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                                    شرعیة واإلنسانیةالعلوم ال :مجلة الجامعة األسمریة

    )2018الثاني (دیسمبر  العدد )31( المجلد

  

  م�لفات ش�خ اإلسالم ز���ا األن�ار� في ال�ف��� وعل�م الق�آن

  ع�اج ع�دة  ب�غ�    

  ، س�ر�اجامعة دم�� ،ال���عةكل�ة 

Email: barkhash87@gmail.com 

  �ل��ال

إنَّ ش�خ اإلسالم ز���ا األن�ار� ش���ٌَّة عل��ٌَّة ف�ٌة، لها أثٌ� ���ٌ� في العل�م اإلسالم�ة     

ال���لفة، فق� ألَّف في الفقه، وال��ی�، وال�ف���، وعل�م الق�آن، وغ��ها م� العل�م، وق� اش�ه� 

�����َّ�ه الفقه�َّة، فه� علٌ� م� أعالم الف��� وال�أل�� في الفقه ال�افعي، في الع��ر ال��أخ�ة، 

وأمَّا جه�ده في ال�ف��� وعل�م الق�آن فل� ت�ل حقَّها م� ال��� وال�راسة، م�َّا اس��عى ت�اولها في 

.   ��ٍ� م��قّلٍ

� العل���، وذل� م� خالل ال�ع��� وه�ا ال��ُ� ی��اول ال�ع��َ� �����َّ�ه العل��َّة في ه�ی

����ه في ه�ی� ال��ال��، وذل� �إح�اء ه�ه ال���، وت�ث�� ن���ها إل�ه، و��ان األس�اب 

ال�ا��ة له إلى تأل�فها، وذ�� أه�ِّ م�ادره ف�ها، و�ع�اء ن��ٍة ع� م�ه�ه ف�ها، و��ان ما إذا 

    ٍل وم��ِ�ٍ� ل�الم م�  س�قه.كان� له إضافاٌت في ه�ه ال��لَّفات، أم أنَّه م��َّد ناق

 ال�ف���، عل�م الق�آن، ز���ا األن�ار�  ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:
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  �ق�مةال

الة،  ی�، وأف�ُل ال�َّ ال��� � رّبِ العال���، ال�ح�ِ� ال�ح�ِ�، مالِ� ی�م الّ�ِ

وص��ه أج�ع��، الله�َّ فقِّه�ا في  وأت�ُّ ال��ل�� على ن��ِّ�ا وس�ِّ�نا م��ٍَّ�، وعلى آِله

  ال�ی�، وعلِّ��ا ال�أو�ل، واف�ح عل��ا ُف��َح العارف��، ب�ح��� �ا أرح� ال�اح���.

  أمَّا �عُ�:

هـــــ) م� ��ار العل�اء ال�ی� خ�م�ا 926فإنَّ ش�َخ اإلسالم ز���ا األن�ار�َّ (

جه�ٌد ع���ٌة، العل�َم ال����ة في م��ِلف ف�وعها وم�االتها، وله في ذل� 

وم�لَّفاٌت  ع�ی�ٌة نافعٌة، ال س�َّ�ا في الفقه واألص�ل، وم� ال��االت ال�ي �ان له 

ف�ها إسهاماٌت أ��ًا: ال�ف��ُ� وعل�ُم الق�آن، وق� أح��ُ� أن أدرس م�لَّفاِته في 

  ه�ی� ال��ال�� في ه�ا ال��� ال�� جعلُ�ه �ع��ان:

  .في ال�ف��� وعل�م الق�آن م�لَّفاُت ش�ِخ اإلسالم ز���ا األن�ار�ِّ 

�ُة ال���:   أوًال: أهّ�ِ

�ة ال��� م� ح�ُ� إنَّه �ع�ِّف ���لَّفات ز���ا األن�ار�ِّ في  ت�هُ� أهّ�ِ

ٍل، و��ثِّ� ن���ها إل�ه، و�ع�ي ن��ًة ع� م�ه�ه  ال�ف��� وعل�م الق�آن ب��ٍ� مف�َّ

ش����ه العل��ة في وم�ادره في �ّلِ واحٍ� م� ه�ه ال��لَّفات، و��ه� م�� 

م�الي ال�ف��� وعل�م الق�آن، ال س�َّ�ا وق� اش�ه� ���نه فق�هًا أص�ل�ًَّا، ومف��ًا في 

  زمانه، ف�ان الب�َّ م� إ�هار ش����ه في عل�ٍم أخ��.

  ثان�ًا: أس�اُب اخ��ار ال���:

اخ��ُت ه�ا ال��� ر��ًة م�ي في ال�ع��� ب����ا األن�ار� �عالٍ� �ال�ف��� 

ًة ت�اول� م�لَّفاته في ال�ف��� وعل�م وعل�م  الق�آن؛ وألنَّ�ي ل� أج� دراسًة خاصَّ

لٍ    .��ا س�أتي في ال�راسات ال�ا�قة الق�آن ب��ٍ� مف�َّ
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  ثال�ًا: ال�راساُت ال�ا�قة:

ة ت�اول� م�لَّفات ز���ا األن�ار� في ال�ف��� وعل�م      ل� أج� دراسًة خاصَّ

ل، و�نَّ�ا  �ان� م�لَّفاته ُت��� ع�ضًا في ال��� ال�ي ت�ج�� له، الق�آن ب��ٍ� مف�َّ

أو في األع�ال العل��ة ال�ي ت�اول� �ع� ه�ه ال��� �ال��ق�� أو ال���، وم� 

  ذل�:

رسالة ماج����، لل�اح�: ع��  )ف�ح ال�ح�� ���ف ما یل��� في الق�آن() 1

ول� أس��ع  م.1979جامعة األزه�، �ل�ة أص�ل ال�ی�،  ال���ع ح����،

  ال���ل على ه�ه ال�سالة لال�الع عل�ها.

إع�اب الق�آن الع��� ال����ب للعالمة ش�خ اإلسالم ز���ا األن�ار� () 2

رسالة ماج���� لل�اح�: م�سى م�ع�د، إش�اف  )هـــ)، دراسة وت�ق��926(

ال����ر: م��َّ� ص��ة، جامعة القاه�ة، �ل�ة دار العل�م، ق�� ال��� وال��ف 

  م. 2001هـــ، 1421والع�وض، 

صاح�ها وق� اس��عُ� ال���ل على ه�ه ال�سالة واال�الع عل�ها، وق� ت�اول 

ح�اته، وس�َد م�لَّفاِته في في ق�� ال�راسة ت�ج�ة ز���ا األن�ار�، ف��لََّ� ع� 

م��ِلف العل�م، وت�لََّ� ع� م�ادره في إع�اب الق�آن، وع� ش�اهِ�ه ��ه، وع� 

م�قفه م� ال��ارس ال����ة وم�ائل ال�الف، وع� األص�ل ال����ة ع��ه، وفي 

ق�� ال��ق�� ت�لََّ� ع� ن��ة ال��اب إلى ال��لِّف، وع� ُن�خ ال�����، وأماك� 

  وج�دها. 

  : م�هُج ال���:را�عاً 

  �ق�م م�هج ال��� على ثالث دعائ�:

االس�ق�اء: و��ه� ذل� في االس�ق�اء ال�ام ل��لَّفات ز���ا األن�ار� في ) 1

ال�ف��� وعل�م الق�آن، م� خالل ال��� في ال��� ال�ي ت�ج�� له، وفي اس�ق�اء 

مع�فة  كّلِ م�ل�ٍف م� ه�ه ال��لَّفات اس�ق�اًء ناق�ًا على األغل�، م� أجل

  م�ادره، وأخِ� ن��ٍة ع� م�ه�ه. 
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ال�صف: و��ه� ذل� م� خالل وصف م�هج ز���ا األن�ار� في م�لَّفاته ) 2

  ب��ٍ� م���ٍ�، واإلشارة إلى ن�اذج م� ذل� في ال�اش�ة. 

هة إلى ز���ا األن�ار� في ) 3 ال�ق�: وذل� م� خالل ذ�� االن�قادات ال��جَّ

  م�لَّفاته، إن ُوج�ت.

  �ُة ال���:خام�ًا: خ

  وخات�ة:  س�عة م�ال�و   ت�ق�� ال�راسة إلى مق�مة

وال��هج   : وت���� (أه��ة ال��� وأس�اب اخ��اره وال�راسات ال�ا�قةمق�مة

  . ال�ع��� وخ�ة ال���)

ِ أن�ار ال����ل. ال��ل� األول:
ّ
  حاش�ُة ف�ح ال�ل�ل ب��ان خفي

مة ال��ر�ة. ال��ل� ال�اني:   ش�ُح ال�قّ�ِ

  ��اُب ال�ق�� ل�ل��� ما في ال��ش�. ال�ال�:ال��ل� 

  ��اُب ف�ح ال�ح�� ���ف ما یل��ُ� في الق�آن. ال��ل� ال�ا�ع:

رسالُة ت�فة ُن��اء الع�� في أح�ام ال�ُّ�ن ال�اك�ة وال�����،  ال��ل� ال�ام�:

  وال�ّ�ِ والق��.

  ف���.��اُب م��َ�ِ� ُق�ة الع�� في الف�ح واإلمالة ب�� الل ال��ل� ال�ادس:

  ��اب إع�اب الق�آن. ال��ل� ال�ا�ع:

  .ال��� : وت���� ن�ائجال�ات�ة 

ل: حاش�ة ف�ح ال�ل�ل ب��ان خفيِّ أن�ار ال����ل      ال��لُ� األوَّ

هـــــ) �ع�ُّ م� أه�ِّ ��� 691إنَّ تف��� اإلمام ال���او�ِّ رح�ه هللا تعالى (

ول�ا اش��ل عل�ه م� خالصة  ال�ف���؛ وذل� ل�ا ام�از �ه م� ال����� وال��ق��،

هـــــ)، وق� ���ت ال��اشي على تف��� ال���او� 538تف��� ال��اف لل�م���� (

رح�ه هللا تعالى، وت��َّع� ب�� ح�اٍش �املٍة، وح�اٍش على �ع� األج�اء، 

لٍة، وح�اٍش م����ة، وم� ه�ه ال��اشي حاش�ة ش�خ اإلسالم ز���ا  وح�اٍش م��َّ

  به�ه ال�اش�ة على ال��� اآلتي:األن�ار�، وال�ع��� 
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  أوًَّال: اس� ال�اش�ة:

ِ أن�ار ال����ل)
ّ
مة، فقال: (وس�َّ�ُ�ه ف�ح ال�ل�ل ب��ان خفي   .)1(ن�َّ عل�ه في ال�قّ�ِ

  ثان�ًا: ن��ة ال�اش�ة إلى ال��لِّف:

، )3(��ف ال���ن ، و )2(��ا في ال��اك� ال�ائ�ة ن��ها إل�ه ع�ٌد م� العل�اء

  . )5(ه��ة العارف��، و )4(ألعالموا

  وم�َّا ی�لُّ على ن��ة ال�اش�ة إل�ه أ��ًا:

، فق� قال في على ���ه األخ��  م� ال�اش�ة في �ع� ال��اضع إحال�ه) 1

(وق� أوض�ُ� ذل� مع  مع�ض ح�ی�ه ع� ال���لة، وهل هي م� الق�آن أم ال:

  .)6(ز�ادٍة، في ش�َحي ال�ه�ة وال�وض)

ت�لَّ�ُ� على ب�ان ال��� لغًة وع�فًا، وعلى ما ب��ه�ا (وق�  وقال في م�ضٍع آخ�:

  . )7(م� ال��� مع ال��ح وغ��ه، في ش�ح ال�ه�ة وغ��ه)

إحال�ه على ��ا�ه في ال�قف واالب��اء ح�� قال:(وق� أوض�ُ� ال���ع في  )2

  .  )8(ك�ابي ال���َّى �ال�ق�� ل�ل��� ما في ال��ش�)

  

                                                           
  )/أ2، م����، ل�حة األن�ار� (  )1(
 ).1/203م، 1997 (الغ��، ان��:  )2(
 ).1/188م،1941(خل�فة،  ان��:  )3(
 ). 3/46م، 2002، ل�ر�لي(ا ان��:  )4(
 ).1/374م، 1951 (ال�غ�اد�،ان��:   )5(
ا /أ).4ل�حة  ،م����، األن�ار� ( )6(  روض ش�ح في ال��ال� أس�ى فاس�ه ال�وض ش�ح أمَّ

 .ال���ي ال�ق��  ب� إس�اع�ل، ال�ی� ش�ف لإلمام، الفقه في ك�اب ه� وال�وض، ال�ال�

 فقه في ك�اب وال�ه�ة، ال�رد�ة ال�ه�ة ش�ح في ال�ه�َّة الغ�ر فاس�ه ال�ه�ة ش�ح وأما

 .ال�رد�ِّ  م�ف� ب� ع�� لإلمام ال�اف��ة
 /ب). 7 ل�حة، م����، األن�ار� (  )7(
 /ب).  16ل�حة  ،(ال��جع ال�اب�  )8(
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  ثال�ًا: الغ�ض م� تأل�� ال�اش�ة:

مة حاش��ه م�ض�ًا غ�ضه م� تأل��  قال رح�ه هللا تعالى في مقّ�ِ

(فه�ا ال�عل�ُ� وضعُ�ه على تف��� الق�آن الع��� ال���َّى �أن�ار ال����ل  ال�اش�ة:

وأس�ار ال�أو�ل، لإلمام ال��قِّ� وال��ِ� ال��قِّ�، ناصِ� ال�لَّة وال�ی�، أبي ال���، 

ِ  ب�ع�ِ� هللا بِ� ع�� 
ّ
، ��َّ� هللا ث�اه، وجعل م��َّ� ب� علي ، ال���او�ِّ ، ال���از�ِّ

ال��َّة مأواه، �ف�ُح مقَفَلُه، و��ضُح م��َلُه، مع ب�اِن ما ی�ُد عل�ه وال��اِب ع�ه، إن 

رٍة، وف�ائَ� م��َّ�ٍة، وق� أتع�َّض ��ه للق�آن، إل��اٍح،  أم��، م����ًا �ق�اعَ� م��َّ

  . )1(أو غ�ِ�ه)

  في ال�اش�ة:را�عًا: م�ادر ال��لِّف 

حاش�ة ز���ا األن�ار� على ال���او� حاش�ٌة غ��َّة �ال��ادر في م��ِلف 

العل�م، و���ق�ه في ذ�� ال��ادر أنَّه غال�ًا ما ی��� اس� ال��لف واس� ال��اب، 

، أو ی��� اس� ال��اب مع إبهام ال��لف، ولعلَّ )2(وأح�انًا ی��� اس� ال��لف فق�

  .)3(قال في ال��اح ��ا و��اذل� ل�ه�ته، �ق�له م�ًال: 

، وهي على  س��ل ال����ل ال وم� م�ادره ال�ي اس��عُ� ال�ق�ف عل�ها

  :ال���

  م�ادره في ال�ف��� وعل�م الق�آن:م�  )أ

هـــــ)، ال��ف 327أبي حات� ( ب�هـــــ)، تف��� 310ـــــ جامع ال��ان لل���� (

معال� ال����ل لل�غ��  هـــــ)، 468هــــ)،  ال�س�� لل�اح�� (427وال��ان لل�عل�ي (

هــــ)، 606هــــ)، مفات�ح الغ�� لل�از� (538هــــ)، ال��اف لل�م���� (516(

هــــ)، ف��ح الغ�� في ال��ف ع� ق�اع 616الق�آن للع���� (ال���ان في إع�اب 

   .  هـــــ)745هــــ)، ال��� ال���� ألبي ح�ان (�743 لل���ي (ال��

                                                           
 /أ).2 ل�حة ال��جع ال�اب�،(  )1(
  /أ). 15، /أ14 ل�حة ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:   )2(
 /ب). 14ل�حة  ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:   )3(
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  : وال�الغة م�ادره في اللغةم�  )ب

هــــ)، ش�ح تل��� 626هــــ)، مف�اح العل�م لل��اكي (393ــــــ ال��اح لل��ه�� (

هـــــ)، القام�س ال���� للف��وز آ�اد� 773ال�ف�اح ل�هاء ال�ی� ال���ي (

  هــــ).817(

  م�ادره في ال��ی� وعل�مه:م�  )ج

هــــ)، م��� اإلمام 235أبي ش��ة ( ب�هـــــ)، م��َّف 211ــــــ م��َّف ع�� ال�زاق (

هـــ)،ال�ار�خ ال���� لل��ار�، ص��ح 256هـــــ)، ص��ح  ال��ار� (241أح�� (

هـــــ)   س�� 275هــــ)، س�� أبي داود (273ماجه ( ب�هــــ)، س�� 261م�ل� (

غ��� ال��ی� الفائ� في  هــــ)،303هــــ)، س�� ال��ائي (279م�� (ال�� 

  .  هــــ)538لل�م���� (

  هـــــ).427ال���ة لل�عل�ي ( م�ادره في ال���ة:م�  )د

  خام�ًا: ن��ة ع� م�هج ال��لِّف في ال�اش�ة:

في حاش�ة ز���ا ع�ای�ه �ال�اح�ة ال��ی��َّة، وم�ُله إلى االخ��ار،  � ��ه� للقار 

واب�عاُده ع� ال����ل، ول�ل� تع�ُّ حاش�ُ�ه م����ًة، إذا ما ق�رن� �غ��ها م� 

  ح�اشي ال���او�، ��اش�ة ال�فاجي م�ًال. 

  وم� م�ه�ه في ال�اش�ة:

ل����ه ون�� ذل�، ب�ان ما في �الم ال���او� م� وج�ه ال��ان م� االس�عارة وا 

ش�ح . )2(ش�ح األلفا� الغ���ة. )1(وم� وج�ه ال���ع �اللف وال���، ون�� ذل�

ب�ان ال���ل�ات . )4(باإع�اب ما ���اج إلى إع� . )3(��ارة ال���او� �اخ��ار

                                                           
 /ب).  11/ب،2/أ، 2 ل�حة ،م����، األن�ار� (ان�� م�ًال:  )1(
 /أ).  37، /أ15، /ب14 ل�حة ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:  )2(
  /أ).  14،/ب3 ل�حة ال��جع ال�اب�،( ان�� م�ًال:) 3(
 /أ) 56، /أ18،/أ16 ، /أ5، /أ3  ل�حة ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:  )4(
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هة إلى . ا)1(في م��لف العل�م إلجا�ة ع� االن�قادات غ�ِ� ال����ة ال��جَّ

اإلحاالت ال�ي ���ل عل�ها ال���او� في تف���ه �أن ب�ان م�اضع . )2(ال���او� 

، ف���� ز���ا األن�ار� م�اضع م�ور ه�ا  �ق�ل ال���او�: على ما م�َّ

، وأح�انًا ����ه� )4(ع��ما ����ه� �األحادی�، ���ِّجها، و���ِّ� درج�ها. )3(ال�الم

، و���� ال���او�  األحادی� واآلثار ال�ي ی���ها ���ج. )5(بها، وال �فعل ذل�

���ل في �ع�  .)7(ب�ان م��ل �الم  ال���او� . )6(دائ�ا م ب�ل�� یل� �ح��ها، ول

ال��ائل على ���ه األخ�� �اإلحالة على ش�وحه لل�ه�ة وال�وضة م� ��� 

ح ب��ها، و���ِّ� ما ، و )8(الفقه ال�افعي ���� أح�انًا اخ�الف ُن�خ ال���او�، و��ّجِ

�ِّج أح�انًا األب�ات ال�ي ����ه� بها �� .)9(ورد في �ع�ها م� ال�����

ال���او� ب��� القائل، و��ان م�ضع ال�اه�، و�ن �ان ال���او� ق� ذ�� ش�� 

 .)10(ال��� ���له، و���� س�� ق�ل األب�ات، و���ح ما ف�ها م� األلفا� الغ���ة

ان�قاد ال���او�  .)11(ب�ان ال���ات� وال�اذ م� الق�اءات ال�ي ی���ها ال���او� 

و��ان ما عل�ه م� ال��اخ�ات �ال��ج�ح ب�� األحادی� ال��فقة، وم�الفة ما له 

ح�� ال�فع م� ال�ف���، وم�ا�عة ال�م���� في �ع� ال��ارات ال�ي ت���� مع 

                                                           
 /ب).  25،/ب14 ، /أ14 ل�حة ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:  )1(
  /أ).48، /أ46، /أ17،/أ4،/أ3ل�حة   ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:  )2(

 /أ).  13ل�حة  ،م����، األن�ار� (ان�� م�ًال:  )3(
 /ب). 9،/ب3 ل�حة  ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:  )4(
 /أ).   9، /ب3 ل�حة ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:  )5(
 /ب). 17، /أ14،/أ13 ل�حة ال��جع ال�اب�،(: ان�� م�الً  )6(
 /ب). 3 ل�حة  ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:  )7(
   /ب).7، /أ4 ل�حة ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:  )8(
 /أ).14،/أ13، /ب12، /ب10،ب9/ب،  5ل�حة   ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:  )9(
 /ب).  46، /ب36، /أ28، /ب13، /أ6/ب، 5ل�حة   ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:  )10(
  /أ).  23، /أ13 ل�حة  ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:  )11(
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ال��سع  أح�انًا  .)2(ب�ان م�جع ال��ائ� في �الم ال���او�  .)1(م���ه االع��الي

��� أح�انًا أق�اًال أخ�� في ی .)3(م�اه� ال������في ال��ائل ال����ة ب��� 

و��ف� ب��ها  ، )5(، و��جح ب�� األق�ال أح�اناً )4(تف��� اآل�ة ل� ی���ها ال���او� 

  . )6(أح�انًا أخ�� 

مة ال�َ�ر�َّة   . ال��لُ� ال�اني: ش�ُح ال�ق�ِّ

مة   هــــ) م� أنف� ما ُن�� في 833ال��ر� رح�ه هللا تعالى ( ب�إنَّ مقّ�ِ

عل� ال�����؛ وذل� ل�ا ت��از �ه م� الع�و�ة في ال���، والغ�ارة في ال�ادة، وال 

ع�� في ذل� فهي ن�� ش�خ الق�اء ال��قِّق��، وق� ���ت  ال��وح على ه�ه 

مة، وم�َّ� ش�حها ش�حًا وا��ًا ش�ُخ اإلسالم ز���ا األ ن�ار�ُّ رح�ه هللا ال�قّ�ِ

  تعالى، وال�ع��� به�ا ال��ح على ال��� اآلتي:

  أوًَّال: اس� ال��ح:

م ن�َّ ش�خ اإلسالم ز���ا األن�ار�ُّ  ة ال�قائ� على اس� ش�حه، فقال في مقّ�ِ

مة)ال����ة : (وس�َّ�ُ�ه �ال�قائِ� ال��َ�َ�ِة في ش�ح ال�قّ�ِ
)7( .  

  ثان�ًا: ن��ة ال��ح إلى ال��لِّف:

  .  )2(، وال�غ�اد�ُّ )1(، وال�ر�لي)8(إل�ه الغ�� ن��ه 

                                                           
 /أ).  47، /أ36، /أ18 ل�حة  ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:   )1(
 /أ). 56، /ب46 ، /ب14 ، /ب11 ل�حة  ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:   )2(
 /أ). 17، /ب12ل�حة  ال��جع ال�اب�،( ان�� م�ًال:  )3(
 /أ). 60، /أ39ل�حة   ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:   )4(
 /ب). 37ل�حة  ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:   )5(
 /ب).  56 ل�حة  ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:   )6(
 ).18م، ص1992األن�ار�، ( )7(
 ).1/203م، 1997( الغ��،  ان��: ) 8(
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  ثال�ًا: ال��� ال�اع� على تأل�� ال��اب:

مة     مة ش�حه:(و�عُ�: فإنَّ ال�قّ�ِ قال ز���ا األن�ار�ُّ رح�ه هللا تعالى في مقّ�ِ

ال����مة في ت���� الق�آن، لل��ِخ اإلمام، وال��ِ� الُه�اِم، ش�خ اإلسالم، حافِ� 

ال���، م��َّ� ب� ال��ر�ِّ ـــــ ��َّ� هللا ث�اه، وجعل ال��َّة مأواه ــــ ل�ا ع��ه، أبي 

اع��ى بها ذوو الِ�ّ�ِ واالج�هاد، و�ان� م��اجًة إلى ب�ان ال��اد، وح�ْت ــــ مع 

صغ� ال��� وح�ِ� االخ��ار ـــــ مال� �ْ�ِ�ِه في ه�ا الف�ِّ ���ٌ� م� ال��� 

ش�حًا، �ُ�لُّ ألفا�ها، و���ِّ� م�اَدها، و���ز دقائَقها، ال��ار، رأیُ� أن أضَع عل�ها 

  .)3(و�ق�ِّ� م�لَقها، و�ف�ُح مغلَقها )

  و���� أن ُ����ل� م� ذل� أن األس�اب ال�اع�ة على تأل�� ه�ا ال��ح هي:

  ال��ر�.  ب�اع�ا�ة ذو� ال�� واالج�هاد �����مة  )1

ح��ها وح�� اخ��ارها  ال��ر�؛ ألنَّها ح�ت مع صغ� ب�اأه��ة م���مة  )2

  ما ل� ��ِ�ِه ���ٌ� م� ال��� ال��لَّفة في عل� ال�����. 

حاجة ال�ق�مة ال��ر�ة إلى ش�ح ��ل ألفا�ها، و���ِّ� م�ادها، و���ز دقائقها، ) 3

  و�ق�ِّ� م�لقها، و�ف�ح مغلقها.

  را�عًا: م�ادر ال��لِّف في ال��ح:

على س��ل ال��ال ال ، وهي م� ال��ادر ال�ي اس��ع� ال�ق�ف عل�ها

  :ال���

  م�ادره في ال�ف��� وعل�م الق�آن:م�  )1

ِ ب� أبي 210معاني الق�آن ألبي ُع���ة (
ّ
هــــ)، اإل�انة ع� معاني الق�اءات ل��ي

هـــــ)، ال�ق�ُع في رس� م�احف األم�ار ألبي ع��و ال�اني �437ال� (

)444 ِ
ّ
هــــ)، َعق�لُة أت�اب 590( هــــ)، ال����ُ� لل�اني، ح�ُز األماني لل�ا��ي

                                                                                                                                           
 ).3/46م،2002( ال�ر�لي،  ان��:  )1(
 ).3/475( ال�غ�اد�، د/ت، ان��:   )2(
  ).18م، ص1992( األن�ار�،  )3(
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مة ل)1( الق�ائ� في أس�ى ال�قاص� لل�ا��ي  ��، ال��اشي ال�فه�ُة في ش�ح ال�قّ�ِ

مة  أح�ِ� ب� دمحم ال��ر�ِّ (  ��هـــــ)، ال��ه�ُ� في عل� ال����� ل827نا�� ال�قّ�ِ

مة (   هــــ). 833ال��ر�ِّ صاح� ال�قّ�ِ

  هــــ).337ل ال��� لل�جاجي (اإل��اح في عل  م�ادره في اللغة:م� ) 2

  خام�ًا: ن��ة ع� م�هج ال��لف في ال��ح:

ی��� األب�ات ب��ًا ب��ًا، و�ع� ان�هائه م� ش�ح ال���، ی��قل إلى تال�ه،     

  . )2(ال��ر� �ق�ل: قال ال�ا�� ب�و���حه، وه��ا، وع��ما ی��� 

ع، ف���ِّ� الف�ق ش�ح ال�ف�دات ش�حًا م����ًا ،وأح�انًا  وم� م�ه�ه أ��ًا: ی��سَّ

ال�ع�ُّض الخ�الف ال������ في ال��ائل  .)3(ب�� األلفا� ال�ي ُ���ُّ ت�اُدفها

ب�ان م�جع ال��ائ� في  .)5(ع�اب ما ���اج إلى إع�ابإ  .)4(ال����َّة �اخ��ار

ب�ان ما في أب�ات ال��ر�ة م� ف��ن ال���ع �ال��اس وال��اق ون��   .)6(ال���

  .)7(ذل�

ب�ان  .)8(الخ�الفات عل�اء ال����� والع���ة ��ا في م�ارج ال��وف ال�ع�ض 

ب�ان  .)9(ك���ة ق�اءة األب�ات م� خالل ب�ان ما ف�ها م� نقل ال���ات ون�� ذل�

ب�ان م�اه� األئ�ة الع��ة أح�انًا في  .)10(ما في ن�خ ال�ق�مة م� االخ�الف

                                                           
خل�فة، ( ن��:أع في رس� م�احف األم�ار لل�اني. هي ن�� ل��اب ال�ق�و  )1(

 ).2/1159م،1941
 ).  111، 104، 92 م، ص1992( األن�ار�،  ان�� م�ًال:  )2(
 ). 23، 21، 11ص ،��جع ال�اب�ال(ان�� م�ًال:   )3(
 ).  23، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )4(
 ).  123، 63، 23، 22، 21، 20، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )5(
 ).25، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )6(
 ).30، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )7(
 ).40م، ص1992( األن�ار�، ان�� م�ًال:   )8(
 . )114، 105، 62، 59، 43، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )9(
 ).  143، 136، 124، 121، 92، 64ص ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:   )10(
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، وغ�� ال��ت�ل وال��و�� وال��رك���ة الق�اءة ��ا في ح�ی�ه ع� م�ات� ال�����: 

ان�قاد ما اب��عه �ع� الق�اء في زمانه م� ����ات في  .)1(ذل� م� ال��ائل

. ل� یل��م ت���ج )2(ون�� ذل� م� ال��ع في الق�اءة الق�اءة �ال����� وال��ع��،

ی��� أح�انا  .)3(األحادی� ال�ي ی���ها، بل �فعل ذل� أح�انًا، و����ه أح�انًا أخ�� 

اإلحالة في �ع�  .)4(س�ة ورود أب�ات ال�ق�مة على ال��ت�� ال�� وردت عل�هم�ا

ال��ائل على ال��� ال����ة بها �اإلحالة على ��� ال��� في أق�ام 

� م���ات ال��ح أنَّه واٍف �ال�ق��د، سهل ال��ارة، ق��� ال���اول وم.)5(ال�����

ل�� ی�خ� على ال��لِّف ذ��ه   لألفهام، مغٍ� ع� م�اجعة ���ٍ� م� ��� ال�����.

  . )6(أحادی� م�ض�عة، ���ی�: (أنا أف�ُح م� ن�َ� �ال�اد)

   . ال��لُ� ال�ال�: ال�ق�ُ� ل�ل��ِ� ما في ال��ِش�

ة  � �اء علٌ� جل�ٌل ���اج إل�ه قار إنَّ  عل� ال�قف واالب� الق�آن ، وق� ُألِّف� ��ه ع�َّ

هــــ) �400اني (في ح�ود ال��ِش� في ال�قف واالب��اء للع ، م�ها ��اب)7(م�لَّفاتٍ 

 ، وه� ��اٌب جل�ٌل في �ا�ه، وق� ال��م م�لُِّفه أن ُی�رَد ��ه ج��َع ما ذ��ُه أهُل الف�ِّ

ول�ل� أراد ش�ُخ اإلسالم ز���ا األن�ار�ُّ أن ُیل�ِّ� مقاصَ�ه �اخ��اٍر، 

                                                           
 ). 149، 148، 147، 142، 111، 109، 86، 78 ، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )1(
 ). 152، 132ص ال��جع ال�اب�،(ان�� م�ًال:   )2(
 ). 95، 64، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )3(
 ). 124، 83، 75، 71، 66 ، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )4(
 ). 102( ال��جع ال�اب�، ص ان��:   )5(
). وق� ذ�� العل�اء أنَّ ه�ا ال��ی� مع�اه ص��ح، ل�� ال 38، ص ال��جع ال�اب�(ان��:  )6(

)، وقــال 56، د/ت، صل�ــ���يو(ا)، 160م، ص1986، ل�ر��ــي(اأصــل لــه. ان�ــ�: 

(والع�� م� ال�الل ال��لِّي ــــ مع جاللة م�لِّـه ـــــ ذ�ـ�ه فـي شـ�ح ج�ـع  القار�:مال علي 

مـة ال��ر�ـة).  (القـار�، ال��امع، مـ� غ�ـ� ت����ـه، و�ـ�ا ذ�ـ�ه ال�ـ�خ ز���ـا فـي شـ�ح ال�قّ�ِ

 ).  117د/ت، ص
األن�ــار�، وال�جــاج، والــ�اني.  �ــ�فقــ� أفــ�ده �ال��ــ��� ج�اعــٌة مــ�ه� أبــ� جعفــ� ال��ــاس، و  )7(

 ).1/282م،1974، ل����ي(ا ان��:
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ال�ق��، وه�ا ال��ل� �ع�ِّف ألُّف في ذل� ��ا�ه فو���َ� عل�ه ف�ائَ� أخ��، 

  به�ا ال��اب على ال��� اآلتي:  

  أوًَّال: اسُ� ال��اب:

مة، فقال: (وس�َّ�ُ�ه   ن�َّ ش�خ اإلسالم رح�ه هللا على اس� ��ا�ه في ال�قّ�ِ

  .)1(ال�ق�� ل�ل��� ما في ال��ش�)

  ثان�ًا: ن��ُة ال��اب إلى ال��لِّف:

وأحال عل�ه في ف�ح ال�ل�ل، فقال في مع�ض  .)3(، وال�غ�اد�)2(ن��ه إل�ه الغ�� 

تق���ه إلح�� ال��ائل: (وق� أوض�ُ� ال���ع في ��ابي ال���َّى �ال�ق�� 

  . )4(ل�ل��� ما في ال��ش�)

  ثال�ًا: الغ�ُض ال�اعُ� على تأل�� ال��اب:

مة ��ا�ه: و�عُ� فه�ا م���ُ� ال��ش� في ال�قِف  ( قال ز���ا األن�ار�ُّ في مقّ�ِ

ِ بِ� سع�� الع�اني رح�ه هللا  ب�اِء، ألَّفه العالمة أب� م��َّ� ال��ُ� واالب��
ّ
علي

، وأنا أذ�ُ� مق��َد ما  تعالى، وق� ال��َم أن ُی�رَد ��ه ج��َع ما أورَد أهُل ه�ا الف�ِّ

 ب���ه مع ز�ادة ب�اِن م�ّلِ ال��ول، وز�ادٍة أخ��، غالُ�ها ع� أبي ع��ٍو ع��اَن 

  .)5()� سع�ٍ� ال�ق� 

� ذ�� مق��د ما في ��اب ال��ش� ی�خ� م� ذل� أنَّ غ�ض ال��لِّف م� ��ا�ه ه

ع�اني، مع ز�ادة ذ�� م�ّلِ ن�ول اآل�ة (ال��ي وال��ني)، وذ�� ز�اداٍت ع� لل

                                                           
 ). 4، ص1985(األن�ار�،   )1(
 ). 1/203م، 1997( الغ��،  ان��:  )2(
 ).1/374هــ،1951( ال�غ�اد�، ان��:   )3(
 /ب). 16م����، ل�حة  ،(األن�ار�   )4(
  ).4، ص1985(األن�ار�،   )5(
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، صاح� ��اب � أبي ع��و ع��ان ب� سع�� ال�ق�  ِ
ّ
، وه� ال�ع�وف �ال�اني

  ال���فى في ال�قف واالب��ا، وه� م���ٌع م��اول. 

  را�عًا: م�ادُر ال��لِّف في ال��اب:

مة أنَّ م�ادره األساس�ة هي ال��ش�، وه�      ی�خ� م� �الم ال��لِّف في ال�قّ�ِ

م�ض�ع ه�ا ال�ل���، وال���فى ألبي ع��و ال�اني، وم� م�ادره أ��ًا معاني 

الق�آن و�ع�ا�ه لل�جاج، واإل��اح في ال�قف واالب��اء ألبي ��ٍ� األن�ار� 

  ـــ).  هــ328(

  خام�ًا: ن��ة ع� م�هج ال��لِّف في ال��اب:

م�ى ال��لِّف رح�ه هللا تعالى على ت�ت�� س�ر الق�آن س�رًة س�رًة، مف�ِ��ًا 

  �الفات�ة، م��ِ��ًا �ال�اس.

واب��أ ��ا�ه ب�ع��� ال�قف، و��ان اخ�الف العل�اء ��ه، هل ���ن ع�� انق�اع 

آخ�، � م�اوزة ال�قف إلى م�ضع وقٍف ال�ف�، أو ع�� رؤوس اآل�، ث�َّ ذ�� ح�

فعُله إذا ع�ض له ما �ع��ه ع� م�ا�عة ال�الوة ق�ل  � و��َّ� ما ی��غي على القار 

ذ��  ال�ص�ل إلى م�ضع ال�ق�ف ،كالع�اس، وق�ِع ال�ََّف�، ون�� ذل�، ث�َّ 

، وذ�� م�ات� ال�ق�ف م� تامٍّ و�اٍف وح�ٍ�...الخ، � األم�ر ال�ي ت��ُّ للقار 

ة أم�رٍ  �الف العل�اء في م�ات� ال�ق�ف.وذ�� اخ  ت�علَّ� �ال�قف،  ث�َّ ذ�� ع�َّ

  م� مع�ف�ها، وجعلها على أب�اب: � الب�َّ للقار 

، ال�اب ال�ال�: في )2(، ال�اب ال�اني: في ال�اآت)1(ال�اب األول: في ألف ال�صل

وم����ًا  ، ال�اب ال�ا�ع: ���ا جاء م� هاء ال�أن�� م����ًا �ال�اء،)3(هاء ال�أن��

 )5(، ال�اب ال�ام�: في الهاآت ال�ي ت�اد في آخ� ال�ل�ة لل�قف عل�ها)4(�الهاء

                                                           
   ). 6، ص1985( األن�ار�،  ان��:  )1(
 ).6، صال��جع ال�اب�(ان��:   )2(
 ).7، صال��جع ال�اب�(ان��:   )3(
 ).8( ال��جع ال�اب�، صان��:   )4(
 ).8، صال��جع ال�اب�(ان��:  ) 5(
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، ال�اب ال�ا�ع: في ال�قف على )1(ال�اب ال�ادس: في ال�قف على هاء ال��ا�ة

نة نًة وغ�َ� م��َّ ، ال�اب )3(ال�اب ال�ام�: في �ال ،)2(آخ� ال�ل�ة ال�����ة م��َّ

 .)4(�� ُض�َّ� إح�اه�ا إلى األخ��، ف�ارتا �ل�ًة واح�ةال�اسع: في ال�ل���� الل�

و�ع� ذل� ش�ع في ذ�� ما في اآل�ات م� ال�ق�ف، و���قُ�ه في ذل� أن ی���أ 

ال��رة ب��� م�ِّ�ِّها وم�ن�ِّها، ث�َّ ی��� ال�ق�ع م� اآل�ة، و���� ما ��ه م� 

و���� اخ�الف العل�اء ، )5(ال�ق�ف، م��ِّ�ًا ن�ع ال�قف، وس�� ان�راجه ت�� ال��ع

ح، و���ق�، وال ُ��لِّ� ل�ل ما ُذك�)6(في ن�ع ال�قف    .)7(، و��ّجِ

  .)8(و���ل لل��سع في �ع� ال��ائل على ���ه األخ�� م�ل ش�ح ال�ا��ة

  . ال��لُ� ال�ا�ع: ف�ُح ال�ح�ِ� ���ِف ما یل��ُ� في الق�آن

علٌ� ع��ٌ� م� عل�م إنَّ ال��َ� في م��ِل الق�آن، واآل�ات ال���ابهات 

�ة �الغٍة في دفع ال�ّ�ِ وال��� ع� الق�آن ال���� م� ناح�ٍة،  الق�آن؛ ل�ا له م� أهّ�ِ

، م�ه� )9(و��ان إع�اِزه م� ناح�ٍة أخ��، وق� أف�ده �ال�أل�� ج�اعٌة م� العل�اء

  ش�خ اإلسالم ز���ا األن�ار�، وال�ع��� ���لَّفه في ذل� على ال��� اآلتي:  

                                                           
 ).9، صال��جع ال�اب�(ان��:   )1(
 ).10، صال��جع ال�اب�(ان��:   )2(
 ). 10، صال��جع ال�اب�(ان��:   )3(
 ).11، صال�اب�ال��جع (ان��:   )4(
 ). 90، 81، 65، 46، 30، 28، 15، 13، 12، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )5(
 ).22، 13، 12، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )6(
 ).  81، 22، 14، 13 ، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )7(
 ��ل. وال�ا��ة هي ��اب ال�ا��ة في ال����� )10، ص1985(األن�ار�، ان��:  )8(

ال�اج�، وق� ش�حها ج�اعة م� العل�اء م�ه� ز���ا األن�ار�، وس�َّى ش�حه ال��اهج 

 ). 2/1021م، 1941(خل�فة،  ال�ا��ة في ش�ح ال�ا��ة. ان��:
وم� ذل� ال��هان في م��ا�ه الق�آن لل��ماني، ودرة ال����ل وغ�ة ال�أو�ل ألبي ع��هللا  )9(

ال����، و��ف ال�عاني ع� م��ا�ه ال��اني ل��ر  ب�ال�از�، ومالك ال�أو�ل ألبي جعف� 
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  : اسُ� ال��اب:أوَّالً 

�ُ�ه �ف�ِح ال�ح�ِ� ���ِف ما یل��ُ�  مة، فقال:( وس�َّ ن�َّ عل�ه ال��لِّف في ال�قّ�ِ

  . )1(في الق�آن)

  ثان�ًا: ن��ُة ال��اب إلى ال��لِّف:

 ،)4(، وال�غ�اد�)3(، وال�ر�لي)2(ن��ه إل�ه ع�ٌد م� العل�اء م�ه�: حاجي خل�فة 

إحالُ�ه في �ع� ال��ائل على ���ه األخ��، وم�َّا ی�لُّ على ن���ه إل�ه أ��ًا 

  .   )5(ك�ا أحال على ��ا�ه الف�او� في مع�ض ال��ی� ع� ف�اتح ال��ر

  ثال�ًا: م�ض�ُع ال��اب:

مة، فقال: ( و�عُ�: فه�ا م��َ�ٌ� في ذ�ِ� آ�ات الق�آن ن�َّ عل�ه ال��لِّف في ال�قّ�ِ

ِل ح�ٍف �آخَ�، أو غ�ِ� ذل�، مع ال���ابهات، ال���لفِة ب��ادٍة، أو تق��ٍ�، أو إب�ا

ب�ان س�� ت��اره، وفي ذ�� أن��ذٍج م� أس�لة الق�آن الع��� وأج��ِ�ها، ص���ًا أو 

  . )6()إشارةً 

  را�عًا: م�ادُر ال��لِّف في ال��اب:

ذ�� ال��لِّف أنَّه �ع��� في ��ا�ه على �الم العل�اء ال��قِّق��، وعلى ما ف�ح     

ج�عُ�ه م� �الم العل�اء ال��قِّق��، وم�َّا ف�ح هللا �ه م�  هللا �ه عل�ه، فقال:(

ل��َّ ال��لِّف ل� ��� ی��� أس�اَء العل�اء ال�ی� �أخ�  .)7()��� ف�له ال����

                                                                                                                                           

 ).3/390 م،1974،ل����ي(اج�اعة. ان��:  ب�ال�ی� 
 ).8م، ص1983(األن�ار�،   )1(
 ).2/1232م، 1941( خل�فة، ان��:   )2(
 ).3/46م، 2002( ال�ر�لي، ان��:   )3(
 ).1/374م، 1951( ال�غ�اد�، ان��:   )4(
  ).13م، ص1983( األن�ار�،  :ان��  )5(
 ).8ال��جع ال�اب� (  )6(
   ).8م، ص1983( األن�ار�،  )7(
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ع�ه�، وال أس�اَء ال��� ال�ي �ع��� عل�ها، إال في م�اضَع نادرٍة، ��قله ع� 

ن �الح� أ��ًا أنَّه أ � حاش��ه على ال��اف، و���� للقار ال���� ال��جاني في 

  .  )1(ق� أخ� في م�اضَع ع�ی�ٍة ع� ال�م���� وال�از� 

  خام�ًا: ن��ة ع� م�هِج ال��لِِّف في ال��اب:

، م�ا��ًا ت�ت�� اآل�ات م�ى ال��لُِّف على ت�ت�� س�ر الق�آن ال���� س�رًة س�رةً 

في �ّلِ س�رٍة، و���قُ�ه أال ی��َ� اآل�ة �املًة، و�نَّ�ا ی��� ال��ضع ال�� ی��� 

�االت واألس�ار، وق� اع���  ب�انه، ��ق�ل: ق�له ��ا، ث�َّ ی��� ما ی�علَّ� �ه م� ال�ُّ

  أسل�ب الف�قلة، فإن قلَ�... قلُ�.

ب�اُن �ع� األس�ار ال�ال��ة،  .)2(�ابإع�اُب ما ���اُج إلى إع وم� م�ه�ه أ��ًا:

اإلجا�ُة ع�  .)3(كاالل�فاِت، وأس�ار ال���اِر، وأس�اِر ال�ق��� وال�أخ��، ون�� ذل�

ب�اُن معاني ال�ف�دات ال�ي ت��اُج إلى  .)4(اإلش�االت ال��علقة ب��� اآل�ات

، وال��ِف ب�اُن أس�ار اخ�الف اآل�ات ال���ابهة، في ال�ع��ِ� وال�����ِ  .)5(ب�انٍ 

وال��ِ�، وال����ِ� وع�مه، وال�ق��ِ� وال�أخ�ِ�، وال��ادِة وال�قِ�، واخ�الِف �ع� 

 .)7(ك�ُف اللَّ�� في فهِ� اآل�ات ال�ي ُ���ل مع�اها م� ح�ُ� ال�اه�ُ  .)6(األلفا�

في اإلجا�ة ع� ال��اؤالت ی��� غال�ًا ما ی�اه راج�ًا دون ت���ٍل، وأح�انًا ی��� 

                                                           
 ).17، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   (1)
 ).53 ،9( ال��جع ال�اب�، صان�� م�ًال:   (2)
 ). 88، 11، 10، 9، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   (3)

 ).33، 17، 11، 10، 9، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )4(
 ).20 ،13 ، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )5(
، 70، 50، 42، 41، 39، 38، 33، 23، 18، 15، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )6(

73 ،78، 417 ،419.( 
 ).69، 16، 15 ، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )7(
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ُف �عَ�ها، أو ُ���� إلى وج�د أق�اٍل ت�َ�َها؛ ل�عفهاع�ة أق�اٍل،   .)1(و��ّعِ

   .)2(ال��ُع ب�� اآل�ات ال�ي �اه�ها ال�عارض

���ُل في �ع� ال��ائل على ���ه األخ��، ��ا أحال على ��ا�ه الف�او� في  

�ر   .   )3(مع�ض ال��ی� ع� ف�اتح ال�ُّ

اك�ِة وال��ِّ  ال��لُ� ال�امُ�: رسالة ت�فُة ُنَ��اِء الَعْ��ِ  في أح�ام ال�ُّ�ِن ال�َّ

  . والَقْ��ِ 

وه� م�لٌَّف م��َ�ٌ� ج�ًا، �ع�ُّ أق�َب إلى ال�سائل م�ه إلى ال���، فه�  

م���ٌ� صغ�ٌ� م�لٌَّف م� ثالث ورقات، وسأت�اول ه�ه ال�ِّسالَة �ال�ع��� على 

  ال��� اآلتي: 

  أوًال: اسُ� ال�ِّسالة:

مة  �ُ�ه ت�فة ن��اء الع�� في أح�ام ال�ُّ�ن ن�َّ عل�ه في ال�قّ�ِ فقال: (وس�َّ

  . )4(ال�اك�ِة وال����ِ� وال�ّ�ِ والَقْ�ِ�)

  ثان�ًا: ن��ة ال�ِّسالة إلى ال��لِّف:

مة  .)6(، وال�غ�اد�)5(ن��ها إل�ه ال�ر�لي وذ�� ز���ا األن�ار�ُّ في ش�حه لل�قّ�ِ

ام ال�ُّ�ن ال�اك�ة وال����� وال�ّ�ِ ال��ر�ة أنَّ له م�لَّفًا م��قًال م���ًال على أح�

                                                           
 ). 77، 71، 63، 20، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )1(
 ).87، 79، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )2(
 ).22م، ص1983( األن�ار�، ان�� م�ًال:   )3(
وهي مل�قة ������ ال�قائ� ال����ة في ش�ح  )،/أ23م����، ل�حة ( (األن�ار�، )4(

مة ل����ا األن�ار� أ��ًا.    ال�قّ�ِ
 ).3/46م، �2002ر�لي، ال(ان��:   )5(
 ).1/374م،1951( ال�غ�اد�، ان��:   )6(
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والق��، فق� ذ�� أنَّ لل�ّ�ِ ع��َة ألقاٍب، ث�َّ قال: (ذ��ُتها في م��ٍَّف مف�ٍد 

  . )1(م���ٍل على أح�ام ال�ُّ�ن ال�اك�ِة وال�����، وال�ّ�ِ والق��)

  ثال�ًا: الغ�ُض ال�اعُ� على تأل�ِ� ال�ِّسالة:

مة  رسال�ه:(فه�ا م��َ�ٌ� نافٌع في أح�ام ال�ُّ�ِن ال�اك�ِة قال ال��لِّف في مقّ�ِ

فالغ�ُض  .)2(وال�����، وال�ّ�ِ والَقْ�ِ�، ج�عُ�ه َتْ�ِ�َ�ًة للُ����� وت���ًة لل���هي)

في عل� ال����� به�ه األح�ام، وت���ُ� ال���هي ال��ِقِ�  �إذن ه� ت���ُ� ال����

  بها.  

  را�عًا: ن��ٌة ع� م�هِج ال��لِّف:

، ث�َّ ذ�� )3(اب��أ ال��لِّف ب�ع��� ال�ُّ�ن ال�اك�ة وال�����، لغًة واص�الحاً    

، ث�َّ ان�قل إلى )4(أح�اَمُه�ا، واب��أ �لَّ ُحْ�ٍ� ب�ع��فه لغًة واص�الحًا، وع�َّد ح�وفه

  .)5(تع��� ال�ّ�ِ والَقْ�ِ�،  وذ�� أق�ام ال��ِّ 

  . الف�ح واإلمالة ب�� اللف���ال��لُ� ال�ادس: ُم��َ�� ُق�َّة الَعْ�� في 

 � القاصـــح: علــي بـــ� ع��ـــان ال�قـــ�  بـــ� و��ــاب ُقـــ�َّة العـــ�� هــ� مـــ� تـــأل�� اإلمــام

هـــــ)، وق� اخ���ه ش�ُخ اإلسـالم ز���ـا األن�ـار� ��ـا ذ�ـ� ذلـ� الغـ�� فـي 801(

  .)7(، وذ�� ذل� أ��ًا حاجي خل�فة)6(ت�ج��ه

  م����ًا وال م���عًا.   وق� ���� ����ًا ع� ه�ا ال����� فل� أع�� عل�ه

  

  

                                                           
 ).113م، ص1992(األن�ار�، )  1(
 /أ).23(األن�ار�، م����، ل�حة  )2(
 /أ).  23(األن�ار�، م����، ل�حة ان��:  )3(
 )./أ،23، ل�حةال��جع ال�اب�(ان��:   )4(
  /ب)، 23 ، ل�حةال��جع ال�اب�(ان��:   )5(
 ).1/203م، 1997(الغ��، ان��:   )6(
 ).2/1325 م،1941( خل�فة، ان��:   )7(
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  . ال��لُ� ال�ا�ع: إع�اب الق�آن الع���

���ِّ� ال�عاني، وُ��قف على أغ�اِض إنَّ لإلع�اب دورًا ����ًا في فه� ال�ع�ى؛ ألنَّه 

ال���لِّ���، وق� ع�ي العل�اء �إع�اب الق�آن ال���� ع�ا�ًة �الغًة، وص�َّف�ا في ذل� 

إل�ه ال����� في ذل� ش�خ اإلسالم ز���ا  ، وم�َّ� ُن��)1(ت�ان�� مف��ةً 

األن�ار�، وه�ا ال��ل� ی��اول ال�ع��� �ال��اب ال����ب إل�ه على ال��� 

  اآلتي:

  أوًال: اسُ� ال��اب وال�اعُ� على تأل�فه:

مٌة لل��اب، لُ�عل� م�ها اسُ� ال��اِب، أو ال�اعُ� على تأل�فه، و�نَّ�ا  ال ت�ج� مقّ�ِ

ه ق� ُ��َ� على �هِ� ال����� إع�اُب الق�آن الع��� ذ�� م�قِّ� ال��اب أنَّ 

  .)2(للعالمة ش�خ اإلسالم

  ثان�ًا: ن��ُة ال��اب إلى ال��لِّف:

ل� ت��� ال��� ال�ي ت�ج�� ل����ا األن�ار�، وال ال��� ال�ي اع��� ب��� 

أسامي ال��� والف��ن، أنَّ له م�لَّفًا في إع�اب الق�آن، م�َّا ُ���ِّ� في ن��ة 

ة ه�ه ال���ة، وذ�� على ذل�  ال��اب إل�ه، ل��َّ م�قَِّ� ال��اب ذه� إلى ص�َّ

 ع�ة أدلَّة:

وج�د لق� ش�خ اإلسالم على ع��ان ال�����، وز���ا األن�ار� ق� اش�ه�  )1

أح�� ل��قُِّ� في ذل� ال��قَِّ� في ع��ه و���ا �ع�ه به�ا اللق�، وق� تا�ع ا

   .)1(ت���ر

                                                           
وم�َّ� ص�َّف في ذل�: م�يُّ ب� أبي �ال�، وال��في، وأب� ال�قاء الع����، وال����  )1(

م، 1974، ل����يا ( ال�ل�ي، و��� ال�ف��� ���اب أبي ح�ان م���نة ب�ل�. ان��:

2/309.( 
إع�اب الق�آن الع��� ال����ب ل��خ اإلسالم ز���ا األن�ار�، <<(م�ع�د، م�سى، ان��:  )2(

 ). 131كل�ة دار العل�م، جامعة القاه�ة، م��، ص، >>دراسة وت�ق��
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ال�����ات إلى أنَّ ه�ا ال��اب م� تأل�� ز���ا األن�ار�، إشارة فهارس ) 2

  .)2(م�ل فهارس م����ات دار ال��� ال����ة وغ��ها

   .)3(�ه�ر ال����َّة العل��ة ل����ا األن�ار� في ال�����) 3

ال��ا�ُه ال���ُ� ب�� ��اب إع�اب الق�آن الع��� و��� ��� ز���ا األن�ار�  )4

   .)4(ل����� وم�هُ�هاألخ�� م� ح�ُ� أسل�ُب ا

وج�د ت�ا�ٍه ���ٍ� ب�� ن��ٍص م�ج�دٍة في ��اب إع�اب الق�آن ون��ٍص  )5

أخ�� م�ج�دٍة في ��� ز���ا األن�ار� األخ��، م�ل ف�ح ال�ح��، وق� ذ�� 

  .)5(ال�اح� أم�لًة ����ًة ل�ل�

، وال ت�ق ى ومع ذل� ی�قى في ن��ة ال��اب إلى ش�خ اإلسالم ز���ا األن�ار� ش�ٌّ

  ن��ة ه�ا ال��اب إل�ه ����ة ���ه األخ��، ول�ل� أخَّ�ُت ذ�َ�ه، �هللا أعل�.

  ثال�ًا: م�ادر ال��لِّف:      

ال ی��� ال��لِّف في إع�اب الق�آن ـــ �عادته في سائ� ���ه ـــ أس�اء ال��� ال�ي 

ی�قل ع�ها إال قل�ًال، وم� ال��ادر ال�ي اع��� عل�ها، م�َّا اس��عُ� ال�ق�ف 

  عل�ه:

معاني الق�آن للف�اء، معاني الق�آن   م�ادره في ال�ف��� وعل�م الق�آن:) 1

  لألخف�، ال���ان في إع�اب الق�آن للع����، ال��اف لل�م����.

  هــــ).672مال� ( ��هــــ)، ال��ه�ل ل180ال��اب ل�����ه ( م�ادره في اللغة: )2

  

  

  

                                                                                                                                           
إع�اب الق�آن الع��� ال����ب ل��خ اإلسالم ز���ا األن�ار�، <<(م�ع�د، م�سى،  ان��: )1(

   ). 133، �ل�ة دار العل�م، جامعة القاه�ة، م��، ص>>دراسة وت�ق��
 ).134، صال��جع ال�اب�(ان��:  ) 2(
 ).137، صال��جع ال�اب�(ان��:   )3(
 ).139، صال��جع ال�اب�(ان��:   )4(
 ).145ـــــ 139(ال��جع ال�اب�، ص ان��:   )5(
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  را�عًا: ن��ٌة ع� م�هج ال��لِّف في ال��اب:

��ُ� ال��لُِّف ال�ق�ع م� اآل�ة، وُ�ع�ب ما ���اج ��ه إلى إع�اب، و���� ی

�ه، و���اره، ث�َّ ی���  ما ی�علَّ� �ه م� ال��� والف�ائ�، و���� اإلع�اب ال�� ی�ّجِ

هها أح�اناً  ، )2(، و�ع��� أسل�ب الف�قلة أح�اناً )1(أعار�َ� أخ�� ���غة ق�َل، و��ّجِ

، و��ع�َّض )4(���� ما ���أ عل�ها م� تغ���اٍت ص���َّة، و )3(و���ِّ� اش�قاق ال�ل�ة

، و��ع�َّض أح�انًا للق�اءات )5(�اخ��اٍر ش�یٍ� لل�الفات ب�� ال��ف��ِّ� وال������

ع� )6(دون تق�ٍُّ� �ال���ات� م�ها، ودون ذ�ٍ� ل�اح� الق�اءة ، و����ه� �أب�ات ال�ِّ

، )8(�ي ی�� أنَّها ت��اج إلى ب�ان، و���ِّ� معاني ال�ف�دات ال)7(في تق��� ال��ائل

  و���ُل ب��ٍ� عام إلى االخ��ار وع�م ال����ل.

    ت���ه:

�قي أخ��ًا أن أذ�َ� أنَّ ال�غ�اد� ق� وقع له وهٌ� في ه��ة العارف��، ف��� أنَّ     

مة ، وه�ا )9(م� م�لَّفات ز���ا األن�ار� ��اَب ال��اشي ال�فه�ة في ش�ح ال�قّ�ِ

نا�� ال��ر�َّة، أح�� ب� م��َّ�  ����اب ال��اشي ال�فه�ة ه� ش�ٌح لخ�أ؛ ألنَّ 

، و�نَّ�ا ل����ا األن�ار�  ��اب )10(ال��ر�، ��ا ذ�� حاجي خل�فة، وال�ر�لي

                                                           
 ).414، 402، 166، 164، 163، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   (1)
 ).161، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   (2)
 ).162، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   (3)
 ).305، 164، 162ص ،ال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   (4)

إع�اب الق�آن الع��� ال����ب ل��خ اإلسالم <<(م�ع�د، م�سى،  ان�� م�ًال:  )5(

 ,162ص ,جامعة القاه�ة م�� ,كل�ة دار العل�م ,<<دراسة وت�ق�� ,ز���ااألن�ار� 

163 .(  
 ).409، 402، 303، 162، صال��جع ال�اب�(ان�� م�ًال:   )6(
 ).413، 412، 303 ، صال�اب�ال��جع (ان�� م�ًال:   )7(
 ).515، 511، 510، 414، 408، 404(ال��جع ال�اب�، ص  ان�� م�ًال:   )8(
 ).17(ص وت�عه على ذل� م�قِّ� إع�اب الق�آن ).1/374م،1951( ال�غ�اد�، ان��:   )9(
 ).1/227م، 2002و(ال�ر�لي، )، 2/1799م، 1941( خل�فة، ان��:   )10(
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مة، وله أ��ًا حاش�ٌة على ال��ح ال���َّى  ال�قائ� ال����ة في ش�ح ال�قّ�ِ

�ة م����ًة وال ، ول� أس��ع الع��ر على ه�ه ال�اش)1(�ال��اشي ال�فه�ة

  م���عة.

  :ال�ات�ة

  ��َّ� م� خالل ال��� ال��ائج اآلت�ة:ت

ل��خ اإلسالم ز���ا األن�ار� جه�ٌد مف��ٌة في ال�ف��� وعل�م الق�آن، و�ن ل�  )1

��� م���ًا م� ال�أل�� ف�ه�ا، �إك�اره م� ال�أل�� في غ��ه�ا �الفقه 

  .  واألص�ل م�الً 

ت��َّع� م�لَّفات ز���ا األن�ار� في ال�ف��� وعل�م الق�آن، ب�� ال����ة على  )2

ك�� ال�ف���، وذل� في ف�ح ال�ل�ل، و��� ال�����، وذل� في ال�قائ� 

ال����ة، وم���� ق�ة الع��، وت�فة ن��اء الع��، و��� ال�قف واالب��اء، 

وم��ابهه،  وذل� في ال�ق�� ل�ل��� ما في ال��ش�، و��� م��ل الق�آن

  وذل� في ف�ح ال�ح��، و��� إع�اب الق�آن، وذل� في ال��اب ال����ب إل�ه.

أغل� م�لَّفات  ز���ا األن�ار� ت�علَّ� �ال����� وما ���مه �عل� ال�قف  )3

واالب��اء، وال ع�� في ذل� فإنَّ ش�خ اإلسالم م� ��ار ال�ق�ئ�� ال�ی� 

   إلسالمي.ت��ل به� أسان�� إجازات اإلق�اء في العال� ا

كلُّ ال��� ال�ي س�� ال�ع��� بها في ث�ا�ا ال��� ق� ص�� ن���ها إلى  )4

ز���ا األن�ار�، �اس���اء إع�اب الق�آن؛ فإنَّ في ن���ه إل�ه ش�ًا؛ ألنَّ م� 

  ت�ج��ا له ل� ی���وا ه�ا ال��اب في م�لَّفاته. 

ال�ف���  �ُل ز���ا األن�ار� إلى االخ��ار وع�م ال����ل في م�لَّفاته فيم )5

وعل�م الق�آن ب��ٍ� عام، و�ه�ُر ش���َّ�ه العل��ة ف�ها؛ فق� �ان� له 

 إضافاٌت واخ��اراٌت وت�ج��اٌت، ول� ��� م��َّد ناقٍل أو م���ٍ� فق�.

                                                           
 ).2/1799م،1941( خل�فة، ان��:   )1(
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وهَ� ال�غ�اد�ُّ في ه��ة العارف�� ع��ما ذ�� أنَّ م� م�لَّفات ز���ا األن�ار�  )6

مة،  و�نَّ�ا ه� م� تأل�� أح�� ب� دمحم ك�اب ال��اشي ال�فه�ة في ش�ح ال�قّ�ِ

  ، ول����ا األن�ار� حاش�ة عل�ه.  ال��ر� 

  ال��اجعال��ادر و 

دار الق�آن  . 1. �ف�ح ال�ح�� ���ف ما یل��� في الق�آن  م).1983األن�ار�، ز���ا ب� دمحم (

    . ل��ان .ب��وت .ال����

دار .  2.  ���ش� في ال�قف واالب��اءال�ق�� ل�ل��� ما في الم).  1985األن�ار�، ز���ا ب� دمحم (

   .  ال���ف

  .  م��عة ال�ام.  4. �ال�قائ� ال����ة في ش�ح ال�قّ�ِمة م).1992األن�ار�، ز���ا ب� دمحم (

ت�فة ن��اء الع�� في أح�ام ال��ن ال�اك�ة وال����� وال�ّ�ِ األن�ار�، ز���ا ب� دمحم (م����). 

  . ةدار ال��� ال����. )40ـــ 38ض�� م���ع (م�ف��  . والق��

 ).305773( ال�ف� رق� .ف�ح ال�ل�ل ب��ان خفيِّ أن�ار ال����ل  .م���� األن�ار�، ز���ا ب� دمحم.

   . م��. م����ات األزه� ال����

و�الة     . د/�. ه��ة العارف�� أس�اء ال��لف�� وآثار ال���ف��م). 1951ال�غ�اد�، إس�اع�ل ب� دمحم (

  . ت���ا.س�ان��ل. إال�عارف ال�ل�لة

دار إح�اء . د/�. إ��اح ال����ن في ال�یل على ��ف ال���ن ال�غ�اد�، إس�اع�ل ب� دمحم. (د/ت). 

   . ل��ان .ب��وت .ال��اث الع��ي

   . د/�.��ف ال���ن ع� أسامي ال��� والف��ن م). 1941( م��فى ب� ع�� هللا ،خل�فةحاجي 

    . الع�اق. �غ�اد. م���ة ال���ى

 .دار ال��� العل��ة. 1. �ال����ة في األحادی� ال���ه�ةم). �1986ي، دمحم ب� ع�� هللا (ال�ر�

  . ل��ان. ب��وت

   .  دار العل� لل�الی��. 15.  �. األعالم)م 2002ال�ر�لي، خ�� ال�ی� ب� م���د (

ال����ة العامة اله��ة .  د/�. اإلتقان في عل�م الق�آن م).1974( ع�� ال�ح�� ب� أبي ��� ،ال����ي

   . م��. لل��اب

ع�ادة ش�ون . د/�. ال�رر ال�����ة في األحادی� ال���ه�ة(د/ت).  ع�� ال�ح�� ب� أبي ��� ال����ي،

    . ال�ع�د�ة.   ال��اض .ال����ات، جامعة ال�ل� سع�د
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