل
عاصم بن جدلة فهو صدوة حسن اْلدي وقد كوبعإل وقد ص َّ ح إسماد السيو(ت  -كما سي يت.-
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ِ
ابن َم حرَد َويحده مدن (ريدق األعم ِ
اة عدن ع دد الدر ن بدن
دم عدن أيب إسد َ
إلايددات املسمدإل والعَباينُّ و ُ
مل املعوذكني من مالداحفه ويقدول :إلإ مدا ليسدتا مدن
يييد الم عت قال :كان ع د بن مسعود يدَ ُ ُّ
مل املعدوذكني مدن املالد ف
كتاي إل  )1وأالر ال َّي ُار والعدَباينُّ مدن وعده آال َدر عمده :إلأاده كدان يدَ ُ ُّ
)2
داايدها صد ي ة -قددال
ويقددول :إمنددا أ ُِمد َدر المد ُّ  أن يُتعد َّدو َذ جمددا وكددان ع ددد ُ يقدرأ جمدداإل -أسد ُ
)3
ِ
دح أاده صدلي عليده وسدلم قدرأ
ص َّ
ابن مسعود علي ذلمل أح مد من الالد ابة وقدد َ
ال َّي ُار  :إلمل يدُتَابع َ
جما يف الالالوإل.
ِ
دردود والعع ُدن يف الدروادت الالد ي ة
ابن ح در ُ :)4
ي عليدهإل م م
إلفقول َمدن قدال :إلإاده َكدذ م
قال ُ
د
ادت ص ي ة والت ويل حمتملإل.
بغري ُمستمد ُ يُق ل بل الرو ُ
قدال :إلوقدد َّأولدده القاضدت  )5وغددريُ علدي إاكددا ِر الكتابدة كمدا سد قإل .قدال :إلوهددو أتوي مدل حسد مدن؛
إُ َّ
كدفع ذلمل حيد عدال فيهدا :إلويقدول :إ مدا ليسدتا مدن كتداي إل.
أن الروايةَ الالر ة الو ذكرُهتا ُ
ميكن ُدل لف ِدا إلكتداي إل علدي املالد ف فيَدتِ ُّم الت ويدل املدذكورإل .قدال :إللكدن مدن أتمدل
إلقال :إلو ُ
سياة ِ
العرة املذكورو است عد هذا اجلمعإل.
َ

 )1أالرعه ع دد بدن أ دد يف ايوائدد علدي املسدمد  )117/35والعدَباين يف املع دم الك دري  )235/9كلهدم
من (ريق حمم د بن أيب ع يدو بن معن عن أبيه عن األعمم عن أيب إس اة عدن ع دد الدر ن بدن يييدد
قال :فذكر مبثله .قدال اهليثمدت يف لمدع اليوائدد  :)149/7إلروا ع دد بدن أ دد والعدَباين ورعدال ع دد
رعددال الال د يح ورعددال الع دَباين قدداتإل .وقددال حمققددو املسددمد :إلإسددماد ص د يح رعالدده قددات رعددال
الال يحإل وقد ص َّ ح إسماد السيو(ت – كما سي يت.-
 )2أالرعدده ال ديار يف املسددمد م )1586 :والعدَباين يف املع ددم الك ددري  )235/9كالةددا مددن (ريددق حسددان بددن
الال حل ِ بح ِن َجحَر َام عن إبراهيم عن َع حل َق َمةَ عن ع د بن مسعود رضدت عمده فدذكر مبثلده.
إبراهيم ع ِن َّ
ق ددال اهليثم ددت يف لم ددع اليوائ ددد  :)149/7إلروا ال د ديار والعد دَباين ورعاهلم ددا ق دداتإل وق ددد صد د َّ ح إس ددماد
السيو(ت -كما سي يت.-
 )3ااظر :مسمد ال يار إلال ر اليالارإل  .)29/5وال َّي ُار هو :أبو بكر ،أ د بن عمرو بن ع د اخلالق الَدَّيار من
أهددل ال الددرو ،حددافا مددن العلمددال ابْلدددي  ،لدده مسددمدان أحدددةا ك ددري ،ددا إلال ددر الياالددرإل والثدداين صددغري
ت292:ه) .ااظر :سري أعالم الم الل  )554/13واألعالم .)189/1
 )4ااظر :فتح ال اري .)743/8
 )5أي :ال اقالين.
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ذلمل.

)1
دتقر عمدد القعد ُدع بددذلمل
داي ابد ُدن َّ
الالد اغ  :راده مل يسد َّ
قدال :إلوقددد أع َ

داة بعددد
حالدل اُكفد ُ

وحاصلُه :أ ما كااتا متواكركني يف عالر لكمهما مل يتواكرا عمد إل .ااتهي.
ابن مسدعود أن املعدوذكني ليسدتا مدن القدرآن؛ ألاده
وقال ابح ُن قُدتَدحيدَةَ يف إلمشكل القرآنإل َّ :)2
إلظن ُ
اْلسن واْلسني ف قام علي ظمه وُ اقدول :إاده أصداي يف
رأز الم صلي عليه وسلم يدُ َع َّوذ جما
َ
ذلمل وأالع املهاعرون واألاالارإل.
قال :إلو َّأما إسقا(ُه الفادةَ من مال فه فليس لظَمه أ ا ليسد مدن القدرآن معداذَ ولكمده
ِ
ذهب إ َّ
ومجدع بدني اللدوحني خمافدةَ الشدمل والمسديان والديددو والمقالدان ورأز أن
دب ُ
أن القرآ َن إمندا ُكت َ
ِ
ِ
ووعوي كعلُّمها علي كل واحدإل.
ال ِرها
ذلمل م مو من يف سورو اْلمد؛ لق َ
قل  :وإسقا(ُه الفادةَ من مال فه أالرعه أبو ع د
يد بسمد ص يحإل .)3

الالَّاغإل فقيه ُافعت لده
 )1وهو :أبو االر ع د السيد بن حممد بن ع د الواحد ال غدادي املعروف بدإلابن َّ
إلالشدداملإل يف الفقدده وإلالعدددوإل يف أصددول الفقدده ت477:ه) .ااظددر :سددري أعددالم المد الل )464/18
واألعالم .)10/4
 )2ااظر :أتويل مشدكل القدرآن ص .)43:واب ُدن قُدتَدحيدَدةَ هدو :أبدو حممدد ع دد بدن مسدلم بدن قتي دة الدديمَد َوري
ويل قضال الديمور فمسب إليها وكان رأسا يف علم اللسان العريب واألال ار وأدم الماس ومن املالمفني
املكثرين من كت ه :إلأتويل خمتلف اْلدي إل وإلكفسري غريدب القدرآنإل ت276:ه) .ااظدر :سدري أعدالم
الم الل  )296/13واألعالم .)137/4
 )3أالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص )318:عن إ،اعيل بدن إبدراهيم عدن أيدوي عدن ابدن سدريين قدال:
ُيب بن كعب يف مالد فه فاددة الكتداي واملعدوذكني واللهدم إ اسدتعيممل واللهدم إدك اع دد وكدركهن
إلكتب أ َُّ
ابن مسعود وكتب عثمان ممهن فادة الكتاي واملعوذكنيإل واأل ر ص َّ ح إسماد السيو(ت -كما كقدم.-
وأالرعه ابن َُّة يف اتريخ املديمة  )1009/3عن ع د األعلي بن ع د األعلدي عدن هشدام بدن حسدان عدن
حممد بن سرين فذكر بم و  .واأل ر إسماد ص يح.
وأالرعه ابن كثري يف كفسري  )103/1معلقا فقال :إلوقد روز األعمم عن إبراهيم قال :قيل ُبن مسعود:
إللدَِم ل حدم ككتب الفاد ة يف مال فمل؟ قال :لو كت تها لكت تها يف أول كل سوروإل -قال أبو بكدر بدن أيب داود:
يع  :حي يقرأ يف الالالو -قال :إلواكتفي حبفا املسلمني هلا عن كتابتهاإل.
وف عن ِ
وأالرعه ال اقالين يف اُاتالار للقرآن  )323/1معلقا فقال :إلوروز الشع عن ابن ع د
حممد بن أُيب
َ
َ
بن كعب :إلكتب أُيب س ُس َور يف املالد ف فاددة الكتداي واملعدوذكني والله ُدم إ اسدتعيممل واللهدم إدك
أالددر ا مت ددني فادددة الكت دداي =
اع د ُدد ومل يكت د ُه َّن اب د ُدن مس ددعود فلم ددا مج ددع اب د ُدن عف ددان املال د ف كت ددب ددالاث و َّ
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املسألة السابعة عشرة :موهم التعارض بني أحاديث رفع الصوت بالقراءة واإلسرار بها.
اص التعارض املوهم:
أوُُّ -
الس دديو(ت  :)1إلوردت أحادي د د ُ كقتض ددت اسد ددت اي رف د د ِع الالد د ِ
ق ددال ُّ
دوت ابلق د درالو وأحادي د د ُ
َََ ح
َ
األول :حددي الالد ي ني :إلمدا ِأذ َن لش د
ِ
الالوت .فمدن ِ
ِ
دتل مدا ِأذ َن لمد
والفء
كقتضت اإلسر َار
ُ
ُ
جيهر بهإل .)2
حس ِن الالوت يدَتَدغَّىن ابلقرآن ُ
وم ددن الث دداين :ح دددي ُ أيب داود والوم ددذي والمس ددائت :إلاجل دداهر ابلق د ِ
درآن كاجل دداه ِر ابلال دددقة
ُ
وال ُدم ِسُّر ابلقرآن كال ُدم ِسر ابلالدقةإل )3إل .)4
اثايا -دفع التعارض املوهم:
)5
دووي :إلواجلمد ُدع بيمهمدداَّ :
أن اإلالفددالَ أفض ُدل حيد الدداف الددردلَ أو
السدديو(ت  :إلقددال الم ُّ
قدال ُّ
دام جبهدر واجله ُدر أفضدل يف غدري ذلدمل؛ ألن العم َدل فيده أكثدر وألن فائدكَده كتعددز
اللُّون أو اي م
أتذَّز ُم َ
دوم
إ السددامعني وألادده يُد حدوقِ ُ
ال د ِر ُ
دب القددار ِ وجيمد ُدع َةَّدده إ الفكددر ويَ ح
،عدده إليدده ويعحد ُدرُد المد َ
ف َ
ا قلد َ
ويييد يف المشاطإل  .)6ويد ُّل هلدذا اجلمد ِع حددي أيب داود -بسدمد صد يح -عدن أيب س د
دعيد :اعتكدف
ُ
ُ
ِ
دف السددو وقددال :إلأُ
رسد ُ
فسددمعهم جيهددرون ابلقدرالو ف َك َشد َ
دول صددلي عليدده وسددلم يف املسد د َ
= واملعوذكني وأالر اللهم إ استعيممل واللهم إدك اع دإل.
لدي وت ما روي عن ابن مسعود رضت عمده إاكدار قرآايدة الفاددة واملعدوذكني و دوت ذلدمل ُ
والذي َّ
يوع ُح َّ
يدُ َع ُّد ُمشكال يف املس لة؛ ل عوبة الو ذُكرت يف كوعيه كلمل الروادت.
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )352/1الموس اخلامس والثال ون :يف آداي كالوكه واتليه.
 )2أالرعه ال اري يف ص ي ه م )5024:ومسلم يف ص ي ه م.)792:
 )3أالرعدده أبددو داود يف سددممه م )1333:والومددذي يف سددممه م )2919:والمسددائت يف سددممه م)2561:
وأ د يف املسمد  )598/28كلهم من (ريق َِحب ِري بن سدعد عدن الالدد بدن معددان عدن كثدري بدن ُم َّدروَ عدن
عق د ددة ب د ددن ع د ددامر ف د ددذكر مبثل د دده .واْل د دددي صد د د ح إس د ددماد األل د دداين يف ص د د يح س د ددمن أيب داود -75/5
م.)1204:
 )4وعه التعارض يت ني من الالل :أن ظاهر اْلدي األول ُّ
يدل علي است اي رفع الالوت ابلقرالو يف املقابل
جنددد أن اْلدددي الثدداين يقتضددت اإلسدرار والفددء الالددوت ابلقدرالو ممددا يددوهم التعددارض بيمهمددا .وقددد أُددار إ
هددذا التعددارض :المددووي يف الت يددان يف آداي لددة القددرآن ص )104:واليركشددت يف الَبهددان يف علددوم القددرآن
 )463/1وال قاعت يف مالاعد المظر  )325/1وامل اركفوري يف دفة األحوذي .)191/8
 )5ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )352/1الموس اخلامس والثال ون :يف آداي كالوكه واتليه.
 )6ااظر :ا موس ُرم املهذي .)166/2
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ِ
َّ
بعضكم علي بعضكم يف القرالوإل .)1
يرفع ُ
إن ُكلَّ ُكم مما د لربه فال يدُ حؤذيَ َّن ُ
بعضكم بعضا وُ ح
)2
ب اجله ددر ب د عء الق درالو واإلس درار ب ِ
عض ددها؛ ألن ال د ُدم ِسَّر ق ددد ي ددََم ُّل
وقددال بعض ددهم  :إليسددت ُّ
ُ
ُ
ِ
يح ابإلسرارإلإل .)3
س ابجلهر واجلاهر قد يَك ُّل فيسو ُ
في اَ ُ
املسألة الثامنة عشرة :مشكل تلحني عثمان رضي اهلل عنه كُتَّابَ املصحف.
اص اإلُكال:
أوُ– ُّ
الس دديو(ت  :)4إلوق ددال  :)5ح ددد ما ح َّ ددا ُ ع ددن ه ددارون ب ددن موس ددي أال ددَبين ال د ديبريُ ب ددن
ق ددال ُّ
ِ ِ
ِ ِ
داحف عُرض د عل ددي عثم ددا َن فوع ددد فيه ددا ُحروف ددا م ددن
ال د د ري ع ددن عكرم دةَ ق ددال :إلمل ددا ُكتَ د املال د ُ
ِ ِ ِِ
الل د ِن فقددال ُ :كدُغَريوهدا؛ فد َّ
دب مددن
دإن الع َ
دري سدتُدغَريُها -أو قدال :سدتُد حعرُجا -رَلحسدمَت َها لددو كدان الكاكد ُ
د
قيف وال ُدم حملِت من ُه د
اْلروفإل .أالرعه من هذا العريق ابدن األا داري يف كتداي
ذيل مل كُوعد فيه هذ
ُ
)6
ابن أَ حُتَةَ يف كتاي إلاملالاحفإل .)7
ُّ
إلالرد علي من الالف مال ف عثمانإل و ُ

 )1أالرعه أبو داود يف سممه م )1332:وأ د يف املسمد  )392/18والمسائت يف السمن الكَبز
 )289/7كلهم من (ريق ع د الراياة عن معمر عن إ،اعيل بن أمية عن أيب سلمة بن ع د الر ن عن
أيب سعيد اخلدري قال :فذكر مبثله .واْلدي ص ح إسماد املالمف  -كما كقدم  -واألل اين يف ص يح
سمن أيب داود  -77/5م.)1203:
 )2وهو ال يهقت يف ُعب اإلميان .)453/3
لدي أاه ُ كعارض بني اْلديثني؛ ل عوبة الو ذُكرت يف اجلمع بيمهما.
 )3والذي َّ
يوع ُح َّ
 )4ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )550/4الموس اْلادي واألربعون :يف معرفة إعرابه.
 )5أي :أبو ع يد يف فضائل القرآن ص.)287:
 )6والكتاي مفقود.
 )7والكتاي مفقود .وأالرعه أيضا ابن أيب داود يف املالاحف ص )119:من (ريق ُعَدحيد بن عقيل عن
هارون األعور عن اليبري بن اخلري عن عكرمة به .وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )745/2وعيا إ
ابن أيب داود عن عكرمة .واأل ر رعال إسماد قات لكمه ضعيف؛ ملا ميت:
صرم بذلمل أبو عمرو الداين يف املقمع ص )119:والس اوي يف الوسيلة إ كشف العقيلة
 -1اُاقعاس كما َّ
ص )36:وابن األا اري والسيو(ت -كما سي يت عمد اقله ألعوبة العلمال يف دفع اإلُكال.-
صرم بذلمل أبو عمرو الداين يف املقمع ص )119:والس اوي يف الوسيلة ص)36:
 -2المكارو يف املد كما َّ
-كما سي يت بيان ذلمل عمد اقل السيو(ت أعوبة العلمال يف دفع اإلُكال.-
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أالددر ابد ُدن األا دداري حند َدو مددن (ريددق ع ددد األعلددي بددن ع ددد
من (ريق ىي بن يدَ حعمر.)2 ...

بددن عددامر

)1

وابد ُدن أَ حُددتَةَ حند َدو

 )1أالرعه ابن األا اري يف كتابه إلالرد علي من الالف مال ف عثمانإل -وهو مفقود.-
وأالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص- )120:واللفا له -ومن (ريقه أالرعه علم الدين الس اوي يف
الوسيلة ص )34:وابن َُّة يف اتريخ املديمة  )1013/3وابن أُتة يف املالاحف -كما يف اإلكقان
 -)552/1كلهم من (ريق إ،اعيل بن إبراهيم عن اْلارث بن ع د الر ن عن ع د األعلي بن ع د
بن عامر قال :ملا فرغ من املال ف أيت به عثمان فمظر فيه فقال :إلقد أحسمتم وأمجلتم أرز فيه ُيئا من
ْلن وستقيمه العري رلسمتهاإل.
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )745/2وعيا إ ابن أيب داود يف كتابه إلاملالاحفإل عن ع د حاأل حَعلَي بن
ع د بن عامر الح ِ
قرُت .واأل ر إسماد ضعيف؛ ملا ميت:
َ
صرم بذلمل الس اوي يف الوسيلة ص )36:وابن األا اري والسيو(ت -كما سي يت عمد
كما
 -1اُاقعاس
َّ
اقله ألعوبة العلمال يف دفع اإلُكال.-
 -2ضعف اْلارث بن ع د الر ن املدين قال عمه ابن ح ر يف التقريب ص :)146:إلصدوة يهمإل.
 -3المكارو يف املد -كما سي يت بيان ذلمل عمد اقل السيو(ت أعوبة العلمال يف دفع اإلُكال.-
 )2أالرعه ابن أُتة يف كتابه إلاملالاحفإل -وهو مفقود.-
وأالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص- )122:واللفا له -وابن َُّة يف اتريخ املديمة  )1013/3وأبو عمر
الداين يف املقمع ص )121:وال اقالين يف اُاتالار للقرآن  )537/2والذه يف اتريخ اإلسالم
 )503/6كلهم من (ريق عمران القعان عن قتادو عن االر بن عاصم عن ع د بن فعيمة عن ىي
بن يعمر قال :قال عثمان رضت عمه :إليف القرآن ْلن وستقيمه العري رلسمتهاإل.
وأالرعه ال اقالين يف اُاتالار للقرآن  )537/2من (ريق عمران القعان عن قتادوَ عن ىي بن يعمرِ عن ابن
فعيمةَ قال :قال عثما ُن :فذكر مبثله.
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )745/2وعيا إ ابن أيب داود يف كتابه إلاملالاحفإل عن ىي بن يعمر.
واأل ر إسماد ضعيف؛ ملا ميت:
 -1اُاقعاس َّ
فإن ىي بن يعمر مل ير عثمان رضت عمه ومل يسمع ممه ُيئا كما صرم بذلمل أبو عمر الداين
يف املقمع ص )115:والس اوي يف الوسيلة ص.)36:
ابن
 -2عهالة ع د بن فُعيمة قال ال اقالين يف اُاتالار للقرآن  :)538 535/2إلواترو ُ
يقول الراوي ُ
ِ
اجلهالة اببن أيب فُعيمةَ هذا والفال أمرِ و ِ
أوضح د
ول
دليل علي
ابن أيب فعيمة وهذا
وآالر ُ
ُ
يقول ُ
فعيمةَ ُ
ذك ِر إل.
صرم بذلمل ال اقالين يف اُاتالار  )538/2والس اوي يف الوسيلة ص.)36:
 -3اُضعراي يف سمد كما َّ
والعلة الرابعة :المكارو يف املد كما ذكر ذلمل أبو عمرو الداين يف املقمع ص )115:والس اوي يف الوسيلة =
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دكلَة عدددا وكيددف يظَد ُّدن ابلال د ِ
وهددذ ا اثر م حشد ِ
ابة أوُ -أ ددم يدَحل مددون يف الكددالم فضددال عددن
ُ
ُُ
ُّ
القرآن وهم الفال الُ اللددُّ؟ كيف يُظَ ُّن جم اثايدا -يف القدرآن الدذي كَدلَ َّق حدو مدن المد صدلي عليده
وح ِفظددو وض د عو وأكقمددو ؟ كيددف يُظَد ُّدن جددم اثلثددا -اعتمدداعُهم كلهددم علددي اخلع د
وسددلم كمددا أادديل َ
وكتابتده؟ كيددف يظَد ُّدن جددم رابعددا -عدددم كَدمَ دُّ ِههم ورعد ِ
دوعهم عمدده؟ كيددف يُظَد ُّدن بعثمددا َن أادده يمهددي عددن
ُ
ُ
دروي ابلتدواكر َاللَفددا عددن
كغيددري ؟ كيددف يُظَد ُّدن أن القدرالو اسددتمرت علددي مقتضددي ذلددمل اخلعد وهددو مد ٌّ
سلف؟ هذا مما يست يل عقال وُرعا وعادوإل .)1
اثايا -دفع اإلُكال:
السيو(ت  :)2إلوقد أعاي العلمال عن ذلمل بثال ِة د
أعوبة :)3
قال ُّ
َ
ُ
دعري ممقعد مدع؛ وألن عثمددان
أحد ُددها :أن ذلددمل ُ يالد ُّ
دماد ُ ضد م
دح عددن عثمددان؛ فددإن إسد َ
دعيف مضد م
ِ
لتقيمده العددري رلسدمتِها؟ فدإذا كدان الددذين
ُعع َدل للمداس إمامدا يقتدددون بده فكيدف يدَ َدرز فيدده ْلمدا ويوُكده َ
دب مالد فا
كولَّدوا َ
دار فكيددف يُقيمدده غددريهم؟ وأيضددا :فإادده مل يَكتُد ح
مجعدده وكتابتَدده مل يقيمدوا ذلددمل وهددم اخليد ُ
كتب َّ
عد َو مالاحف.
واحدا بل َ
فددإن قيددل :إن الل ددن وقددع يف مجيعهددا ف عي د مد اكفاقُهددا علددي ذلددمل أو يف ِ
اف
بعضددها فهددو اع دو م
َ َ
ف دون مال د د ف ومل أتتِ
بال د د ة ال د د عء ومل ي ددذ ُكر أح د د مد م ددن الم دداس أن الل ددن ك ددان يف مال د د د
ح
َ
د )4
املالاحف ُّ
قط خمتلفة إُ فيما هو من وعو القرالو وليس ذلمل بل ن .
ُ
ِ
الرمد د ِي واإلُ دداروِ ومواضد د ِع
الوع دده الث دداين- :عل ددي كق دددير صد د َّ ة الرواي ددة -أن ذل ددمل ُم د َدؤَّومل عل ددي َّ
= ص .)36:وسي يت بيان ذلمل عمد اقل السيو(ت أعوبة العلمال يف دفع اإلُكال.
 )1وقد أُار إ هذا اإلُكال :ال اقالين يف اُاتالار للقرآن  )531/2وأبو عمرو الداين يف املقمع يف رسم
مالاحف األمالار ص )119:وعلم الدين الس اوي يف الوسيلة إ كشف العقيلة ص )36:واليرقاين
يف مماهل العرفان .)386/1
 )2ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )551/1الموس اْلادي واألربعون :يف معرفة إعرابه.
 )3ااظر :الوسيلة إ كشف العقيلة لعلم الدين الس اوي ص.)36:
اليعا وابن األا اري -كما
 )4وِممَّن أالذ مبسلمل كضعيف هذا األ ر وعدم وكه عن عثمان رضت عمهَّ :
سيذكر السيو(ت عمه -وأبو عمرو الداين وال اقالين واليخمشري والف ر الراايي وابن كيمية وابن اجليري
واليرقاين .ااظر :معاين القرآن وإعرابه لليعا  )131/2واملقمع ص )119:واُاتالار للقرآن
 )533/2وكفسري اليخمشري  )590/1وكفسري الف ر الراايي  )84/11ولموس الفتاوز
 )253/15ومماهل العرفان .)386/1
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اْلذف حنو :ﱡﭐ ﱄ ﱠ ﱡﭐ ﱪ ﱠ وما أُ ه ذلمل.
الثال  :أاَّه ُم َؤَّومل علي أُيال الالف لفظُهدا رَ،هدا كمدا كت دوا :ﱡﭐ ﲰ ﱠ [التوبدة]47:
وﱡﭐ ﲼ ﱠ [المم ددل ]21:رل ددف بع ددد إلُإل وﱡﭐ ﲬ ﲭ ﱠ [املائ دددو ]29:بد دواو وأل ددف
وﱡﭐ ﳁ ﱠ [الذاردت ]47:بيدالين فلدو قدُ ِر َ بظداهر اخلدط لكدان ْلمدا وجدذا اجلدواي ومدا ق لَده عديم
ابن أَ حُتَةَ يف كتاي إلاملالاحفإل .)1
ُ

وقال ابن األا اري يف كتاي :إلال َّدرد علدي مدن الدالف مالد ف عثمدانإل  :)2إلاألحاديد املرويدة
عن عثمان يف ذلمل ُ كقوم جا ح ة؛ أل ا ممقععة غريُ متالدلة ومدا يشدهد عقدل رن عثمدان -وهدو
دني
دام فيت ُ
اإلمام األمة الذي هو إمام الماس يف وقته وق حد َوُهتم -جيمعهم علدي املالد ف الدذي هدو اإلم ُ
ُ
فيه اللال ويُشاهد يف العه ايلال فال يُالل ه كدال و مدا يدَتَ د َوَّه ُم عليده هدذا ذو إاالداف ومتييدي وُ
أالددر اخلع د َ يف الكتدداي ليالددل ه مددن بعددد وس د يل اجلددائني مددن بعددد ال مددالُ علددي ر،دده
يعتقد ُدد أادده َّ
الوقوف عمد حكمه.
و ُ
ومددن ايعددم أن عثمددان أراد بقولدده :إلأرز فيدده ْلمدداإل أرز يف َالعدده ْلمددا إذا أقممددا رلسددمتما كددان
ْلن اخلط غري م حف د
سد وُ م د ر د
ف مدن عهدة دريدف األلفداظ وإفسداد اإلعدراي فقدد أبعَ َدل ومل يُالدب؛
ُ َ
ُُ
ُ
ِ
ِ
َّ
دؤالر فسدادا يف
ألن اخلط مم م عن المعق فمن َ
ْلن يف َكحت ه فهدو ُح مدن يف اُعقده ومل يكدن عثمدا ُن لي َ
ه ال ِ
ألفاظ القرآن من عهة َكحت د
دوم أاده كدان ُمواصدال لددرس القدرآن متقمدا أللفاظده
ب وُ اعق ومعل م
موافقا علي ما ُرسم يف املالاحف ال ُدمحمد َف َذو إ األمالار والمدواحتإل .أيَّ َدد ذلدمل مبدا أالرعده أبدو ع يدد
ديخ مددن أهددل
قددال :إلحددد ما ع ددد الددر ن بددن مهدددي عددن ع ددد بددن م ددارك حددد ما أبددو وائددل ُ-د م
داحف
الدديمن -عددن هدداا الَببددري -مددو عثمددا َن -قددال :إلكم د عمددد عثمددا َن وهددم يدَ حعرضددون املالد َ
ِ
يتسن} وفيها {ُ ك ديل لل لدق} وفيهدا {ف مهدل
رسلَ
بكتف ُاود إ أُيب بن كعب فيها{ :مل َّ
ف َ
ابن أَ حُتَةَ هو :أبو بكر حممد بن ع د بن أُتة األص هاين أستاذ ك ري وإمام ُهري
 )1وكتابه مفقود .و ُ
وحنوي حمقق قة قرأ علي أيب بكر بن لاهد له كتاي إلاملالاحفإل وكتاي إلاوَبإل يف القرالات قال ابن
اجليري :إلكتاي عليل يدل علي عظم مقدار إل ت360:ه) .ااظر ( :قات املفسرين )161/2
واألعالم .)224/6
 )2وكتابه مفقود .وابن األا اري هو :أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد األا اري من أعلم أهل ايمااه ابألدي
واللغة ومن أكثر الماس حفظا للشعر واألال ار قيل :كان فا ال ائة ألف بي ُاهد يف القرآن من
كت ه إلإيضام الوقف واُبتدالإل وإلالرد علي من الالف مال ف عثمانإل ت328:ه) .ااظر :السري
 )276/15واألعالم .)334/6
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ِ
دب ﱡﭐ ﲱ ﲲﱠ [ال ددروم ]30:وحم ددا
الك ددافرين} ق ددال :ف دددعا ابل د َّددواو فم ددا أح ددد َ
الالم د حدني فكت د َ
دب ﱡﭐ ﲷ ﲸﱠ [ال قدرو ]259:أْلدق فيهدا اهلدالإل .)1
دب ﱡﭐ ﲊ ﱠ[العدارة ]17:وكت َ
إلف مهلإل وكت َ
دف علددي مددا ُكتِددب ويدُحرفَد ُدع
َّعي عليدده أادده رأز فسددادا ف مضددا وهددو يُوقَد ُ
قددال ابددن األا دداري :إلفكيددف يدُدد َ
ات الالواي و ليد إل ااتهي.
ُ
كم ابْلق ويدُحل ِيَمهم إ َ
اخلالف إليه الو ُ
اقع من الماس ني؛ لي َ
ابن أَ حُتَةَ يف إلاملالاحفإل قال :إلحد ما اْلسن بدن عثمدان
قل  :ويدُ َؤيد هذا أيضا :ما أالرعه ُ
أا الربيع بن بدر عن سوار بن َُد يب قدال :سد ل اب َدن الديبري عدن املالداحف فقدال :إلقدام رع مدل
عمر فقال :د أمري املؤممني َّ
عمر قد ه َّدم أن جيمدع القدرآن
إ
إن الماس قد االتلفوا يف القرآن فكان ُ
َ
علي قرالو واحدو فعُعِن (َ حعمَدتَه الو مات ممها فلمدا كدان يف الالفدة عثمدا َن قدام ذلدمل الرعدل فدذكر
ابلال د د ف فعرضد ددماها عليهد ددا حد ددد
لد دده ف مد ددع عثمد ددا ُن املالد دداحف بعث د د إ عائش د دةَ ف ئ د د ُ ُّ
فش ِق َق ح إل )2إل.
قومماها أمر بسائرها ُ
فهذا ُّ
يدل علي أ م ض عوها وأكقموها ومل يوكوا فيها ما تا إ إصالم وُ كقوم.
ابن أَ حُدتَةَ :إلأا د حممدد بدن يعقدوي أا د أبدو داود سدليمان بدن األُدع أا د أ دد
قال ُ
بدن مسددعدو أا د إ،اعيددل أالددَبين اْلدارث بددن ع ددد الدر ن عددن ع دد األعلددي بددن ع دد بددن عددامر
قددال :إلملددا فُددرغ مددن املال د ف أُِيتَ بدده عثمددان فمظددر فيدده فقددال :أحسددمتم وأمجلددتم أرز ُدديئا سددمقيمه
 )1أالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص .)286:ومن (ريقه أالرعه ابن عرير يف كفسري .)602/4
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )30/2وعيا إ ابحن َر َاه َويحه ِيف ُم حسمد وأيب ع يد يف الفضائِل وع د بن
ِ
الَببَِري مو ُعثحمان قال :فذكر بم و .
يد َوابن عرير وابن األَا ا ِري يف املالاحف َعن هاا َ
وأبو وائل -كما يف التقريب ص -)296:هو :أبو وائل القاص الالمعاين ع د بن َِحبري املرادي.
وأالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص )286:عن ع د الر ن بن املهدي عن أيب اجلرام عن سليمان بن
عمري عن هاا مو عثمان قال :فذكر بم و خمتالرا .وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )30/2وعيا
إ أَيب ع يد وابن عرير َوابحن الح ُممذر وابن األَا اري عن هاا قال :فذكر بم و خمتالرا .وهذا األ ر يف
إسماد سليمان بن عمري وهو لهول اْلال كما يف اجلرم والتعديل  )133/4وفيه أيضا :وضام بن ع د
ا يد ال هراين أبو اجلرام قال عمه ابن ح ر يف لسان املييان  :)221/6إليروي املراسيل واملقا(يعإل .واأل ر
إسماد حسن رعاله بني قة وصدوة.
 )2كتاي املالاحف مفقود .وأالرعه ابن َُّة يف اتريخ املديمة  )990/3عن اْلسن بن عثمان عن الربيع بن
بدر به .واأل ر إسماد موضوس فيه الربيع بن بدر بن عمرو التميمت قال عمه ابن ح ر يف التقريب
ص :)206:إلمووكإل.
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رلسمتماإل )1إل.
ِ
ِ
دب الف دراغ مددن
دح معددىن مددا كقدددم فك ادده عُ د ِر َ
فهددذا األ د ُدر ُ إُددكال فيدده وبدده يتَّضد ُ
ض عليدده َعقد َ
كتابت دده فد درأز في دده ُ دديئا كت ددب عل ددي غ ددري لس ددان قد دريم كم ددا وق ددع هل ددم يف إلالت ددابو إل وﱡﭐ ﲴ ﱠ
سيقيمه علي لسان قريم َو ََّّف بذلمل عمدد العدرض والتقدوم ومل يدوك فيده
[ال قرو ]248:فوعد راه
ُ
ا الدذي صددر عدن عثمدا َن فلديم
حرفهدا ومل يُدحت ِق ِن اللفد َ
لعل َمدن روز كلدمل ا اثر السدابقة عمده َّ
ُيئا .و َّ
ممه ما ليم من اإلُكال فهذا أقوز ما جياي به عن ذلمل وهلل اْلمدإل .)2
املسألة التاسعة عشرة :مشكل ختطئة عائشة وابن عباس رضي اهلل عنهما كُتَّابَ املصحف.

اص اإلُكال:
أوُُّ -

السيو(ت  :)3إلقال أبو ع يد يف إلفضائل القرآنإل :حد ما أبو معاويةَ عن هشام بن ُعروو عن أبيه قال:
قال ُّ
إلس ل ُ عائشةَ عن ْل ِن القرآن عن قوله كعا  :ﱡﲽ ﲾ ﲿ ﱠ [(ه.]63:
ﳏ ﳑ ﳒ ﱠ [المسال ]162:وعن قوله كعا  :ﱡﲧ ﲨ ﲩ
ﳐ
وعن قوله كعا  :ﱡﭐ ﳎ
ﲪ ﲫ ﲬﱠ [املائدو.]69:
)4
عمل ال ُكتَّاي أالعَؤوا يف الكِتَايإل  - .)5هذا إسماد ص يح علي ُرط
فقال ح  :د َ
ابن [أُالو] هذا ُ
 )1األ ر إسماد ضعيف .وقد كقدم يف ص.)49:
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لعدم وت ما روي عن عثمان رضت عمه يف كل يمه ُكتَّاي
 )2والذي َّ
يوع ُح َّ
املال ف ول عوبة العلمال الو قيل يف كوعيه قوله -علي فرض ص ته.-
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )550/1الموس اْلادي واألربعون :يف معرفة إعرابه.
 )4يف اإلكقان يف علوم القرآن إلأالتإل والتال يح من مالادر الت ريج.
 )5أالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص .)287:ومن (ريقه أالرعه أبو عمرو الداين يف املقمع ص.)122:
وأالرعه سعيد بن ممالور يف سممه  )1507/4والعَبي يف كفسري  )680/7وابن أيب داود يف املالاحف
ص )129:وال اقالين يف اُاتالار للقرآن  )540/2كلهم من (ريق أيب معاوية عن هشام بن ُعروو به.
وأالرعه ابن َُّة يف اتريخ املديمة  )1013/3عن أ د بن إبحدَر ِاه َيم عن َعلِ ِت بح ِن ُم حس ِه در َع حن ِه َش ِام ب ِن ُع حرَووَ به.
وأالرعه ال اقالين يف اُاتالار للقرآن  )540/2من (ريق َعلِت بن ُم حس ِه در َع حن ِه َش ِام بح ِن عُحرَووَ به.
ِ
مالور َوابن أيب ُيَة
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )744/2وعيا إ أيب ع يد ِيف إلفضائلهإل وسعيد بن َم ُ
َوابحن عرير َوابحن أيب َد ُاود َوابحن الح ُمحمذر َعن ُع حرَوو قال :فذكر مبثله.
يح علدي ُدرط الشدي نيإل .وهدو كمدا
واأل ر قال عمه السيو(ت -كما كقددم يف ادص اإلُدكال :-إلهدذا إس م
دماد صد م
قدال لكدن استشدكل مج مدع مددن العلمدال هدذا األ در مددن عهدة المكدارو يف متمده فقددالوا بضدعفه وعددم وكده عددن
عائشددة رضددت عمهددا؛ ألادده ميتمددع عددادو وُددرعا أن يسددك الالد ابة رضددت عددمهم عددن هددذا اخلعد وهددم =
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الشي ني... -إل.

)1
ابن أَ حُتَةَ يف إلاملالاحفإل
وقال ُّ
ي مما كقد َ
السيو(ت  :إليدَ حقُر ُ
َّم عن عائشة :ما أالرعه اإلمام أ ُد يف إلمسمد إل و ُ
من (ريق إ،اعيل املكت عن أيب اللَ د
ف -مو ب ُمجَ َح -أاه دالل مع ع يد بن ُعمري علي عائشة فقال:
إلعئ أس لُمل عن د
يقرُتها؟ قال  :أيَّةُ آية؟
آية يف كتاي كيف كان ُ
ُ
رسول صلي عليه وسلم َ
َحب إليمل؟
قال :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ [املؤممون ]60:أو إلوالذين محكون ما أكواإل .فقال  :أيتُهما أ ُّ
إيل من الدايا مجيعا .قال  :أيتُهما؟ قل  :إلالذين مكون ما أكواإل.
قل  :والذي افست بيد إلحداةا أ ُّ
َحب َّ
ِ
فقال :
َّ
ُ
يقرتها وكذلمل أُايل ح
ولكن اهل الَ
أُهد أن رسول صلي عليه وسلم كذاك كان َ

فإل .)2
ُحر َ

= يعلمون أن فيه ْلما ُ جيواي يف اللغة فضال عن التالوو ويوكوا كقوميه وإصالحه وهم الذين ُ جيتمعون علي
ضاللة؛ بل ممرون بكل معروف ويمهون عن كل ممكر أن يدعوا يف كتداي ممكدرا ُ يدُغَِدري أحدد مدمهم.
قال الشيخ األلوست يف كفسدري  :)535/8إلذكدر أهدل املالدعلح :أن ممدا يُددرك بده وضدع اخلدَب مدا يؤالدذ مدن
حال املروي؛ ك ن يكون مماقضا ِ
لمص القرآن أو السمة املتواكرو أو اإلمجاس القععت أو صريح العقدل حيد
ُ يق ل ُتل من ذلمل الت ويل أو مل تمل سدقوط ُدتل ممده يديول بده اودذور .فلدو قدال قائدل بوضدع بعدء
هاكيمل األال ار مل ي عد .و كعا أعلدمإل .وممدن قدال بدرد هدذا األ در وعددم وكده عدن عائشدة رضدت عمهدا
مدن عهدة المكدارو يف متمده :العدَبي يف كفسدري  )684/7واليعدا يف معداين القدرآن  )131/2واليخمشدري
يف كفس د ددري  )590/1وال د دداقالين يف اُاتال د ددار للقد د ددرآن  )549/2ومك د ددت اب د ددن أيب (ال د ددب يف كفسد د ددري
 )4663/7 )1530/2والف د ددر الد د دراايي يف كفس د ددري  )64/22 )84/11واب د ددن كيمي د ددة يف لم د ددوس
الفتاوز  )253/15وأيب حيان يف كفسري  )134/4واليرقاين مماهل العرفان  )393/1وغريهم.
واحتمال اخلع يف املد ليس من أيب معاويدة حممدد بدن الداايم الضدرير؛ ألاده قدد كوبدع -كمدا كقددم -اتبعده علدت بدن
مسددهر وإمنددا مددن هشددام بددن عددروو؛ فددإن الددذي حدددَّث جددذا اْلدددي عمدده مددن أهددل العدراة وةددا :أبددو معاويددة
وعلددت بددن مسددهر وكالةددا كددويف وقددد كُكلِد َدم يف روايددة الع دراقيني عمدده .ااظددر :هتددذيب الكمددال )238/30
ومييان اُعتدال .)302/4
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )555/1الموس اْلادي واألربعون :يف معرفة إعرابه.
 )2أالرع د د دده اإلم د د ددام أ د د ددد يف املس د د ددمد  )185/41وأب د د ددو عم د د ددر ال د د دددُّوري يف قد د د درالات المد د د د ص د د ددلي علي د د دده
وسلم ص )130:كالةا عن عفان عن ص ر بن عويرية عن إ،اعيل املكت به.
وأالرعه ابن أُتة يف كتابه املفقود املالداحف  -كمدا يف اإلكقدان للسديو(ت  -)555/1مدن (ريدق إ،اعيدل املكدت
به مثله.
وأالرعه اإلمام أ د يف املسمد  )51/42عن يييد عن ص ر بن عويرية عن إ،اعيل عن أيب اللف أاه
دالل مع ع يد بن عمري علي عائشة فس هلا ع يد بن عمري :فذكر مبثله.
=
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ومددا أالرعدده ابد ُدن عري د در وسددعيد بددن ممالددور يف إلسددممهإل مددن (ريددق سددعيد بددن ع ددري عددن ابددن

و=أالرعه ابن أيب حاب يف اجلرم والتعديل  )366/9من (ريق يييد بن هارون عن ص ر بن عويرية عن إ،اعيل
لكن
بن مسلم املكت عن أيب اللف أاه دالل مع ع يد بن عمري علي عائشة فذكر خمتالرا دون قوهلا :إلو َّ
اهل الَ ُحرفإل.
وأالرعه ال اري يف التاريخ الك ري  )28/9من (ريق يييد بن هارون عن ص ر بن عويرية عن إ،اعيل بن
أمية عن أيب اللف أاه دالل مع ع يد بن عمري علي عائشة فذكر خمتالرا دون قوهلا:
َّ
إلولكن اهل الَ
ُحرفإل.
وأالرعه أبو أ د اْلاكم يف األسامت والكىن  )318/4من (ريق يييد بن هارون عن ص ر بن عويرية عن
إ،اعيل ابن أمية عن أيب اللف أاه دالل مع ع يد بن عمري علي عائشة فذكر مبثله .قال ابن ح ر يف
كع يل املمفعة  :)447/2إلواستفد من هذ الرواية أن إ،اعيل املكت؛ هو ابن أمية أحد الثقات
املشهورين من رعال الال يح وظن ُي ما اهليثمت يف إللمع اليوائدإل له أاه إ،اعيل بن مسلم املكت؛
وليس كما ظنإل.
وأالرعه أبو أ د اْلاكم يف األسامت والكىن  )318/4وإس اة بن راهويه يف مسمد  )942/3والعَبي يف
كفسري  )70/17كلهم من (ريق (ل ة بن عمرو عن أيب اللف قال :دالل مع ع يد بن عمري علي
إلولكن اهل الَ ُحرفإل .و(ل ة بن عمرو املكت مووك كما يف
عائشة فذكر خمتالرا دون قوهلا:
َّ
التقريب ص.)283:
وأالرعه اْلاكم يف املستدرك  )269 256/2من (ريق ىي بن راُد عن الالد َّ
اْلذال عن ع د بن
ع يد بن عمري عن أبيه قال :قل لعائشة رضت عمها فذكر بم و دون قوهلا:
َّ
إلولكن اهل الَ
ُحرفإل .قال اْلاكم :إلهذا حدي ص يح اإلسماد ومل خيرعا إل .وكعق ه الذه بقوله :إل ىي بن راُد
ضعيفإل .وضعفه ابن ح ر يف التقريب ص.)590:
إلات ِرخيهإل َوع د بن
مالور َوأ د َوالُ َ ا ِري ِيف َ
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )106/6وعيا إ سعيد بن َم ُ
ِ
إلاملالاحفإل والدَّارقع يف إلا ِإلفرادإل واْلاكِم
يد وابن الح ُممذر َوابحن أُتة وابن األَاَا ِري َمعا ِيف
ص هُ وابحن حمرَد َويحه َعن ع يد بن ُع َم حري فذكر مبثله.
َو َ
واأل ر إسماد ضعيف جلهالة حال أيب اللف مو ب ُمجَح كما قاله ابن ح ر يف كع يل املمفعة )447/2
وحمققو مسمد اإلمام أ د  .)185/41ومتابعة ع د بن عُ يد بن عمري له – كما كقدم عمد اْلاكم– يف
إسمادها ىي بن راُد املاايين؛ وهو ضعيف كما كقدم.
واأل ر ضعَّف إسماد اْلافا ابن كثري يف كفسري  )481/5واهليثمت يف لمع اليوائد  )72/7ظمَّا ممهما أن
إ،اعيل املكت؛ هو إ،اعيل بن مسلم املكت وقد كعقب ذلمل ابن ح ر يف كع يل املمفعة  )447/2واَّه
مالرحا
علي أن إ،اعيل املكت هو إ،اعيل بن أمية أحد الثقات املشهورين من رعال الال يح كما عال َّ
به يف إسماد أيب أ د اْلاكم وال اري املتقدم.
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ع دداس يف قول دده :ﱡﳆ ﳇ ﳈﱠ [الم ددور ]27:ق ددال :إلإمن ددا ه ددت العد د م م ددن الكاك ددب إلح ددد
َت به ال ُكتَّايإل .)1
ب مما أالع ح
كست ذاوا وكسلمواإل .أالرعه ُ
أحس ُ
ابن أيب حاب بلفا إلهو فيما َ
ابن األا اري من (ريدق عكرمدةَ عدن ابدن ع داس :إلأاده قدرأ :إلأفلدم يت َّدني الدذين آممدوا
وما أالرعه ُ
أن لو يشال هلدز الماس مجيعاإل فقيل له :إ دا يف املالد ف :ﱡﱼ ﱽﱠ [الرعدد ]31:فقدال:
عسإل .)2
ُّ
أظن الكاكب كت ها وهو م
 )1أالرعه العَبي يف كفسري  )240/17وسعيد بن ممالور يف سممه  )409/6وابن أيب حاب يف
كفسري  )2566/8وأبو ع يد يف فضائل القرآن ص )307:والع اوي يف ُرم مشكل ا اثر
 )250/4ومن (ريق سعيد بن ممالور وال يهقت يف ُعب اإلميان  )208/11كلهم من (ريق ععفر بن
إدس عن سعيد بن ع ري به.
وأالرعه الع اوي يف ُرم مشكل ا اثر  )249/4واْلاكم يف املستدرك  )430/2ومن (ريقه أالرعه
ال يهقت يف ُعب اإلميان  )209/11كالةا من (ريق ععفر بن إدس عن لاهد عن ابن ع اس -رضت
عمهما.-
ِ
مالور َوع د بن يد َوابن عرير
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )171/6وعيا إ الح حفرَدِيب َو َسعيد بن َم ُ
ِ
وابن املمذر وابن أيب ح ِاب وابن حاألَاحد ا ِري ِيف إلالحم ِ
ص هُ َوالحَدحيد َه ِقت ِيف إلُعب
َ َح
َح
الاحفإل َوا حْلَاكم َو َ
َ َ
َ
َ
ا ِإلميانإل والضيال ِيف إلامل تاروإل من (رة َعن ابحن َعَّاس َ -ر ِضت َعمهما.-
وأورد ابن ح ر يف فتح ال اري  )8/11وعيا إ سعيد بن ممالور والعَبي وال يهقت يف إلالشعبإل عن ابن
ع اس -رضت عمهما .-قال :إلبسمد ص يحإل.
واأل ر إسماد ص يح؛ فقد ص ه اْلافا ابن ح ر -كما كقدم -وقال عمه اْلاكم يف املستدرك :)430/2
إلهذا حدي ص يح علي ُرط الشي ني ومل خيرعا إل.
وقد استشكل بعء العلمال هذا األ ر من عهة المكارو يف متمه فقالوا بضعفه .قال ابن ح ر يف فتح
ال اري  :) 9/11إلوأالرعه إ،اعيل بن إس اة يف إلأحكام القرآنإل عن ابن ع اس واستشكله وكذا (عن يف
ص ته مجاعة ممن بعد إل .ممهم :أبو ععفر الم اس وابن األا اري -كما سيذكر السيو(ت يف دفع
اإلُكال -واليخمشري وابن ععية والقر( وأبو حيان والشمقيعت .وقال ابن كثري يف كفسري :)37/6
إلوهذا غريب عدا عن ابن ع اسإل.
ااظر :الماسخ واملمسود للم اس ص )587:وكفسري اليخمشري  )227/3وكفسري ابن ععية )176/4
وكفسري القر(  )214/12وكفسري أيب حيان .)30/8
 )2كتاي املالاحف ُبن األا اري مفقود .واأل ر أالرعه العَبي يف كفسري  )537/13من (ريق أيب ع يد
القاسم بن َّ
سالم عن يييد عن عرير بن حاايم عن اليبري بن اخلري أو يعلي بن حكيم عن عكرمة به.
وأورد ابن ح ر يف فتح ال اري  )373/8وعيا إ العَبي وع د بن يد عن ابن ع اس -رضت =
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دول يف
سعيد بن ممالدور مدن (ريدق سدعيد بدن ع دري عدن ابدن ع داس :إلأاده كدان يق ُ
وما أالرعه ُ
ابلالددادإل .وأالرعدده ابد ُدن
التيقَد ِ الدو ُاو َّ
قولدده :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﱠ [اإلس درال :]23:إمنددا هددت َّ
إلووصددي ربددملإل َ
َّ
ابلالادإل.)1 ...
إلاستمد
أَ حُتَةَ بلفا:
الكاكب ِمدادا كثريا فالتَدَيقَ ِ الو ُاو َّ
ُ
= عمهما .-قال :إلإبسماد ص يح كلهم من رعال ال اريإل .وص َّ ح إسماد أيضا الشيخ حممود حممد
كل رعاله رعال
ُاكر يف دقيقه كفسري العَبي  )452/16فقال :إلفهذا الَب رعاله قات بل ُّ
الال ي ني سوز أيب ع يد القاسم بن سالم وهو إمام قة صدوة فإسماد ص يح ُ مععن فيهإل.
وقد استشكل بعء العلمال هذا األ ر من عهة المكارو يف متمه فقالوا بضعفه قدال ابدن ح در :إلو َّأمدا مدا أسدمد
العَبي عن ابن ع اس فقد اُتد إاكار مجاعة -ممن ُ علم له ابلرعدال -صد ته وابلد اليخمشدري يف ذلدمل
كعادكه إ أن قال إلوهت و فرية ما فيها مريةإل وك عه مجاعة بعد و املستعانإل .ممهم :ابن األا اري -
كما سيذكر السيو(ت يف دفع اإلُكال -والف ر الراايي والقر( وأبو حيان واأللوست واليرقداين .قدال
ابددن ح ددر :إلوهددذ األُدديال وإن كددان غريهددا املعتمددد لكددن ككددذيب املمقددول بعددد صد ته لدديس مددن دأي أهددل
الت اليل فليمظر يف أتويله مبا يليق بهإل.
ااظ ددر :ف ددتح ال دداري  )373/8واإلكق ددان  )550/1وكفس ددري اليخمش ددري  )530/2وكفس ددري الد دراايي )43/19
وكفس د د د ددري الق د د د ددر(  )320/9وكفس د د د ددري أيب حي د د د ددان  )391/6وكفس د د د ددري األلوس د د د ددت  )148/7ومماه د د د ددل
العرفان .)389/1
ني عن سعيد بن ع ري به.
 )1أالرعه سعيد بن ممالور يف سممه  )104/6عن سفيان عن ع د امللمل بن أ حَع ََ
وسعِيد بن َممالور وابن عرير وابن الح ُممذر وابن
الفرَدِيب َ
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )257/5وعيا إ ح
ِ
إلاملالاحفإل من (َ ِريق سعيد بن ُعَري به.
األَاَا ِري ِيف
وأورد ابن ح ر يف الفتح  )373/8وعيا إ سعيد بن ممالور عدن ابدن ع داس -رضدت عمهمدا .-قدال:
إلإبسماد عيد عمهإل.
وأالرعه أ د بن مميع يف مسمد -كما يف إداف اخلريو املهرو بيوائد املساايد العشرو لل وصريي  -)229/6من
(ريق الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن ع اس -رضت عمهما.-
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )257/5وعيا إ أَيب ع يد وابن مميع وابن الح ُممذر وابن حمرَد َويحه من (ريق
مهَران َعن ابحن َعَّاسَ -ر ِضت عمهما .-قال ال وصريي :إلهذا إسماد ضعيف؛ فرات بن السائب
حمي ُمون بن ح
ضعَّفه أ د بن حم ل وابن معني وابن ح ان والدارقع وغريهم وقال ال اري :ممكر اْلدي إل.
وأالرعه ابن أَ حُتَةَ يف كتابه املفقود إلاملالاحفإل -كما يف اإلكقان يف علوم القرآن  -)556/1وابن أيب حاب -
الض َّ اك َعن ابن َعَّاس -رضت عمهما .-وهذا اإلسماد
كما يف الدر املمثور  -)257/5من (ريق َّ
الض اك بن مياحم مل يلق ابن ع اس -رضت عمهما .-ااظر :هتذيب التهذيب
ضعيف؛ ُاقعاعه َّ
.)454/4
=
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سعيد بن ممالور وغريُ من (ريق عمرو بن ديمار عن عكرمة عدن ابدن ع داس:
وما أالرعه ُ
إلأادده كددان يق درأ :إلولقددد آكيمددا موسددي وهددارون الفرقددان ضدديالإل [األا يددال ]48:ويقددولُ :ال د ُذوا هددذ ال دو َاو
واععلوها ها هما :إلوالذين قال هلم الماس إن الماس قد مجعوا لكمإل ا ية [آل عمران]173:إل .)1
وأالرعدده ابد ُدن أيب حدداب مددن (ريددق الديبري بددن ِال ِريد عددن عكرمدةَ عددن ابد ِن ع دداس قددال :إلاا ِيعدوا
فاععلوها يف :ﱡﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ [غافر]7:إل .)2
هذ الو َاو َ
ومدا أالرعدده ابدن أَ حُددتة وابددن أيب حداب مددن (ريد ِدق عع د
دال عددن ابددن ع داس يف قولدده كعددا  :ﱡﭐ ﲞ
ُ ََ ُ
ِ
دور مثد َدل اددور
ﲟ ﲠ ﱠ [المددور ]35:قددال :إلهددت َالعَد م مددن الكاكددب هددو أعظد ُدم مددن أن يكددون اد ُ
إلمثل اوِر املؤمن كمشكاودإل )3إل.
املشكاو إمنا هتُ :
مجع من العلمال هذا األ ر من عهة المكارو يف متمه فقالوا بضعفه ممهم :أبو حاب وابن األا اري
=
وقد استشكل م
كما سيذكر السيو(ت يف دفع اإلُكال -وابن ععية والف ر الراايي واليرقاين.قال ابن ح ر :إلوهذ األُيال وإن كان غريها املعتمد لكن ككذيب املمقول بعد ص ته ليس من دأي أهل
الت اليل فليمظر يف أتويله مبا يليق بهإل .ااظر :كفسري ابن ععية  )447/3وكفسري القر( )237/10
وكفسري الف ر الراايي  )147/20ومماهل العرفان  )390/1وفتح ال اري .)373/8
 )1أالرعه سعيد بن ممالور يف سممه  )295/6عن سفيان عن عمرو بن ديمار به.
ممالور وابن الح ُمحمذر عن ابن عَّاس -رضت
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )634/5وعيا إ سعيد بن ُ
عمهما.-
واأل ر إسماد ص يح ورعاله قات .وص ح إسماد حمققو سمن سعيد بن ممالور.
 )2أالرعه ابن أيب حاب يف القسم املفقود من كفسري -كما يف الدر املمثور  -)634/5وعيا السيو(ت أيضا
إ ع د بن يد وابن الح ُممذر عن ابن َعَّاس -رضت عمهما.-
وأالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص )305:عن يييد بن هارون عن عرير بن حاايم عن اليبري بن الري
عن عكرمة  -قال أبو ع يد :إلُ أدري أهو عن ابن ع اس أو ُإل  -أاه كان يقرأ :ﱡﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱠ [األا يال ]48 :ويقول :إلحولوا الواو إ موضعها والذين ملون
العر ومن حوله)إل .واأل ر إسماد ص يح رعاله قات .وقد استشكل بعء العلمال هذا األ ر والذي
ق له من عهة المكارو يف متمه؛ أل ا معارضة للقرالو املتواكرو ا مع عليها فقالوا بضعفه ممهم :ابن األا اري
كما سيذكر السيو(ت يف دفع اإلُكال -واليرقاين يف مماهل العرفان .)391/1 )3أالرعه ابن أُتة يف املالاحف -وهو مفقود -وأالرعه ابن أيب حاب يف كفسري  )2594/8قال :حد ما
علت بن اْلسني ما االر بن علت أالَبين أيب عن ُِحل بن ع اد عن قيس بن سعد عن ععال عن ابن
ُّ
ع اس رضت عمهما فذكر مبثله.
=
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اثايا -دفع اإلُكال:
الس دديو(ت  :)1إلوق ددد أع دداي اب د ُدن أَ حُ ددتَةَ  )2ع ددن ه ددذ ا اث ِر ُكلِ َه ددا رن املد دراد :أالع ددؤوا يف
ق ددال ُّ
اُالتيار ومدا هدو األ حَو جلمدع الم ِ
داس عليده مدن األحدرف السد عة ُ أن الدذي ُكتدب العد الدار عدن
القرآن.
ِ
إلحددرف اهل ددالُإل :أُلقددت إ الكاكددب ه ددالم غددريُ مددا كددان األ حَو أن
قددال :إلفمعددىن قددول عائشدةَُ :
يد حل َقي إليده مدن األحدرف السد عةإل .قدال :إلوكدذا معدىن ق ِ
دول ابد ِن ع د
داس إلكت هدا وهدو عدسإل يعد  :فلدم
ُ
)3
ِ
يتدددبَّر الوعددهَ الددذي هددو أ حَو مددن ا الددر وكددذا َسددائ ُرَهاإل .و َّأمددا ابد ُدن األا دداري فإادَّده عددمَ َح إ كضددعيف
)4
داس وغد د ِري بث ددوت ه ددذ األح د ِ
ِ
ُال د َدر ع ددن ابد د ِن ع د د
درف يف القد درالو
ال ددروادت ومعارض ددتها ب ددروادت أ َ
األول أو وأَقحد َع ُد .)5
اي ُ
واجلو ُ
و=أورد السيو(ت يف الدر املمثور  )197/6وعيا إ ابن أيب ِ
حاب َعن ابن َعَّاس -رضت عمهما .-واأل ر
إسماد ص يح رعاله قات .وقد استشكل بعء العلمال هذا األ ر والذي ق له من عهة المكارو يف متمه؛
أل ا معارضة للقرالو املتواكرو ا مع عليها فقالوا بضعفه ممهم :ابن األا اري -كما سيذكر السيو(ت يف
دفع اإلُكال -واليرقاين يف مماهل العرفان .)392/1
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )556 553/1الموس اْلادي واألربعون :يف معرفة إعرابه.
 )2يف كتابه إلاملالاحفإل وهو مفقود.
إلالرد علي من الالف مال ف عثمانإل وهو مفقود.
 )3يف كتابه ُّ
 )4وهماك أوعه أالرز قيل يف دفع اإلُكال غري ما ذكر ممها:
َّ )1
سمدها ص ي ا -فهت آحادية فال كعارض القععت الثاب ابلتواكر وُ
أن هذ الروادت -وإن كان ُ
يث جا قرآن وُ سيما وهت خمالفة لرسم املال ف ا مع عليه والقاعدو :أن الرواية مد الالف رسم
املال ف فهت ُاذو ُ يلتف إليها وُ يعول عليها.
 )2علي فرض وت هذ الروادت فت مل علي التفسري وبيان املعىن للقرالو املتواكرو قال ابن ععية يف
كوعيه قرالو ابن ع اس -رضت عمهما{ -حد كست ذاوا وكسلموا} :إلواألُ ه أن يقرأ «كست ذاوا» علي
التفسريإل .ااظر :كفسري ابن ععية  )175/4ومماهل العرفان لليرقاين  )389/1واملدالل لدراسة
القرآن الكرم ومد أبو ُُه ة ص.)372 368:
لدي وت وص َّ ة ما روا هشام بن ُعروو عن أبيه عن عائشة وا اثر املروية عن ابن ع اس
 )5والذي َّ
يوع ُح َّ
َّاي املال ف و وهتا ُ يدُ َع ُّد ُمشكال يف املس لة؛ ل عوبة الو ذُكرت يف
رضت عمهما -يف عئة ُكت َكوعيه كلمل الروادت.
قال اْلافا ابن ح ر يف فتح ال اري  :)373/8إلوهذ األُيال وإن كان غريها املعتمد لكن ككذيب املمقول بعد =

- 176 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

ابن أَ حُتَةَ :حدد ما أبدو الع داس حممدد بدن يعقدوي حدد ما أبدو داود حدد ما اب ُدن األسدود
قال ُ
آدم عن ع د الر ن بن أيب ِ
الي د عدن أبيده عدن الارعدةَ بدن اييدد قدال :إلقدالوا لييدد:
حد ما ىي بن َ
د أاب سعيد أوةح َ ؟ إمنا هت إل ااية أايوا من الض ن ا مني ا مدني ومدن املعدي ا مدني ا مدني ومدن اإلبدل
ا م ددني ا م ددني وم ددن ال ق ددر ا م ددني ا م ددنيإل فق ددال :إلُ؛ َّ
يقد دول :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ألن
َّ
كر ايو م واألاثي ايو م إل )1إل.
ﲡ ﱠ [القيامة ]39:فهما ايوعان ُّ
كل واحد ممهما ايو م الذ ُ
أن الق ددوم ك ددااوا يت ددريون أمج ددع اْل د ِ
دروف للمع دداين
ق ددال اب د ُدن أَ حُ ددتَةَ :إلفه ددذا اخل ددَب ي ددد ُ
ُّل عل ددي َّ َ
َ
أسلَسدها علدي األلسددمة وأقرجدا يف امل الدذ وأُددهرها عمدد الع ِ
دري للكتابددة يف املالداحف وأن األالددرز
َ
َ
وح َ
كاا قرالو معروفة عمد كلِهم وكذا ما أُ ه ذلملإل .ااتهيإل.
املسألة العشرون :مشكل ما ورد مما نسخ تالوته من القرآن الكريم.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)3
دعات معلومد د
السدديو(ت  :)2إلقال د عائشددة :إلكددان فيمددا أُاحد ِيَل إلعشددر رضد د
دات [ َُد ِدرحم َن]
قددال ُّ
ُ
فمُ ِس د ن مد د
وهد َّدن ممددا يدُ حقد َدرأُ مددن القددرآنإل .روا
دس معلومددات فتددويف رسد ُ
دول صددلي عليدده وسددلم ُ
الشي ان .)4
إلوه َّن مما يدُ حقَرأإلَّ :
ظاهر بقالُ التالووِ وليس كذلملإل .)5
وقد ككلموا يف قوهلاُ :
فإن َ
اثايا -دفع اإلُكال:
داري الوفداو  )2أو َّ
السيو(ت  :)1إلوأُعيب َّ
أن الدتالووَ اُ ِسد َ ح أيضدا ومل يدَحدلُد ح
قال ُّ
رن املر َاد :ق َ
= ص ته ليس من دأي أهل الت اليل فليمظر يف أتويله مبا يليق بهإل.
 )1أالرعه ابن أُتة يف املالاحف -وهو مفقود -وأالرعه ال يهقت يف السمن الكَبز  )373/6من (ريق
آد َم عن ع د الر ن بن أيب ِ
اْلُحل َوِِ
اليَ ِد به .واأل ر يف
ال در عن اْلسن بن علت ح
اين عن َح َىي بحن َ
حمَ َّمد بن اَ ح
إسماد ع د الر ن بن أيب ِ
اليَ ِد وهو صدوة كغري حفظه ملا قدم بغداد كما يف التقريب ص )340:ومل
يتضح يل أن ىي بن آدم أاب ايكرد األموي روز عمه ق ل أن يتغري حفظه أو بعد .
 )2ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )651/1الموس السابع واألربعون :يف س ه وممسواله.
 ) 3ما بني املعقوفتني ساقعة من األصل واإلضافة من املالدر والسياة يقتضت إضافتها.
 )4أالرعه مسلم يف ص ي ه م .)1452:ومل أعد يف ص يح ال اري.
 )5وقد أُار إ هذا اإلُكال :الع اوي يف ُرم مشكل ا اثر  )311/5والم اس يف الماسخ واملمسود
ص )65:واليركشت يف الَبهان يف علوم القرآن .)39/2
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كل ِ
الماس إُ بعد وفاوِ رسول
ذلمل َّ

صلي

يقرُتها .)3
عليه وسلم فتويف
ُ
وبعء الماس َ

وقال أبو موسي األُعري :إلادََيلَ ح ُرفِ َع ح إل )4إل.
املسألة احلادية والعشرون :مشكل ما ورد مما نسخ تالوته دون حكمه من القرآن الكريم.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
داس اياد عُ َم د ُدر يف
الس دديو(ت  :)5إلوق ددال يف إلالَبه ددانإل  )6يف ق ددول عُم ددر :إلل ددوُ أن يق د َ
ق ددال ُّ
دول الم د ُ
كتاي لكت تُهاإل .)7
= )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )651/1الموس السابع واألربعون :يف س ه وممسواله.
 )2ااظر :الَبهان يف علوم القرآن .)39/2
 )3وقد االتار المووي يف ُرحه ص يح مسلم  )29/10وأبو ُامة يف املرُد الوعيي ص )43:واليركشت يف
الَبهان يف علوم القرآن  )39/2وغريهم.
وهماك وعه آالر قيل يف دفع اإلُكال غري ما ذكر :إلأن هذ الرواية مهما ص َّ فهت آحادية ُ يث جا قرآن؛
لدي أاه ُ
ألن القرآن ُ يث إُ ابلتواكرإل .ااظر :املدالل لدراسة القرآن ص .)295:والذي َّ
يوع ُح َّ
إُكال يف املس لة؛ ل عوبة الو ذكرت يف دفعه.
 )4مل أعثر عليه.
 )5ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )651/1الموس السابع واألربعون :يف س ه وممسواله.
 )6ااظر :الَبهان يف علوم القرآن لليركشت .)35/2
الر حع ِم م )10:ومن
 )7عيل من حدي أالرعه اإلمام مالمل يف املو( يف كدتاي :اْلدود ابي :ما عال يف َّ
(ريقه أالرعه ال يهقت يف السمن الكَبز  )370/8عن ىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب.
وأالرعه ال اري يف ص ي ه ُم َعلَّقا يف كدتاي :األحكام ب دداي :الشهادو ككون عمدد اْلداكم يف وُيتده القضدال.
إلو َّأمددا قَددول عمددر ِيف الد َّدر حعم فَد ُهد َدو (ددرف مددن
ووصددله اْلددافا ابددن ح ددر يف كغليددق التعليددق  )300/5وقددالَ :
َّ ِ
اْل ُدود ِيف َابي رعم اْل لي من ِ
اليَ َومل يذكر فِ ِيه َه َذا الحقدر
َح ِدي
املالمف معوُ ِيف ح
السقي َفة َوقد َساقه َ
َوذكر فِ ِيه َمالمل ِيف الح ُم َو(َّ َعن ىي بن سعيد أَاه ،ع سعيد بن الحمسيب يدَ ُقول :ملا صدر عمر من مىن أَ َ َد
ِابحألَبحعح اْلَ ِدي إل.
وأالرع د د د د دده أب د د د د ددو داود يف الس د د د د ددمن م )4418:واب د د د د ددن ح د د د د ددان يف صد د د د د د ي ه  )145/2واب د د د د ددن أيب ُ د د د د ددي ة يف
املالمف  )431/7وأبو ع يد يف فضائل القرآن ص )321:كلهم من (ريق اليهري عن ع يد بدن ع دد
بن عت ة عن ابن ع اس -رضت عمهما .-وهذا اإلسدماد صد ه األل داين يف التعليقدات اْلسدان علدي
ص يح ابن ح ان .)426/1
وأالرعه ال اري يف ص ي ه م )6442:وأالرعه مسلم يف ص ي ه م )1691:مدن (ريدق ابدن ُدهاي
عدن ع يددد بددن ع ددد بدن عت ددة بددن مسددعود عدن ابددن ع دداس -رضددت عمهمدا -معددوُ بدددون أن يددذكرا =
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)1
دول المدداس واجلددائي يف ِ
افسدده قددد
ممعدده قد ُ
ُ
يعد  :آيددة الددرعم  -ظدداهرُ أن كتابتَهددا عددائيوم وإمنددا َيقوم ِمن الارد ما ميمعُه فإذا كاا عائيو ليم أن ككو َن اثبتة؛ ألن هذا ُ ُن املكتويإل .)2
ُ
اثايا -دفع اإلُكال:
)4
)3
دادر عُ َمد ُدر ومل يدُ َعد ِدر ح علددي مقالد ِدة
قددال ُّ
السدديو(ت  :إلوقددد يُقددال  :لددو كاا د الددتالووُ ابقيددة ل د َ
داس ُ كالدلُح مااعددا  .)5وابجلملددة فَده ِدذ ِ الدم د َالايمةُ م حشد ِ
المداس؛ ألن مقالدةَ المد ِ
دكلَةم ولعلَّدده كددان يعتقد ُدد أادده
َ
ُ ََ ُ
الَبُ واحد والقدرآن ُ يثُد ُ بده وإن د َ اْلكدم  )6ومدن همدا أاكدر اب ُدن ظََف َدر  )7يف إل اليم دوس إل َع َّدد
هددذا ممددا اُسددخ كالوكُدده قددالَّ :
دَب الواحد ِدد ُ يدُثحِ د ُ القددرآنإل .قددال :إلوإمنددا هددذا مددن ال د ُدمحم َس َ ُ
إلألن الد َ
حكمهإل  .)8ااتهي.
المسخ وةا مما يلت سان والفرة بيمهما :أن ال ُدمحم َس َ لفظُه قد يدُ حعلَ ُم ُ
دح أاده كَدلَقَّاهدا مدن المد صدلي عليده
يعتقد أاه الَبُ واح دددإل مدردود؛ فقدد ص َّ
وقوله :إللعله كان ُ
الالددل قددال :إلكددان اييددد بددن اثب د وسددعيد بددن العدداص
وسددلم ف د الر اْلدداكم مددن (ريددق كثددري بددن َّ
يكت ددان املالد ف فمد َّدرا علددي هددذ ا يددة فقددال اييددد، :عد رسددول صددلي عليدده وسددلم يقددول:

داس اياد ُع َمد ُدر...إل .واْلدددي قددال عمده ابددن ع ددد الددَب يف اُسددتذكار :)488/7
= قدول ُعمددر :إللددوُ أن يقد َ
دول الم ُ
حدي م ص يح ا ِإلس ِ
إلهذا ِ
مادإل.
َ ُ ح
وةَا الحَدتَّةَإل .ااظر :املالدر السابق.
 )1وهت :إلالشحَّي ُخ َوالشحَّي َ ةُ فَ حار ُمجُ ُ
 )2وقددد أُددار إ هددذا اإلُددكال :الع دداوي يف ُددرم مشددكل ا اثر  )302/5وال دداقالين يف اُاتالددار للقددرآن
 )398 393/1واليركشددت يف الَبهددان يف علددوم القددرآن  )36/2وحممددد أبددو ُدده ة يف املدددالل لدراسددة
القرآن الكرم ص.)300:
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )651/4الموس السابع واألربعون :يف س ه وممسواله.
 )4ااظر :الَبهان يف علوم القرآن لليركشت .)35/2
 )5وبه قال :مجهور العلمال؛ أن القرالو املروية عن عمر كُد َع ُّد من ا ي املمسوالة كالوكه دون حكمه .ااظدرُ :درم
مش ددكل ا اثر  )304/5وُ ددرم صد د يح مس ددلم للم ددووي  )191/11وكفس ددري الف ددر الد دراايي )208/3
وكفسري ابن كثري  )7/6واملرُد الوعيي ص )42:واواسخ القرآن ُبن اجلوايي .)161/1
 )6ااظر :اُاتالار للقرآن لل اقالين .)429/2
 )7وهو ح ة الدين أبو ع د حممدد بدن ع دد أيب حممدد بدن حممدد بدن ظفدر الالدقلت املكدت أديدب رحالدة
مفسددر لدده كال دداايف ممهددا :إليم ددوس اْلي دداوإل يف كفسددري القددرآن ت565:ه دد) .ااظددر :الس ددري )522/20
واألعالم .)230/6
 )8ااظر :كفسري ابن ظفر إليم وس اْلياو يف كفسري القرآن الكرمإل قد ُحقق يف عدَّو رسائل علمية داالل اململكة
والارعها وقوله هما مل أمتكن من الوصول إليه يف كفسري .
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إلالشدديخ والشددي ة إذا ايايددا فارمجوةددا ال تَّ دةَإل فقددال عمددر :ملددا ايل د أكي د ُ الم د َّ صددلي عليدده وسددلم
ديخ إذا ايىن ومل ُ ال ددن ُعلِ ددد وأن
فقلد د  :أكت ه ددا؟ فك ا دده كد د ِر ذل ددمل فق ددال عم ددر :أُ ك ددرز أن الش د َ
الشاي إذا ايىن وقد أُح ِ
الن ُرعم؟إل .)1
ح
ب يف اسددخ كالوهتددا؛
قددال ابد ُدن ح د در يف إلُددرم ال دداريإل :إلفيُسددتفاد مددن هددذا اْلدددي
َّ
الس د ُ
لكون العمل علي غري الظاهر من عمومهاإل .)2
دف علددي األمددة بعدددم اُ ددتهار
قل د  :والعددر يل يف ذلددمل اكت دةم حسددمةم وهددو :أن س د َه الت في د ُ
ا اْلددود
حكمهدا ابقيدا؛ ألاده أ ق ُدل األحكدام وأُددُّها وأغلد ُ
كالوهتا وكتابتها يف املال ف وإن كدان ُ
وفيه اإلُاروُ إ ادي السو.
المسائت :إلأن مروان بن اْلكم قال لييد بن اثبد  :أُ ككتُ هدا يف املالد ف؟ قدالُ :
وأالر
ُّ
أُ كددرز أن الشددابَّني الثَّي ددني يُرمجددان ولقددد ذكددر ذلددمل فقددال عمد ُدر :أ أكفدديكم فقددال :د رسددول
أَ حكتِ د ِ آي دةَ الد َّدرع ِم قددال ُ :أسددتعيعإل  .)3قولدده :إل أَ حكتِ د ِ إل أي :ائددذن يل يف كتابتهددا أو ِ
مك د مددن
ح
ح َ ح
ذلمل.
الضد َدريحس يف إلفضددائل القددرآنإل عددن يعلددي بددن حكدديم عددن اييددد بددن أسددلم :إلأن عمددر
وأالددر ابددن ُّ
دب المدداس فقددال ُ :كَ ُشد ُّدكوا يف الد َّدرعم فإادده حددق ولقددد ةمد ُ أن أكتَدده يف املالد ف فسد ل
العد َ
رسول صلي عليده وسدلم ف َددفَد حع َ يف صددري
ُيب بن كعب فقال :أليس أكيت وأ أستق ِرئُها َ
أ َّ
 )1أالرعه اْلاكم يف املستدرك  )400/4واإلمام أ د يف املسمد  )472/35والمسائت يف السمن الكَبز
 ) 406/6كلهم من (ريق حممد بن ععفر عن ُع ة عن قتادو عن يواس بن ع ري عن كثري بن الالل
به .واْلدي قال عمه اْلاكم :إلهذا حدي ص يح اإلسماد ومل خيرعا إل ووافقه الذه  .قال األل اين يف
سلسلة األحادي الال ي ة  :)947/6إلوهو كما قاُإل.
 )2ااظر :فتح ال اري .)143/12
 )3أالرعه المسائت يف السمن الكَبز  )407/6وال يهقت يف السمن الكَبز  )367/8كالةا من (ريق ابن
عون عن حممد بن سريين قال :ا ئ عن ابن أالت كثري بن الالل قال :إلكما عمد مروان وفيما اييد بن
اثب فقال اييد :كما اقرأ« :الشيخ والشي ة فارمجوةا أل تة» .فقال مروان...إل فذكر .
الال حل .
َّسائِت َوأَيب يعلي َعن كثري بن َّ
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )559/6وعيا إ الم َ
قال األل اين يف السلسلة الال ي ة  :)975/6إلرعاله قات غري ُيخ حممد فإاه مل يسم وقد أُار إ ص ته
ال يهقت بقوله عق ه :إليف هذا وما ق له دُلة علي أن آية الرعم حكمها اثب وكالوهتا ممسوالة وهذا مما ُ
أعلم فيه الالفاإل.
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وقلد  :أكسددتقرئُه آيدةَ الد َّدرعم وهددم يتَ َسددافَ ُدو َن  )1كَ َسددافُ َد ال د ُ ُم ِرإل  .)2قددال ابددن ح ددر :إلوفيدده إُددارو إ
بيان الس ب يف رفع كالوهتا؛ وهو اُالتالفإل )3إل .)4
املسألة الثانية والعشرون :موهم التعارض بني أحاديث أعظم سور القرآن.
اص التعارض املوهم:
أوُُّ -
السيوطي(" :)5وال تنايف أيضاً بني ِ
ِ
احلديث اآلخر أن
السوِر( ،)6وبني
كون التاحتة أعظم ُّ
قال ُّ
َ
أعظم السور(.)8(")7
البقرَة ُ
ِ
فاد :ادَحيو َّ
الذك ِر علي األاثي .ااظر إلاللسانإل  )218 / 3مادو إلسفدإل.
 )1الس ُ ُ
الضريس.
 )2مل أعد يف اجليل املع وس من فضائل ابن ُّ
وأورد ابن ح ر يف فتح ال اري  ) 143/12من (ريق يعلي بن حكيم عن اييد بن أسلم فذكر مبثله .قال:
الضريس عن اييد بن أسلم.
إلرعاله قاتإل .وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )560/6وعيا إ ابن ُّ
 )3ااظر :فتح ال اري .)143/12
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ ل عوبة الو ذكرت يف دفعه الالوصا عد القرالو املروية عن
 )4والذي َّ
يوع ُح َّ
عمر من ا ي املمسوالة كالوكه دون حكمه.
 )5ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )376/2الموس الثال والس عون :يف أفضل القرآن وفاضله.
 )6أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4474:عن أيب سعيد بن املعلي وفيه :إل ...قال يل :ألعلمممل سورو
هت أعظم السور يف القرآن ق ل أن ر من املس د .أالذ بيدي فلما أراد أن خير قل له :أمل كقل
ألعلمممل سورو هت أعظم سورو يف القرآن قال :ﱡﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ [الفادة ]2 :هت الس ع
املثاين والقرآن العظيم الذي أوكيتهإل.
 )7أالرعه ابن أيب حاب يف علل اْلدي  )584/4من (ريق ىي بن السكن عن ُع ة عن أيب إس اة
عن الت َِّم ِ
يم ِت عن ابن ع اس قال :قال رسول صلي عليه وسلم :إلأعظم سورو يف القرآن :ال قرو
وأعظم آية فيها :آية الكرستإل.
الضريس يف إلفضائل القرآنإل ص )91:من (ريق َع حم ِرو
وأالرعه موقوفا علي ابن ع اس -رضت عمهما -ابن ُّ
ب ِن مراي د
رع دل من ب متيم عن ابن ع اس قال :إلما َاللَ َق ََ،ال َوَُ
وة عن ُُ حعَةَ عن أيب إِ حس َ
ح َحُ
اة عن ُ
ِ
ِ
د
ِ
أ حَرضا َوَُ َس حهال َوَُ َعَال أ حَعظَ َم من سوروِ الَد َقَروِ َوأ حَعظَ ُم آيَة ف َيها آيَةُ الح ُك حرس ِتإل .واْلدي قال عمه ابن أيب
حاب -بعدما أالرعه مرفوعا :-إلقال ِأيبَ :هذا الع م؛ إَِّمنا هو عن اب ِن َعَّ د
ضعيف
الس َكن
ابن َّ
ُ
اس قولَهُ و ىي ُ
اْلدي إل .وقال الذه  :إل ىي بن السكن؛ فيه لنيإل.
 ) 8وعه التعارض املوهم يت ني من الالل :أن ظاهر اْلدي األول يفيد أن سورو الفادة هت أعظم سور القرآن
يف املقابل جند أن اْلدي الثاين يفيد أن سورو ال قرو هت أعظم سور القرآن مما يوهم التعارض بيمهما .وقد =
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اثايا– دفع التعارض املوهم:

()2
السوِر اليت فُ ِ
السيوطي(َّ :)1
األحكام،
ر فيها
قال ُّ
صلَ ْ
"ألن املر َ
ُ
اد به ما عدا التاحتة من ُّ َ
األمثال ،وأُقيمر احلُ َج ُج؛ إذ مل تشتمل سورةٌ على ما اشتملر عليه ،ولذلك ُِسير
ض ِربَر
ُ
وُ
"فُسطاط القرآن"(.)4(")3

املس لة الثالثة والعشرون :مشكل ما ورد يف املقدار الذي بيَّمه الم  من القرآن ألص ابه
اص اإلُكال:
أوُُّ -
()6
()5
النيب صلى هللا عليه وسلم َّبني
قال ُّ
ابن تيمية  ...وغريُه أن َّ
السيوطي " :وقد َ
ص َّرح ُ

= أُار إ هذا التعارض املوهم بني اْلديثني :ابن عقيلة املكت يف اليددو واإلحسان يف علوم القرآن
.)230/2
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )376/2الموس الثال والس عون :يف أفضل القرآن وفاضله.
أعظم السور.
 )2أي :أن ال قرَو ُ
ِ ِ
ِ َّ ِ
َّاس و ُّ ِ د
لتمع الم ِ
يل لِ َم ِديمَ ِة ِمالر
 )3ال ُف حسعا ُط -ابلضم والكسر -هو :املديمَةَ ال ِو ف َيها َ
كل َمديمَة فُ حسعاط؛ َومحمهُ ق َ
اها َع حمُرو بح ُن الح َع ِ
اص :ال ُف حسعاط .ااظر :لسان العري  )371/7مادو :فسط
الَِّو بدَمَ َ
وكسميتها بدإلفسعاط القرآنإل أالرعه الديلمت يف مسمد إلالفردوس مب ور اخلعايإل  )344/2عن أيب سعيد
ِ
وها؛
اخلدري رضت عمه قال :قال رسول ُّ :
إلالس َورو الَِّو يذكر ف َيها الحَد َقَرو فسعاط الح ُق حرآن فَدتَد َعلَّ ُم َ
كها حسرو َوَُ كستعيعها ال علةإل .وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )51/1وعيا إ
كعلمها برَكة َوكر َ
فَِإن َ
اخلُ حد ِري.
الديلمت عن أيب سعيد ح
وأالرعه الدارمت يف السمن  )2126/4عن الالد بن معدان موقوفا عليه.
واْلدي قال عمه األل اين يف سلسلة األحادي الضعيفة واملوضوعة  :)214/8إلموضوس أالرعه الديلمت عن
إ،اعيل بن أيب ايدد الشامت عن أيب رافع عن سعيد املقَبي عن أيب سعيد اخلدري مرفوعاإل.
لدي أاه ُ كعارض يف املس لة؛ لضعف الدليل املعارض ولل واي املذكور يف دفعه -لو سلمما
 )4والذي َّ
يوع ُح َّ
بال ة الدليل املعارض.-
 )5ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )569/2الموس الثمااون :يف ( قات املفسرين.
 )6ااظر :لموس الفتاوز ُبن كيمية .)331/13
وابن كيمية هوُ :يخ اإلسالم كقت الدين أبو الع اس أ د بن ع د اْلليم بن ع د السالم بن ع د بن كيميَّة
داعية إصالم يف الدين آية يف
الممريي اْلراين الدمشقت اْلم لت ا تهد املعلق كان كثري ال
التفسري واألصول فاليح اللسان قلمه ولسااه متقارابن أتهل للفتوز والتدريس وله دون العشرين سمة =
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ِ
عمر أنه قال:
ألصحابه
تتسري مجيع القرآن أو غالبَه ،ويُا َؤيد هذا :ما أخرجه أمحد ،وابن ماجه ،عن َ
َ
"من ِ
ِ
آخ ِر ما أُن ِز َل آيةُ الرابَّ ،
وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قُبِض قبل أن يُا َت ِسرها"(.)1
ْ
كل ما نزل ،وأنه إمنا مل يا َت ِسر هذه اآليةَ؛ لس ِ
َّ
ِ
رعة
دل فحوى
الكالم على أنه كان يُا َت ِسر هلم َّ
ُ
ُ
موتِِه بعد نزولاِها ،وإال مل يكن للتخصيص هبا وجهٌ.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يُا َت ِس ُر شيئاً من
البز ُار عن عائشة قالر" :ما كان ُ
وأما ما أخرجه َّ
َّ
القرآن إال آايً بع ز
هن من جربيل"(.)3(")2
دد ،علَّمه َّإاي َّ
َ
= وأمد بكثرو الكتب وسرعة اْلفا وقوو اإلدراك والفهم وبطل المسيان له كالاايف كثريو عدا يف ُد
العلوم ممها :إلممها السمةإل وإلالعقيدو التدمريةإل مات معتقال بقلعة دمشق ف رع دمشق كلها يف
عماايكه سمة 728ه) .ااظرُ :ذرات الذهب  )142/8واألعالم .)144/1
 )1أالرعه اإلمام أ د يف املسمد  )425 361/1وابن ماعه يف السمن م )2276:والعَبي يف كفسري
الضريس يف فضائل القرآن ص )36:كلهم من (ريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادو عن
 )66/5وابن ُّ
سعيد بن الحمسيِ ِ
ب عن عمر بن اخلعاي رضت عمه .وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )104/2وعيا
َُ
إ أَ ح د وابن ماعه وابن الضريس وابن عرير وابن املمذر َعن عمر بن اخلعاي رضت عمه.
وأالرعه ابن أيب ُي ة يف املالمف  )448/4عن ابن إدريس عن أُع وداود عن الشع قال :العب
عمر ف مد وأ ىن عليه قال .. :فذكر بم و  .وهذا اإلسماد رعاله قات لكمه ممقعع؛ الشع مل
يدرك عمر رضت عمه .ااظر :هتذيب التهذيب  .)65/5واْلدي قال عمه الشيخ أ د ُاكر يف دقيقه
كفسري العَبي  :)38/6إلوهذا اْلدي -علي عاللة رواكه و قتهم -ضعيف اإلسماد؛ ُاقعاعه فإن سعيد
بن املسيب مل يسمع من عمرإل.
 )2أالرعه ال يار يف املسمد  )23/18والعَبي يف كفسري  )78/1كالةا من (ريق ععفر اليبريي عن هشام
بن عروو عن أبيه عن عائشة رضت عمها .واْلدي إسماد ضعيف فقد ضعَّفه ابن عرير يف
كفسري  )83/1وال قاعت يف مالاعد المظر  )412/1والسيو(ت -كما يف دفع اإلُكال -واألل اين يف
سلسلة األحادي الضعيفة واملوضوعة  )154/14وابن كثري يف كفسري  )14/1وقال :إلفإاه حدي
ممكر غريب وععفر هذا هو ابن حممد بن الالد بن اليبري بن العوام القرُت اليبريي قال ال اري ُ :يتابع
يف حديثه .وقال اْلافا أبو الفتح األايدي :ممكر اْلدي إل.
 )3وعه اإلُكال يت ني من الالل :أن ظاهر اْلدي األول يفيد -كما ذكر السيو(ت -أن الم صلي عليه
كل ما ايل وأاه إمنا مل يد َف ِسر هذ ا يةَ؛ لس ِ
رعة موكِِه بعد ايولدِها لكن يشكل عليه
وسلم كان يدُ َف ِسر هلم َّ
ُ
ُ
اْلدي الثاين يفيد أن الم صلي عليه وسلم مل ي ِ
فسر كل القرآن للال ابة رضت عمهم مما يوهم
ُ
الالف ظاهر اْلدي األول .وقد أُار إ هذا اإلُكال :العَبي يف كفسري  )81/1وحممد حسني =
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اثايا -دفع اإلُكال:
وأولاه ابان جريار وغاريه
اديث منك ٌار -كماا قالاه ابان كثاري(-)2؛ َّ
السايوطي(" :)1فهاو ح ٌ
قال ُّ
اكالإ أشاكلن علياه ،فساعل هللا ِعلْمهان ،فعنزلاه إلياه علاى لس ِ
آايإ مش ز
على أهناا أشاارإ إآ ز
اان
ُ
َ َ
َ
جربيل(.)4(")3

= الذه يف التفسري واملفسرون .)39/1
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )569/2الموس الثمااون :يف ( قات املفسرين.
 )2ااظر :كفسري ابن كثري .)14/1
 )3ااظر :كفسري العَبي  )83/1وكفسري ابن ععية  )41/1وكفسري ابن كثري  )14/1ومالاعد المظر
لل قاعت .)412/1
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لضعف الدليل املعارض ولل واي املذكور يف دفعه -لو سلمما
 )4والذي َّ
يوع ُح َّ
بال ة الدليل امل الف.-
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خامتة البحث
اْلمد هلل الذي وفق ُالتيار هذا املوضوس وهي يل أس اي إمتامه وإجنااي وقدد الرعد بعدد
اكتماله جبملة من الفوائد والمتائج أُمجلها فيما يلت:
السيو(ت يف دفدع مدا يُشدكل
متيَّي هذا ال
ِجبدَّكه وأصالته حي مل يُس ق أن ُمجع عهود ُّ
من مسائل علوم القرآن من الالل كتابه إلاإلكقان يف علوم القدرآنإل يف مؤلدف مسدتقل يسدهل الرعدوس
إليها واُاتفاس.
السدديو(ت مددن املكثدرين يف التد ليف فمددا مددن علددم إُ ولدده مؤلددف فيدده إُ دفددع مددا يُشددكل
يدُ َعد ُّدد ُّ
مددن مسددائل علددوم القددرآن فلعددل مجددع كالمدده يف دفددع مددا يُشددكل مددن مسددائل علددوم القددرآن مددن الددالل
كتابدده إلاإلكقددان يف علددوم القددرآنإل إبدر مااي لتلددمل اجلهددود والتعددرف علددي ممه دده يف دفددع مددا يُشددكل مددن
كلمل املسائل.
يف هذا ال د ردٌّ علدي ُُد هات املغرضدني مدن املستشدرقني وامل تدعدة الدذين ععلدوا مدا يُشدكل
مسائل علوم القرآن مدالال للععن ابلقرآن الكرم.
بلد لمددوس مددا يُشددكل مددن مسددائل علددوم القددرآن مددن الددالل كتابدده إلاإلكقددان يف علددوم القددرآنإل
ال ة وعشرون مس لة.
من الالل الدراسة مل أقف علي أي مس لة من مسدائل علدوم القدرآن الثالثدة والعشدرون اسدت ال
حل إُكاهلا.
ُّ
الكتابددة يف دفددع مددا يُشددكل م ددن مسددائل علددوم القددرآن عم ددد املفس درين مددن املوضددوعات املهم ددة
اجلديرو ابلكتابة فيها إلبرااي عهودهم والتعرف علي مماه هم يف دفع ما يُشكل من كلمل املسائل.
ويف اخلتام أس ل كعا أن يكتب هلذا العمل الق دول واُاتفداس وأن يالدلح يل ايدو وايوعدو
وذريددو ووُو أمددر وأن فددا عليمددا ديممددا وبددالد وصددلي وسددلم علددي ا يمددا حممددد وعلددي آلدده
وص ه.
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قائمة املصادر واملراجع
اإلاباددة عددن معدداين الق درالات مكددت بددن أيب (الددب ت :د .ع ددد الفتددام ُددل ط :دار ضددة مالددر للع ددع
والمشر.
إددداف اخلددريو املهددرو بيوائددد املسدداايد العشددرو أ ددد بددن أيب بكددر ال وصددريي ت :دار املشددكاو لل د العلمددت
إبُراف :أيب متيم دسر بن إبراهيم ط :دار الو(ن للمشر الردض ط1420 1ه.
اإلكقددان يف علددوم القددرآن عددالل الدددين السدديو(ت ت :فدوااي ايمددريل ط :دار الكتدداي العددريب بددريوت ط1
1419ه.
اإلكقان يف علوم القرآن عالل الدين السيو(ت ت :مركي الدراسات القرآاية ط :لمدع امللدمل فهدد لع اعدة
املال ف الشريف 1426ه.
األحادي د د املشد ددكلة ال د دواردو يف كفسد ددري القد ددرآن د .أ د ددد القالد ددري ط :دار ابد ددن اجل د دوايي اململكد ددة العربيد ددة
السعودية الدمام ط1430 1ه.
أحكام القرآن ابن الفرس األادلست ت :د( .ه علت بوسريح دار ابن حيم بريوت ط1427 1ه.
األس ددامت والك ددىن أب ددو أ ددد اْل دداكم ت :يوس ددف ال ددداليل ط :دار الغد درابل األ ري ددة املديم ددة املم ددورو ط1
1994م.
أس د اي ادديول القددرآن أب ددو اْلسددن علددت بددن أ ددد الواحدددي ت :عالددام اْلميدددان ط :دار اإلصددالم –
الدمام ط1412 2ه.
األعالم الري الدين بن حممود بن حممد اليركلت ط :دار العلم للماليني ط2002 15م.
الش ددرجبت ط :دار املكت د د س ددورد دمش ددق ط1
اإلم ددام الس دديو(ت وعه ددود يف عل ددوم الق ددرآن د .حمم ددد ُّ
1421ه.
اُاتالددار للقددرآن القاضددت أبددو بكددر ال دداقالين ت :د .حممددد عالددام القضدداو ط :دار الفددتح َ -ع َّمددان دار
ابن حيم – بريوت ط1422 1ه.
ال داية والمهاية أبو الفددال إ،اعيدل بدن عمدر بدن كثدري القرُدت ت :ع دد الوكدت ط :دار ه در للع اعدة
والمشر والتواييع واإلعالن ط1418 1ه.
الَبهان يف كماسب سور القرآن أ د بن إبدراهيم الغر (دت ت :حممدد ُدع اين ط :وايارو األوقداف والشدؤون
اإلسالمية املغري 1410ه.
الَبهان يف علوم القرآن حممد بن ع د بن جادر اليركشت ت :حممد أبدو الفضدل إبدراهيم ط :دار إحيدال
الكتب العربية عيسي ال ايب اْلل وُركائه ط1376 1ه.
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ت :د .بشددار عددواد معددروف ط :دار

اتريددخ اإلسددالم َوَوفيددات املشدداهري َواألعددالم حممددد بددن أ ددد الددذه
الغري اإلسالمت ط2003 1م.
اتريخ املديمة عمر بن ُ ة الممريي ال الري ت :فهيم حممد ُلتوت عدو 1399هد.
اتريددخ بغددداد أبددو بكددر اخلعيددب ال غدددادي ت :بشددار ع دواد ط :دار الغددري اإلسددالمت – بددريوت ط1
1422ه.
اتريخ دمشق ابن عساكر علت بن اْلسن بن ه ة ت :عمرو العمروي ط :دار الفكر للع اعة والمشدر
والتواييع 1415ه.
الت يان يف آداي لة القرآن ىي بن ُرف المدووي ت :حممدد اْل دار ط :دار ابدن حديم للع اعدة والمشدر
والتواييع بريوت – ل مان ط1414 3ه.
الت دددث بمعمد ددة ع ددالل الد دددين السد دديو(ت ت :إليياب د د مد دداري ط :املع عد ددة العربي ددة اْلديثد ددة مالد ددر:
1972م.
دفة األحوذي بشرم عامع الومذي حممد ع د الر ن امل اركفوري ط :دار الكتب العلمية – بريوت.
كع يل املمفعة بيوائد رعدال األئمدة األربعدة أ دد بدن علدت ح در العسدقالين ت :د .إكدرام إمدداد اْلدق
ط :دار ال شائر  -بريوت ط1996 1م.
كغليدق التعليددق علدي صد يح ال دداري أ دد بددن علدت بددن ح ددر العسدقالين ت :سددعيد ع دد الددر ن القيقددت
ط :املكتب اإلسالمت دار عمار – بريوت وعمان – األردن ط1405 1ه.
كفسددري ابددن أيب حدداب كفسددري القددرآن العظدديم ابددن أيب حدداب ع ددد الددر ن بددن حممددد الدراايي ت :أسددعد حممددد
العيب ط :مكت ة ايار مالعفي ال ااي اململكة العربية السعودية ط1419 3ه.
كفسدري ابدن ععيدة اودرر الدوعيي يف كفسدري الكتداي العييدي ع دد اْلدق بدن غالدب بدن ععيدة األادلسددت ت:
ع د السالم ع د الشايف ط :دار الكتب العلمية – بريوت ط 1422 1ه.
كفسري ابن كثري كفسدري القدرآن العظديم أبدو الفددال إ،اعيدل بدن عمدر بدن كثدري القرُدت ت:سدامت سدالمة
ط :دار (ي ة للمشر والتواييع ط1420 2ه.
كفسددري أيب حيددان ال ددر اودديط يف التفسددري حممددد بددن يوسددف بددن حيددان األادلسددت ت :صدددقت حممددد
مجيل ط :دار الفكر – بريوت 1420ه.
كفسددري األلوسددت روم املعدداين يف كفسددري القددرآن العظدديم والس د ع املثدداين حممددود بددن ع ددد األلوسددت ت:
علت ع د ال اري ععية ط :دار الكتب العلمية – بريوت ط 1415 1ه.
كفسددري اليخمشددري الكشدداف عددن حقددائق غدوامء التمييددل حممددود اليخمشددري دار الكتدداي العددريب بددريوت
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ط1407 3ه.
كفسري الشربي السدرا املمدري يف اإلعاادة علدي معرفدة بعدء معداين كدالم ربمدا اْلكديم اخل دري حممدد بدن أ دد
اخلعيب الشربي ط :مع عة بوُة – القاهرو 1285ه.
كفسدري العددَبي عددامع ال يددان عدن أتويددل آي القددرآن حممددد بددن عريدر العددَبي ت :د .ع ددد بددن الوكددت
ابلتعاون مع مركي ال وث والدراسات اإلسالمية بددار ه در ط :دار ه در للع اعدة والمشدر والتواييدع
واإلعالن ط1422 1ه.
كفسددري العددَبي عددامع ال يددان يف أتويددل القددرآن حممددد بددن عريددر العددَبي ت :أ ددد ُدداكر ط :مؤسسددة
الرسالة ط1420 1ه.
كفسري القر( اجلامع ألحكام القرآن حممدد بدن أ دد القدر( ت :أ دد الدَبدوين وإبدراهيم أ(فديم ط:
دار الكتب املالرية – القاهرو ط1384 2ه.
كفسري ف ر الدين الراايي مفاكيح الغيب ف ر الدين الدراايي دار الكتدب العلميدة بدريوت – ل مدان ط1
1411ه.
كفسددري مكددت بددن أيب (الددب اهلدايددة إ بلددوغ المهايددة يف علددم معدداين القددرآن وكفسددري وأحكامدده ومجددل مددن
فم ددون علوم دده مك ددت ب ددن أيب (ال ددب القيس ددت ت :لموع ددة رس ددائل عامعي ددة بكلي ددة الدراس ددات العلي ددا
وال د العلمددت عامعددة الشددارقة إبُ دراف أ .د :الشدداهد ال وُددي ت ط :لموعددة حبددوث الكتدداي
والسمة  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -عامعة الشارقة ط1429 :1ه.
التفسري واملفسرون د .حممد السيد حسني الذه ط :مكت ة وه ة القاهرو.
كقريددب التهددذيب أ ددد بددن علددت بددن ح ددر العسددقالين ت :حممددد عوامددة ط :دار الرُدديد – سددورد ط1
1406ه.
هت ددذيب الته ددذيب أ ددد ب ددن عل ددت ح ددر العس ددقالين ط :مع ع ددة دائ ددرو املع ددارف المظامي ددة اهلم ددد ط1
1326ه.
هتدذيب الكمددال يف أ،ددال الرعدال يوسددف بددن ع دد الددر ن املدديي ت :د .بشدار عدواد معددروف ط :مؤسسددة
الرسالة بريوت ط1400 1ه.
مجال القرال وكمال اإلقدرال علدم الددين السد اوي ت :د .مدروان الععيَّدة د .حمسدن الرابدة ط :دار املد مون
للواث دمشق – بريوت ط1418 1ه.
حسددن اواضددرو يف اتريددخ مالددر والقدداهرو عددالل الدددين السدديو(ت ت :حممددد أبددو الفضددل إب دراهيم ط :دار
إحيال الكتب العربية وعيسي ال ايب اْلل وُركا مالر ط1387 1ه.
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األصد هاين ط :السدعادو جبدوار حمافظدة مالدر

حلية األوليال و( قات األصفيال أبو اعديم أ دد بدن ع دد
1394هد.
الدر املمثور ع د الر ن بن أيب بكر السيو(ت ط :دار الفكر بريوت.
دُئددل الم ددوو ومعرفددة أحدوال صدداحب الشدريعة أبددو بكددر ال يهقددت ط :دار الكتددب العلميددة – بددريوت ط1
1405ه.
اياد املعدداد يف هدددي الددري الع دداد ابددن قدديم اجلواييددة ط :مؤسسددة الرسددالة بددريوت  -مكت ددة املمددار اإلسددالمية
الكوي ط1415 27ه.
اليددو واإلحسان يف علوم القدرآن حممدد بدن أ دد بدن عقيلدة املكدت ت :لموعدة رسدائل عامعيدة ماعسدتري
مركي كفسري للدراسات القرآاية الردض ط1432 2ه.
سلسلة األحادي الالد ي ة وُدتل مدن فقههدا وفوائددها حممدد صدر الددين األل داين ط :مكت دة املعدارف
الردض ط.1
سلسلة األحادي الضعيفة واملوضوعة وأ رها السي يف األمة حممد صدر الددين األل داين ط :دار املعدارف
الردض اململكة العربية السعودية ط1412 1ه.
سمن ابدن ماعده حممدد بدن ماعده يييدد القديوي ت :حممدد فدؤاد ع دد ال داقت ط :دار إحيدال الكتدب العربيدة
فيالل عيسي ال ايب اْلل .
سددمن أيب داود سددليمان بددن األُددع الس سددتاين ت :حممددد ع ددد اْلميددد ط :املكت ددة العال درية صدديدا –
بريوت.
سددمن الومددذي حممددد بددن عيسددي الومددذي ت :أ ددد ُدداكر ط :مالددعفي ال ددايب اْلل د – مالددر ط2
1395ه.
السددمن الالددغرز ا تددن مددن السددمن أ ددد بددن ُددعيب المسددائت ت :ع ددد الفتددام أبددو غدددو ط :مكتددب
املع وعات اإلسالمية حلب ط1406 2ه.
السد ددمن الكد ددَبز أ د ددد بد ددن اْلسد ددني ال يهقد ددت ت :حممد ددد ععد ددا ط :دار الكتد ددب العلميد ددة بد ددريوت ط3
1424ه.
السد ددمن الكد ددَبز أ د ددد بد ددن ُد ددعيب المسد ددائت ت :حسد ددن ُد ددل ط :مؤسسد ددة الرسد ددالة – بد ددريوت ط1
1421ه.
سددمن سددعيد بددن ممالددور سددعيد بددن ممالددور اخلراسدداين ت :د .سددعد اْلميددد ط :دار الالددميعت الددردض
ط1417 1ه.
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ت :لموعدة مدن اوققدني إبُدرافُ :دعيب األر توط

سري أعالم الم الل حممد بن أ د بن قَ حاميدااي الدذه
ط :مؤسسة الرسالة ط 1405 3ه.
ُ ددذرات ال ددذهب يف أال ددار م ددن ذه ددب اب ددن العم دداد اْلم ل ددت ع ددد اْل ددت ب ددن أ ددد ت :حمم ددود األر توط
وع د القادر األر توط ط :دار ابن كثري دمشق – بريوت ط1406 1:ه.
ُرم مشكل ا اثر أبو ععفر الع اوي تُ :عيب األراؤوط ط :مؤسسة الرسالة ط1415 1ه.
ُعب اإلميان أبو بكر ال يهقت ت :د .ع د العلت ع د اْلميد حامد ط :مكت ة الرُد الدردض ابلتعداون
مع الدار السلفية ب وم اي ابهلمد ط1423 1ه.
ص د د يح اب ددن ح ددان اإلحس ددان يف كقري ددب ص د د يح اب ددن ح ددان حمم ددد ب ددن ح ددان الُس ددو ت ُ :ددعيب
األراؤوط ط :مؤسسة الرسالة بريوت ط1408 1ه.
ص يح ال اري اجلامع املسمد الال يح امل تالر من أمور رسول صلي عليه وسلم وسدممه وأدمده
حممد ددد بد ددن إ،اعيد ددل ال د دداري ت :حممد ددد ايهد ددري بد ددن صد ددر الماصد ددر ط :دار (د ددوة الم د دداو ط1
1422هد.
ص د يح مسددلم املسددمد الال د يح امل تالددر بمقددل العدددل عددن العدددل إ رسددول صددلي عليدده وسددلم
مسلم بن اْل ا القشريي ت :حممد فؤاد ع د ال اقت ط :دار إحيال الواث العريب – بريوت.
ض د ددعيف أيب داود حمم د ددد ص د ددر ال د دددين األل د دداين ط :مؤسس د ددة غد د دراس للمش د ددر والتوايي د ددع الكويد د د ط1
1423ه.
ضد ددعيف اجلد ددامع الالد ددغري وايددكد دده حممد ددد صد ددر الد دددين األل د دداين إبُ د دراف :ايهد ددري الشد دداويم ط :املكتد ددب
اإلسالمت.
ض ددعيف س ددمن الوم ددذي حمم ددد ص ددر ال دددين األل دداين أُ ددرف عل ددي ( اعت دده :ايه ددري الش دداويم ط :املكت ددب
اُسالمت بريوت ط1411 1ه.
الضول الالمع ألهل القرن التاسع حممد بن ع د الر ن الس اوي ط :دار مكت ة اْلياو – بريوت.
( قددات الشددافعية الكددَبز ع ددد الوهدداي بددن كقددت الدددين الس د كت ت :د .حممددود العمدداحت د .ع ددد الفتددام
اْللو ط :ه ر للع اعة والمشر والتواييع ط1413 2ه.
( قات املفسرين :مشس الدين الداوودي ط :دار الكتب العلمية – بريوت ت :جلمة من العلمدال إبُدراف
الماُر.
الع دداي يف بي ددان األس د د اي أ ددد ب ددن عل ددت ب ددن ح ددر العس ددقالين ت :ع ددد اْلك دديم األا دديس ط :دار
ابن اجلوايي ط 1418 1ه.
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العلددل ابددن أيب حدداب ع ددد الددر ن بددن حممددد ال دراايي إبُ دراف د .سددعد اْلميددد و د .الالددد اجلريسددت ط:
معابع اْلميضت ط1427 1ه.
علوم القرآن بني الَبهان واإلكقان د .حاايم حيدر ط :مكت ة دار اليمان املديمة املمورو 1420ه.
عمدو القاري ُرم ص يح ال اري حممود بن أ د العي ط :دار إحيال الواث العريب بريوت.
الفتاوز اْلديثية أ د بن حممد بن علت بن ح ر اهليتمت ط :دار الفكر.
فتح ال اري ُرم ص يح ال اري أ د بن علت بن ح ر العسقالين ط :دار املعرفة  -بدريوت إبُدراف:
حمب الدين اخلعيب 1379ه.
الفددردوس مب د ور اخلعدداي ُددريويه بددن ُددهردار الددديلمت ت :السددعيد بددن بسدديوين ايغلددول ط :دار الكتددب
العلمية بريوت ط1406 1ه.
فضدائل القددرآن ومددا أاديل مددن القددرآن مبكدة ومددا أادديل ابملديمدة حممددد بددن أيدوي الضدريس ت :غدديوو بدددير ط:
دار الفكر دمشق – سورية ط1408 1ه.
فضائل القدرآن أبدو عُ يدد القاسدم بدن سدالم ت :مدروان الععيدة وآالدرون ط :دار ابدن كثدري دمشدق ط1
1415ه.
القواعددد واإلُددارات يف أصددول القدرالات أ ددد بددن عمددر اْلمددوي ت :د .ع ددد الكددرم بددن حممددد بكددار ط:
دار القلم دمشق ط1406 1ه.
الكت دداي املال ددمف يف األحاديد د وا اثر أب ددو بك ددر ب ددن أيب ُ ددي ة ت :كم ددال يوس ددف اْل ددوت ط :مكت ددة
الرُد الردض ط1409 1ه.
كشف املشكل من حدي الال ي ني ع د الر ن بن علت اجلوايي ت :علت ال واي ط :دار الدو(ن –
الردض.
الكواكددب الدددراري يف ُددرم ص د يح ال دداري للكرمدداين دار إحيددال ال دواث العددريب بددريوت ل مددان ط2
1401هد.
ل اي المقول يف أس اي الميول ع د الر ن بن أيب بكدر السديو(ت ت :أ دد ع دد الشدايف ط :دار الكتدب
العلمية بريوت – ل مان.
لسان العري ابن ممظور حممد بن مكرم بن علت ط :دار صادر – بريوت ط1414 3هد
لمددع اليوائددد ومم ددع الفوائددد علددت بددن أيب بكددر اهليثمددت ت :حسددام الدددين القدسددت ط :مكت ددة القدسددت
القاهرو 1414ه.
لموس الفتاوز ُيخ اإلسالم أ د بن ع د اْلليم بن كيمية اْلدراين مجدع :ع دد الدر ن بدن حممدد بدن قاسدم
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ط :لمع امللمل فهد لع اعة املال ف الشريف املديمة الم وية اململكة العربية السعودية 1416ه.
ا موس ُرم املهذي ىي بن ُرف المووي ط :دار الفكر.
املدالل لدراسة القرآن الكرم حممد بن حممد أبو ُُه ة ط :مكت ه السمة القاهرو ط1423 2ه.
املرُد الوعيي إ علوم كتعلدق ابلكتداي العييدي أبدو ُدامة ع دد الدر ن بدن إ،اعيدل املقدسدت الدمشدقت ت:
(يار آلو قوُ ط :دار صادر بريوت 1395ه.
املسددتدرك علددي الال د ي ني أبددو ع ددد اْلدداكم حممددد بددن ع ددد بددن حممددد بددن دويدده ت :مالددعفي
ع د القادر ععا ط :دار الكتب العلمية – بريوت ط1411 1ه.
مسد ددمد أيب يعلد ددي أ د ددد بد ددن علد ددت املوصد ددلت ت :حسد ددني أسد ددد ط :دار امل د د مون لل د دواث دمشد ددق ط1
1404ه.
مسددمد إس د اة بددن راهويدده إس د اة بددن إب دراهيم بددن خملددد بددن إب دراهيم اْلمظلددت د .ع ددد الغفددور ال لوُددت
ط :مكت ة اإلميان املديمة املمورو ط1412 1ه.
مسددمد اإلمددام أ ددد بددن حم ددل أ ددد بددن حممددد بددن حم دل الشددي اين تُ :ددعيب األراددؤوط عددادل مرُددد
وآالرين إُراف :د ع د الوكت ط :مؤسسة الرسالة ط1421 1ه.
مسدمد ال ديار إلال ددر اليالددارإل أ دد بددن عمددرو العتكددت املعددروف ابل ديار ت :حمفددوظ الددر ن اييددن وعددادل
بن سعد وصَبي ع د اخلالق ط :مكت ة العلوم واْلكم  -املديمة املمورو ط.1
مسمد الدارمت سمن الدارمت ع د بن ع د الر ن الدارمت ت :حسني سدليم الدداراين ط :دار املغد
للمشر والتواييع اململكة العربية السعودية ط1412 1ه.
املالدداحف أبددو بكددر بددن أيب داود ع ددد بددن سددليمان الس سددتاين ت :حممددد بددن ع ددد ط :الفدداروة
اْلديثة مالر – القاهرو ط1423 1ه.
ِ
اصد د ِدد ِ
م ِ
اف علَد ددي م َق ِ
السد د َدوِر إب د دراهيم ال قد دداعت ط :مكت د ددة املعد ددارف الد ددردض ط1
َ َ
الد دداع ُد المَّظَد د ِر لإل حُد د َدر َ َ
1408ه.
مال د د ام اليعاعد ددة يف ايوائد ددد ابد ددن ماعد دده أ د ددد بد ددن أيب بكد ددر بد ددن إ،اعيد ددل ال وصد ددريي ت :حممد ددد املمتقد ددي
الكشماوي ط :دار العربية – بريوت ط1403 2ه.
املالددمف ع ددد ال دراياة بددن ةددام الالددمعاين ت :ح يددب الددر ن األعظمددت ط :ا لددس العلمددت اهلمددد ط2
1403ه.
معدداين القددرآن وإعرابدده إبدراهيم بددن السددري اليعددا ت :ع ددد اجلليددل ع ددد ُددل ط :عددامل الكتددب بددريوت
ط1408 1ه.
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مع م ال لدان دقوت اْلموي ط :دار الفكر بريوت.
املع م الك ري سليمان بن أ د العَباين ت :دي السلفت ط :مكت ة ابن كيمية – القاهرو ط.2
امل ددعلم بفوائ ددد مس ددلم حمم ددد ب ددن عل ددت امل دداايري ت :حمم ددد الش دداذيل المف ددري ط :دار التواس ددية للمش ددر ط2
1988م.
ال ددمفهم ملددا أُددكل مددن كل دديص ص د يح مسددلم أ ددد بددن عمددر القددر( ت :حميددت الدددين ديددب وآالددرون
ط :دار ابن كثري دمشق ط1417 1ه.
املقم ددع يف رس ددم مال دداحف األمال ددار أب ددو عم ددرو عثم ددان ب ددن س ددعيد ال ددداين ت :حمم ددد الال ددادة قم دداوي
ط :مكت ة الكليات األايهرية القاهرو.
اليحرقاين ط :مع عة عيسي ال ايب اْلل وُركا ط.3
مماهل العرفان يف علوم القرآن حممد ع د العظيم ُّ
املمهددا ُددرم صد يح مسددلم بددن اْل ددا ددىي بددن ُددرف المددووي ط :دار إحيددال الدواث العددريب – بددريوت
ط1392 2ه.
مواقد ددع العلد ددوم يف مواقد ددع الم د ددوم ع د ددد الد ددر ن بد ددن عمد ددر ال لقي د د ت :د .أاد ددور حممد ددود العد دداي ط :دار
الال ابة (معا.
ميديان اُعتدددال يف اقددد الرعددال حممددد بددن أ ددد الددذه ت :علددت حممددد ال دداوي ط :دار املعرفددة للع اعددة
والمشر بريوت – ل مان ط1382 1ه.
الماسددخ واملمسددود أبددو ععفددر المَّ َّ دداس ت :د .حممددد ع ددد السددالم ط :مكت ددة الفددالم – الكوي د ط1
1408ه.
اواسددخ القددرآن ع ددد الددر ن بددن علددت اجل دوايي ت :حممددد امللي دداري ط :عم ددادو ال د العلمددت ابجلامعددة
اإلسالمية املديمة املمورو اململكة العربية السعودية ط1423 2ه.
ال د دوايف ابلوفي د ددات الليد ددل ب د ددن أي د ددمل الالد ددفدي ت :أ د ددد األر توط ط :دار إحي د ددال ال د دواث – ب د ددريوت
1420ه.
الوسديلة إ كشددف العقيلدة علددم الدددين علدت بددن حممدد السد اوي ت :مددوُي حممدد اإلدريسددت ط :مكت ددة
الرُد الردض ط1424 2ه.
وفيات األعيان وأا ال أبمال اليمان أ د بن اللكان ت :إحسان ع اس ط :دار صادر – بريوت.
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Tafseer Abi Hayaan = Bahr Al-Muheet fit Tafseerr, Muhammad bun Yusouf bun
Hayyan al-Andalousi, investigated by: Sidqi Muhammad Jameel, P: Darr Al-Fikr,
Beirut, 1420.
tafseer Al-Alousi = Rouh al-Ma’ani fee Tafsirr Al-Quran Al-Azeem wa Sab’ AlMathani, Mahmoud bun Abdul laah Al-Alousi, Investigated by: Ali Abdul Bari
Atiyah, published by: Darr Al-Kutub Al-Ilmia – Beirut 1st edition 1415 AH.
Tafseer As-Zamakhsari = Al-Kashaaf ann Haqaaiq Ghawaamid At-Tanzeel,
Mahmoud As-Zamakhsari, darr Al-Kitaab Al-Arabi, Beirut, 3rd edition 1407 AH.
Tafseer As-Sherbini = As-Siraaj Al-Munirr fil I’nah alaa Ma’rifat Ba’d Ma’ani Kalam
Rabbinaa Al Hakeem Al-Khabirr, Muhammad bun Ahmad Al-Khateeb AsSharbini, Published by: Matba’at Bulaq – Al-Qahirah 1285 AH.
Tafseer At-Tabari = Jaami’ Al-Bayaan fi Ta’weel Ahyi Al-Qur’an, Muhammad bun
Jarir At-Tabari. Investigated by: dr. Abdullaah At-Turky, in cooperation with the
Research Center and Islamic Studies, Published by: Darr Hajr 1st edition 1422
AH.
Tafseer At-Tabari = Jaami’ Al-Bayaan fi Ta’weel Ahyi Al-Qur’an, Muhammad bun
Jarir At-Tabari. Investigated by: Ahmad Shakir, Published by: Muassat ArRisaalah, 1st edition 1420 AH.
Tafseer Al-Qurtubi = Al-Jaami’ li Ahkaam Al-Qur’an, Muhammad bun Ahmad AlQurtubi, investigated by: Ahmad Al-Barduni and Ibrahim Atfish, Published by:
Darr Al-Kutub Al-Misriyah – Al-Qahirah, 2nd edition 1384 AH.
Tafseer Fakhr Deen Ar-Razi = Mafaatih Al-Ghaib, Fakhr Deen Ar-Razi, Darr AlKutub Al-Ilmia, Beirut- Lebanon, 1st edition 1411 AH.
Tafseer Makki bun Abi Talib = Al-Hidayat ilaa bulough An-Nihaayat fi Ilm Ma’ani
Al-Qur’an wa Tafseerih, wa Ahkaamih, wa Jumalun min Funouni Ulouhmih.

- 195 -

 حيىي بن صاحل الطواين. د،"السيوطي يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خالل كتابه "اإلتقان
ُّ جهود

Makki bun Abi Talib Al-Qaisi, Investigation: a group of University thesis at the
faculty for Masters’ degree and scientific research, Sharjah University, supervised
by: Dr. As-Shahid Al-Bousheikhi, published by: Majmu’at Buhous Al-Kitaab wa
As-Sunnah. Faculty of Sharia and Islamic Studies Sharjah University. 1st edition,
1429AH.
At-Tafseer wal Mufassiroun, dr Muhammad As-said Husein Az-zahabi, Published by:
Maktabat Wahbah, Al-Qahirah.
Taqreeb At-Tahzeeb, Ahmad bun Ali bin Hajar Al-Asqalani, investigated by:
Muhammad Awama, published by: Darr Ar-Rasheed – Syria. 1st edition 1406 AH.
Tahzeeb At-Tahzeeb, Ahmad bun Ali bin Hajar Al-Asqalani, published by: Matba’at
Darr Al-Ma’arif An-Nizaamiyah, India, 1st edition 1326AH.
Tahzeeb Al-Kamaal fi Asmaa Ar-Rijaal, Yousuf bun Abdurahmaan Al-Maz’I.
investigated by: dr. Bashaar Awaad Ma’rouf. Published by: Muassasah ArRislaah- Beirut, 1st edition 1400 AH.
Jamaal Al-Qurraa wa Kamaal Al-Iqraa, Alamu Ad-Deen As-Sakhawi. Investigated
by: Marwan Al-Attiyah, published by: Darr Al-Ma’moun li At-Turath, DamascusBeirut. 1st Edition 1418 AH.
Husnul Muhaadarah fi Tarikh Misra wa Al-Qahirah, Jalal Ad-Deen As-Suyouti,
Investigated by: Muhammad Abu Al-Fadl, published by: Darr Ihyaa Al-Kutub AlArabia, wa Isaa Al-Babi Al-Halabi and his partners, Egypt 1st edition 1387 AH.
Hilyatul Awliyaa wa Tabaqatul Asfiaa, Abu Na’eem Ahmad bun Abdullah AlAsbhaani, Published by: As-Sa’adah 1394 AH.
Ad-Durr Al-Manthour, Abdurrahman bin Abi-Bakr As-Suyouti. Published by: Darr
Al-Fikr – Beirut.
Dalaail An-Nubuwah wa Ma’rifat Shaahib As-Shri’a, Abubakr Al-Baihaqi, published
by: Darr Al-Kutub Al-Ilmia – Berut. 1st edition 1405 AH.
Zaad Al-Ma’aad fi Hadyi Khair Al-‘Ibaad, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziah, Muassat ArRisaalah, Beirut. Maktabat Al-Manarr Al-Islamia – Kuwait. 27th edition, 1415
AH.
Az-Ziyaadat wa Al-Ihsaan fi Uloum Al-Qur’an, Muhammad bun Ahmad bin A’qeela
Al-Makki, investigated by: Majmu’at Rasaail jaami’yah Majesteer, Markaz
Tafseer li Diraasaat Al-Islamia – Riyadh. 2nd edition, 1432 AH.
Silsilat Al-Ahaadeth As-Shahihah wa Shaiounn min Fiqhi haa wa Fawaaidihaa,
Muhammad Nasirr Ad-Deen Al-Albani, published by: Maktabat Al-Ma’arif –
Riyadh, 1st ediion.
Silsilat Al-Ahaadeth Ad-Da’eefa wa Al-Mawdou’a wa Atharuhaa As-shai fil Oumah,
Muhammad Nasirr Ad-Deen Al-Albani, published by: Maktabat Al-Ma’arif –
Riyadh, 1st ediion. 1412 AH.
Sunann Ibn Maajah, Muhammad bun Maajah Yazeed Al-Qazweeni, investigated by:
Muhammad Fuaad Abdul Baqi, published by: Darr Ihyaa Al-Kutub Al-Arabia,
Faisal Isaa Al-Bai Al-Halabi.
Sunnan Abi Dawoud, sulaiman bun Al-Ashath As-Sajistaani, investigated by:
Muhammad Abdul Hameed, published by: Maktabat Al-Asriyah, Shidaa – Beirut.
Sunnan At-Tirmizi, Muhammad bun Isaa At-Tirmizi, Investigated by: Ahmad Shakirr,
published by: Mustapha Al-Babi Al-Halabi – Egypt. 2nd edition 1395 AH.
As-Sunnan As-Sugrhaa = Al-Mujtabaa min As-Sunnan, Ahamd bun Su’aib AnNasaa’i, investigated by: Abdul Fattah Abu Ghaddah, published Maktabat AlMatbu’at Al-Islamia, 2nd edition 1406 AH.
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As-Sunann Al-kubraa, Ahmad bun Al-Husein Al-Baihaqi, investigated by:
Muhammad Ataa, published by: Darr Al-Kutub Al-Ilmia, Beirut 3rd edition 1424
AH.
As-Sunann Al-kubraa, Ahamd bun Su’aib An-Nasaa’i. investigated by: Hassan Shalbi.
Muassat Ar-Risallah, Beirut 1st edition 1421 AH.
Sunnan Sa’eed bin Mansour, Sa’eed bin Mansour Al-Khurasaani, investigated by: dr.
Sa’d Al-Hameed, published by: Darr As-Shumai’i, Riyadh, 1st edition 1417 AH.
Siyarr A’laam An-Nubalaa, Ahmad bun Qaimaz Az-Zahabi, investigated by a group
of investigators, under the supervision of Su’aib Al-Arnaaout, Muassat ArRislaalah, 3rd edition 1405 AH.
Sazaraat Az-Zahab fi Ma’rifat mann Zahab, Ibn Imaad Al-Hanbali Abdil Hayyi bin
Ahmad, investigated by: Mahmoud Al-Arnaaout and Abdul Qadir Al-Arnaaout,
Darr ibn Katheer, Damascus – Beirut, 1st edition 1406 AH.
Sharh Mushkil Al-Athaarr, Abou Ja’far At-Tahawi, investigated by: Su’ab AlArnaaout, Muassat Ar-Risaalah, 1st edition 1415 AH.
Su’ab Al-Imaan, Abubakr Al-Baihaqi, Investigated by: dr. Abd Ali Abdil Hameed
Hamid, Maktabat Ar-Ruhsd, Riyadh in colaburation with Darr As-Salafia,
Bombai India. 1st edition 1423 AH.
Sahih Ibn Hibaan = Al-Ihsaan fi Taqreeb Sahih Ibn Hibaan, Muhammad bun Hibaan
Al-Busti, Su’ab Al-Arnaaout, Muassat Ar-Risaalah, 1st edition 1408 AH.
sahih Al-Bukhari = Al-Jaam’i Al-Musnadd As-Saheeh Al-Mukhtasarr min Umouri
Rasoul lil Laah Salal Laahu Alaihi Wasallam wa Sunnanihi wa Aiyaamih.
Bukhari, Muhammmad bin Ismail (Investigation: Muhammad Zuhair bin Nassirr
Al-Nassirr). Published by: Darr Tawq An-Najaat 1st edition 1422 AH.
Sahih Muslim = Al-Musnad As-Saheeh Al-Mukhtasarr bi Naqlil A’dl anil A’dl ilaa
Rasoul lil Laah Salalahu Aalaihi wasallam. Muslim bun Hajjaj Al-Quseiri.
Investigated by: Muhammad Fuaad Abdil Baqi. Published by: Darr Ihyaa AtTuraath Al-Arabi, Beirut.
Daeef Abi Dawoud, Muhammad nasiru Ad-Deen Al-Albaani, published by: Muassat
Ghrass, Kuwait, 1st edi 1423AH.
Daeef Al-Jaami’ As-shageer wa Ziyaadatuh, Muhammad nasiru Ad-Deen Al-Albaani,
supervised by: Zuhair As-Shawish, Al-Maktab Al-Islami.
Daeef Sunann at-Tirmizi, Muhammad nasiru Ad-Deen Al-Albaani, Zuhair AsShawish, Al-Maktab Al-Islami, Beirut 1st edition 1411 AH.
Ad-Daww Al-Lam’ li Ahl Al-Qarn At-Taasi’, Muhammad bun Abdurrahman AsSakhawi. Darr Maktabat Al-Hayaat, Beirut.
Tabaqaat As-Shfi’iya Al-Kubraa, Abdul Wahaab bun Taqiyu Ad-Deen As-Subki.
investigated by: dr Mahmoud At-Tanaahi, dr. Abdul Fattaah Al-Helw, Darr Hajr,
2nd edition 1413 AH.
Tabaqaat Al-Mufassireen, Shamsu Ad-Deen ad-Daawoudi, Darr Al-Kutub Al-Ilmia –
Beirut, Investigated by: a group of scholars under the supervision of the publisher.
Al-Ou’jaab fi Bayaan Al-Asbaab, Ahmad bun Ali bun Hajar Al-Asqalaani,
investigated by: Abdul Hakeem Al-Aneese, Darr ibn Al-Jawzi, 1st edition 1418
AH.
Al-Ilal, Ibn Abi Hatim, Abdurrahman bun Muhammad Ar-Razi, Supervision of: dr
Sa’d Al-Hameed, and dr. Khalid Al-Juraisi, published by: Mataabi’ Al-Humaidi,
1st edi 1427 AH.
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Uloum Al-Qur’an baina Al-Burhaan wa Al-Itqaan, dr. hazim Haidar, Maktabat Darr
Az-Zamaan, Madinah 1420 AH.
Umdat Al-qaari Sahrh Sahih Al-Bukhari, Mahmoud bun Ahmad Al-Aini, Darr Ihyaa
At-Turath Al-Arabi, Beirut.
Al-Fataawah Al-Hadeetha, Ahmad bun Muhammad bun Ali bun Hajar Al-Haitami,
darr Al-Fikr.
Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari, Ahmad bun Ali bun Hajar Al-Asqalaani, Darr
Al-Ma’rifa – Beirut. Supervised by: Muhib Ad-Deen Al-Khateeb 1379 AH.
Al-Firdawse bi Ma’thourr Al-Khitaab, Shirawaih bun Sahradarr Ad-Dailami,
investigated by: As-Sa’eed bun Bisyouni Zaglul, Darr Al-Kutub al-Ilmia, Beirut.
1st edition 1406 AH.
Fadaail Al-Qur’an wa maa Unzila minal Qur’an bi Makkah wa maa Unzila Bil
Madinah, Muhammad bun Ayoub Ad-Darees. Dr, Ghazwa Budair, Darr Al-fikr,
Damacus – Syria. 1st edition 1406 AH.
Fadaail Al-Qur’an, abu Ubaid Al-Qasim bun As-Sallaam. Investigated by: Marwan
Al-Attiyah and others, Darr Ibn Katheer, Demascus. 1st edition 1415 AH.
Al-Qawaaid wal Isharaat fi Usoul al-Qira’at, Ahmad bun Umar Al-Hamawi.
Investigated by: dr, Abdul Kareem bun Muhammad Bakkarr, Darr Al-Qalam,
Damascus. 1st edition 1406 AH.
Al-Kitaab Al-Musannaf fi Al-Ahaadeeth wa Alt’thaarr, Abubakar bun Abi shaibah.
Investigated by: Kamaal yousuf Al-Hout, Maktabat Ar-Rushd, Riyadh. 1st edition
1409 AH.
Kashf Al-Mushkil min Hadeeth As-Shahihahin, Andurrahman bun Ali Al-Jawzi.
Investigated by: Ali Al-Bawwab. Darr Al-Watan, Riyadh.
Al-Kwakib Ad-Daraari fi Sharhi Sahih Al-Bukhari, Al-Karmaani, Darr Ihyaa Atturath Al-Arabi, Beirut – Lebanon. 2nd edition 1401 AH.
Lubaab An-Nuqoul fi An-Nuzoul, Abdurrahman bun Abibakr As-Suyouti, dr, Ahmad
Abdu As-Shafi, Darr Al-Kutub Al-Ilmia, Beirut Lebanon.
Lisaan Al-Arab, Ibn Manzour, Muhammad bun Mukrim bin Ali. Darr Shadirr – Beirut
3rd edition 1414 AH.
Majma’ Az-Zawaaid wa Manba’ Al-Fawaaid, Ali Bun Abibakr Al-Haitami.
Investigated by: Hisaam Ad-Deen Al-Qudsi, Maktabat Al-Qudsi. Al-Qahirah
1414 AH.
Majmou’ Al-Fataawah, Sheikh Al-Islaam Ahmad bun Abdil Haleem bun Taimiyah
Al-Harraani. Jam’: Abdurrahman bun Muhammad bun Qasim, published by: King
Fahd Quranic printing, Madinah, Saudi Arabia. 1416 AH.
Al-Majmou’ Sharh Al-Muhazzab, Yahya bun Saraf An-Nawawi, published by: Darr
Al-Fikr.
Al-Madkhal li Dirasaat Al-Qur’an Al-Kareem, Muhammad bun Muhammad Abu
Shuhba. Maktabat As-Sunnah, Al-Qahirah. 2nd edition 1423 AH.
Al-Murshid Al-Wajeez ilaa Uloum Tata’alq bil Kitaab Al-Azeez, Abu Shaama
Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi Ad-Demasqi. Investigated by: Tayyarr
Alaati Qawlaaj, Darr Shadirr- Beirut 1395 AH.
Al-Mustadrak alaa As-Sahihaini, Abu Abdillah Al-Hakim Muhammad bun Abdillah
bun Muhammad bun Hamdawaih. Investigated by: Mustapha bun Abdil Qadir
Ataa. Darr Al-Kutub Al-Ilmia, Beirut. 1st edition 1411AH.
Musnad Abi Ya’laa, Ahmad bun Ali Al-Mawsili. Investigated by: Hussain Asad. Darr
Al-Mamoun li Aturaath, Damascus. 1st edition 1404 AH.
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Musnad Ishaq bun Raahawai, Ishaaq bun Ibrahim bun Mukhlid bin Ibrahim AlHanzali. Investigated by: dr, Abd Al-Gafour Al-Baloushi. Maktabat Al-Imaan, 1st
edition 1412 AH.
Musna Al-Imaam Ahmad bun Hanbal, Ahmad bun Muhammad bin Hanbal AsShaibaani. Investigated by: Su’aib Al-Arnaaout, A’dil Murshid and others,
supervised by: dr. Abdullah At-Turki, Muassat Ar-Risaalah, 1st edition 1421 AH.
Musnad Al-Bazzarr ( Al-Bahr Az-Zakhaarr ) Ahmad bun Umar Al-Atki Al-Ma’rouf
bil Bazzarr. Investigated by: Mahfouz Ar-Rahmaan Zainul Laah, wa Aidil bun
Sa’d, wa Sabri Abdul Khaliq. Maktabat Al-Uloum wal Hikam, Madinah. 1st
edition.
Musnad Ad-Darami = Sunann Ad-Darami, Andullah bun Abdurrahman Ad-darami.
Husain Saleem Ad-Daraani. Darr Al-Mugni, Kingdom of Saudi Arabia, 1st edition
1421 AH.
Al-Mashahif, Abubakr bun Abi Dawoud, Abdullah bin Muhammad As-Sijitaani.
Investigated by: Muhammad bun Abduhu. Published by: Al-Farouq AlHadeethiyah, Egypt – Al-Qahirah. 1st edition 1423 AH.
Masha’id An-Nazarr lil Ishraaf Alaa Maqasid As-Siwarr, Ibrahim Al-Biqaa’i.
Maktabat Al-Ma’arif, Riyadh. 1st edition 1408 AH.
Misbaah Az-Zujaajah fi Zawaaid Ibn Maajah, Ahmad bun Abibakr bin Ismail alBushairi. Investigated by: Muhammad Al-Muntaqaa Al-Kashnaawi, Darr AlArabia – Beirut. 2nd edition 1403 AH.
Al-Musannaf, Abdu Razaaq bin Hammam As-shan’aani. Habibu Rahmann AlA’zami. Al-Majlis Al-Ilmi – India. 2nd edition 1403 AH.
Ma’ani Al-Qur’an wa I’raabuh, Ibrahim bun As-Sarri Az-Zajjaj. Investigated by:
Abdul Jalil Abduhu Shalbi. A’lam Al-Kutub- Beirut 1st edition 1408 AH.
Mu’jam Al-Buldaan, Yaaqut Al-Hamawi. Darr Al-Fikr Beirut.
Al-Mujam Al-kabirr, Sulaiman bun Ahmad At-Tabaraani. Investigated by: Hamdi AsSalafi, Maktabat ibn Taimiyah – Al-Qahirah. 2nd edition.
Al-Mu’alim bi Fawaaid Muslim, Muhammad bun Ali Al-Maziri. Investigated by:
Muhammad As-Shazili An-Nafirr. Darr At-Tunisiah. 2nd edition 1988.
Al-Mufhim limaa Ashkala min Sahih Al-Muslim, Ahmad bun Umar Al-Qurtubi.
Investigated by: Muhyi Deen Deeb and others. Darr ibn Katheer – Damascus 1st
edition 1417 AH.
Al-Muqni’ fi Rasmi Mashahif Al-Amsharr, Abu Umar Uthman bin Sa’eed Ad-Daani.
Investigated by: Muhammad Sadiqq Qamhaawi. Maktabat Al-Kulliyaat AlAzharr, Al-qahirah.
Manahil Al-Irfaan fi Uloum Al-qur’an, Muhammad Abdul Azeem Az-Zurqaani.
Matabat Isaa Al-Babi Al-halabi and his partners 3rd edition.
Al-Minhaj Sharh Sahim Muslim bin Hajjaj, yahya Bun Sharaf An-Nawawi. Darr
Ihyaa At-Turath Al-Arabi – Beirut. 2ns edition 1392 AH.
Mawaaqi’ Al-Uloum fi Mawaaqi’ An-Nujoum, Abdurrahman bin Umar Al-Balqini.
Investigated by: Dr. Anwarr bun Mahmoud Khataab. Darr As-Sahaabah – Tantaa.
Mizaan Al-I’tidaal fi naqd Ar-Rijaal, Muhammad bun Ahmad Az-Zahabi.
Investigated by: Ali bun Muhammad Al-Bajaawi. Darr Al-Ma’rifa, Beirut Lebanon. 1st edition 1382 AH.
An-Naasikh wal Mansoukh, Abu ja’far An-Nahaas. Investigated by: Dr. Muhammad
Abdu Salaam. Maktabat Al-Falah - Kuwait. 1st edition 1408 AH.
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Nawasikh Al-Qur’an, Abdurrahman bun Ali Al-jawzi. Investigated by: Muhammad
Al-Milyabari. Published by: the deanship of scientic research, Islamic University,
Madinah – Saudi Arabia. 2nd edition 1423 AH.
Al-Waafi bil Wafayaat, Khalil bun Aibak As-Shafadi. Investigated by: Ahmad AlArnaout. Darr Ihyaa At-Turath – Beirut 1420 AH.
Al-Wasilat ilaa Kashf Al-Aqeelah, Alam Ad-deen Ali bun Muhammad As-Sakhawi.
Mawlaya Muhammad Al-Idrees. Maktabat Ar-Rushd – Riyadh. 2nd edition 1424
AH.
Wafayaat Al-A’yaan wa Anbaa Abnaa Az-Zamaan, Ahmad bun Al-Khillikaan.
Investigated by: Ihsaan Abbass. Darr Shadir – Beirut.
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