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 في ال�ف���
ّ
 جه�د ال��و�ي

 ع�� هللا ادمحم علي ج�عة

  .ل���ا ،ب�اك ال�ا�ئ، جامعة س�ها ،كل�ة ال����ة

Email: abd.jummah@gmail.com  

  ال�ل��

، ومـــ�� وهـــ� ال�ـــ�خ ال��و�ـــي العل�ـــاء الل���ـــ��أحـــ� إبـــ�از جهـــ�د هـــ�ف ال��ـــ� إلـــى 

، واسـ���م ل��ق�ـ� أه�افـه ع�ای�ه ب�ف��� الق�آن ال����، و��ان م�� اس�فادته مـ� تفاسـ�� سـا���ه

 ال��ل�لــي، ومـــ� ن�ائ�ــه أن ال�ــ�هج ال�صــفي 
ّ
ه  890مـــ� م�ال�ــ� ل���ــا ب�ـــار�خ اإلمــام ال��و�ــي

ن�ــأ فـي أســ�ة أنـه م ولـ�� مــ� م�ال�ـ� صـفاق� ��ــا جـاء فـي �عــ� ال��ـادر، و 1485ال��افـ� 

ف بــ�� یــ�� وال��ــه وم���ــه أح�ــ� زروق  �ــان أحــ� عل�ــاء ، وأنــه صــال�ة، وفــي أح�ــان ال��ــ�ُّ

ج�ــع فــي ، وأنــه قــ� ال�ال��ــة الــ�ی� لهــ� الف�ــل فــي ن�ــ� ال�ــ�ه� ال�ــال�ي فــي ال�غــ�ب الع��ــي

، ��ــا بــ�� ال��ــ� أن تف�ــ��ه بــ�� العلــ�م ال�ــاه�ة وال�ا��ــة ل��ــ�ن جامعــًا بــ�� ال�ــ��عة وال���قــة

الع�ی� م� ال��ـ�فات إلـى جانـ� تف�ـ��ه ألزهـار و��ـ� األسـ�ار فـي ال��ـ�ف والعق�ـ�ة لل��و�ي 

، وش�ح األن� في ع��ب ال�ف�، وم��ل الل�� ع� آداب وأس�ار الق�اع� ال��� وال��� ال���� 

واألنــــ�ار ال��ــــ��ة فــــي ال��ـــــع بــــ�� ال�ــــ��عة وال���قــــة، و��ـــــاب فــــي تــــار�خ وتــــ�اج� أســـــات�ته 

   وغ��ها. ومعاص��ه، و��اب اإلرادة،

  .ال�أث�ر ،العل�م ال�اه�ة وال�ا��ة ،ال�ف���جه�د ال��و�ي،  ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:
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  ال�ق�مة

ل�ـ�بَّ�وا  للعال��� نـ�ی�اً ��ن ال��� � رب العال��� أن�ل ال��اب علٰى ع��ه ل�

�اتــه ول��ــ��� أولــ� األل�ــاب، وال�ــالة وال�ــالم علــٰى أشــ�ف األن��ــاء وال��ســل��، آ

  وعلى آله األب�ار وص��ه األخ�ار. 

  أما �ع� ..

ف�� ال�عل�م أن عل� تف��� القـ�آن ال�ـ��� فـي ب�ا�اتـه �ـان نقـًال لل�ـأث�ر مـ� 

وقـ� بـ�زت  -رح�هـ� هللا تعـالى- وال�ا�ع��ــ -رض�ان هللا عـ�ه� -م�و�ات ال��ا�ة

  فـــي ال�ف�ـــ�� مـــ�ارس ثـــالث هـــي: م�رســـة م�ـــة وعلـــى رأســـها ع�ـــ� هللا بـــ� ��ـــاس

وال��فــة  -رضــي هللا ع�ــه- وال��ی�ــة و���أســها ُأبــيُّ بــ� �عــ� -رضــي هللا ع�ه�ــا-

ل� هـــ�ه ال�ـــ�ارس نـــ�اة ل�ـــا  -رضـــي هللا ع�ـــه- ب�ئاســـة ع�ـــُ� هللا بـــ� م�ـــع�د وشـــ�َّ

ـــ� تف�ـــ�� القـــ�آن قـــ� ُصـــ�ف مـــ� ال� �لفـــات فـــي ال�ف�ـــ��؛ إذ أن ال��ـــ��� فـــي عل

وق� صح  -رض�ان هللا ع�ه�- اس�هل �ال�قل ع� معاني اللغة وم�و�ات ال��ا�ة

�ــالد ال�غــ�ب ل��لُ�ــ� عــ�د مــ� عل�ائهــا علــٰى  ال�قــل عــ� أئ�ــة مــ�ارس ال�ف�ــ�� إلــى

 - عـ�ه�رض�ان هللا- عل�اء ال���ق م� تالم�� ش��خ تل�� ال��ارس م� ال��ا�ة

م�� ع� س��ان ال��ر� واب�  وم� ذل� نقَل أس� ب� الف�ات واب� وه� و��ي ب�

، وذل� �اه� م� ��� ال��ی� ��ا جاء في ��� ال��اج� أخـ� اإلمـام مالـ� ع���ة

علـ� ال�ف�ـ�� عــ� عـال� ال��ی�ـة فــي ال�ف�ـ�� ز�ــ� بـ� أسـل� و�ــاه� اع��ـاء ال��رســة 

��ــا ��هـــ� �اع��ـــاء  ،قــ�ال صـــاح� ال�ـــ�ه�أ ال�ال��ــة �علـــ� ال�ف�ــ�� �ـــال��� إلـــىٰ 

تالم�ــ�ه فقــ� أفــ�د ابــ� وهــ� مــ� تالم�ــ� مالــ� م�ــ�فًا فــي تف�ــ�� القــ�آن ج�ــع ��ــه 

و�ــــ�ا �عــــ� اب�ــــ�اء  ،بــــ�� ال�ف�ــــ�� وأصــــ�اف مــــ� علــــ�م القــــ�آن رواه ع�ــــه ســــ���ن 

ال����� فـي علـ� تف�ـ�� القـ�آن فـي ال�غـ�ب اإلسـالمي م�اك�ـًا الب�ـ�اء ال��ـ��� 

، لــ�ا لــ�� غ���ــًا أن ��هــ� مــ� أ��ــان ال�ــ�ه� وفقهائــه )1(ســالميفــي ال��ــ�ق اإل

                                                           
، .م�ـــ�، د.� ،القـــاه�ة ،ی��ـــ�: م�اهـــل الع�فـــان فـــي علـــ�م القـــ�آن، دمحم ع�ـــ�الع��� ال�رقـــاني، ال����ـــة ال������ـــة )1

ــــ�ع�ة  17، ص2ج مــــة فــــي علــــ�م القــــ�آن وعلــــ�م ال�ف�ــــ��، دمحم ع�ــــ�ال���� ال��ائــــ��، ج���ــــة ال ومــــا �عــــ�ها. ومقّ�ِ

  . 227ل���ا،  ،اإلسالم�ة
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 مــ� ��ــ�ف فــي علــ�م القــ�آن وتف�ــ��ه ومــ� هــ�الء اإلمــام دمحم بــ� علــي ال��و�ــي

ـــي فـــي  ـــاب ر�ـــاض األزهـــار و��ـــ� األســـ�ار أحـــ� أعـــالم ال�غـــ�ب الع�� صـــاح� ��

 ال�ف�ــ�� والقــ�اءات والفقــه وال�ــ�ی�، وقــ� عقــ�ت فــي ذلــ� ���ــًا إلبــ�از جهــ�د أحــ�

  ).    ال��و�ي في ال�ف��� (جه�د عل�اء ال�ال��ة في الق�� الل��ي وس��ه �ع��ان:

  وت�ل�� أس�اب ه�ا االخ��ار في ال�قا� اآلت�ة:

  أه��ة ال��ه� ال�ال�ي وان��اره و�قاؤه خ��صًا في ال�غ�ب الع��ي. أوًال:

فـي ع�ـای�ه�  -كغ�ـ�ه� مـ� عل�ـاء األمـة- إب�از جه�د عل�اء ال�ال��ـة ثان�ًا:

  ب�ف��� الق�آن ال���� ل��ان أح�امه ومقاص�ه.

ــا عــ� أســ�اب اخ��ــار ��ــاب ر�ــاض األزهــار و��ــ� األســ�ار ف�انــ� ��ــ�� أ مَّ

ـــُع ل��ـــاب تف�ـــ�� ر�ـــاض األزهـــار �ـــة ال����ِّلـــة ���ـــا ��ـــُ�ه ال������ـــه العل� و��ـــ� ��ِّ

أن ال��و�ــيَّ �ع��ــ� علــٰى م�ــادر ع���ــة فــي ال�ــ�ه� ال�ــال�ي م�ــل  مــ� األســ�ار

ال��ـــ�ر الـــ�ج�� البـــ� ع��ـــة، وأح�ـــام القـــ�آن البـــ� ع��ـــة، وأح�ـــام القـــ�آن البـــ� 

اه��امه �ال��ادر اللغ��ة الع��ي، ال�ي تع��� علٰى ال�ف��� �ال�أث�ر، ��ا �الح� 

وال�ال��ة م�ل ال�م��ـ�ّ� فـي ال��ـاف ���ـا ��ـ�م حـ�ود الـ�� الق�آنـي، واج��ا�ـه 

اإل��اب في ش�ح م�ائل العق��ة واخ�الف عل�اء األص�ل والفقهاء، واق��اره في 

علــــ�م القــــ�اءات ��ــــا �فــــي �ــــالغ�ض مــــ� ب�ــــان ال��ــــ� ال�ــــ�عي، أو  قــــ�اءة ت�عــــ�د 

  األح�ام ب�ع�دها. 

ل فـي عل�ه م� ال�عارف والعل�م ال�ـي ت���َّـ -تعالى- افة إلٰى ما ف�ح هللاإض

  األس�ار ال����ة وال�ه� وال��ی�.

وال یــ�َّعي ال�احــ� اإلت�ــان �ال��یــ� فــي هــ�ا ال��ضــ�ع ألنــه قــ� ُســ�� إل�ــه؛ 

� وال��ّ�ِث الف��ه ال��في ال��رِّخ.   ول��ها م�اولة لل��ف ع� ه�ا العاِل� ال�فّ�ِ

ـل وه�ا مـا فـي هـ�ا ال��ـ� مـ� ��ـاب ال�ف�ـ�� لإلمـام دمحم ال�احـ� إل�ـه  ت�صَّ

 ال�
ّ
) و��هار أث�ه في تف��� (ر�اض األزهار و��� األس�ار ��َّىب� علي ال��و�ي

  الق�آن �ال��� ب�� ال���عة وال���قة.
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  إش�ال�ة ال��� 

، وذل� لع�م حاول ال�اح� أن ��عل ه�ه ال�راسة ت��ل� م� ال��اؤل ال�الي

� ال�اح� م� الع��ر على ، وه�: إلٰى أ�  ت��ُّ
ّ
ال�راسات ال������ة ع� ال��و�ي

مـــ�� ���ـــ� أن ت�ـــه� جهـــ�د �عـــ� العل�ـــاء الل���ـــ�� فـــي ت���ـــ� دعـــائ� ال�ـــ�ه� 

  ال�ال�ي وان��اره و�قائه خ��صًا في ال�غ�ب الع��ي؟

أمــا عــ� ال�ــع��ات ال�ــي واجهــ� ال�احــ� فــي هــ�ه ال�راســة فــ���� فــي قلــة 

(ر�ـــاض األزهـــار و��ـــ� األســـ�ار)  علـــى أهـــ� م�ـــادره، ال�ـــي مـــ� أب�زهـــاال��ــ�ل 

وحاول جاه�ًا ال��� ع�ه ح�ى ع�� ش��ة ال�عل�مات ال�ول�ـة، فلـ� �ع�ـ� إّال علـى 

وقــ� لُ��ــ� ع�اصــ� هــ�ا ال��ــ� فــي أر�عــة م�الــ� جــاءت علــٰى  .ت�ــع ورقــات

  ال��� ال�الي:

 (م�ل�ه
ّ
  وفاته).، �أتهن، ال��ل� األول: ال�ع��� �اإلمام ال��و�ي

  م�ادره).، م�لفاته، (تعل��ه ال��ل� ال�اني: ح�اته العل��َّة

  ال��ل� ال�ال�: م�ه�ه في تف��� آ�ات األح�ام.

  ال��ل� ال�ا�ع: عق��ة ال��و�ي وأث�ها في ال�ف���.

  أه� ال��ائج. 

          
  

  ال��ل� األول

 
ّ
  )وفاته، ن�أته ،م�ل�ه(ال�ع��� �اإلمام ال��و�ي

  أوًال: م�ل�ه

 فــــي عــــام 
ّ
ـــــ ال��افــــ� 890ُولــــ� اإلمــــام دمحم بــــ� علــــي ال��و�ــــي م �ق��ــــة 1485ه ـ

  .)1(غ�ب العاص�ة الل���ة وتعل� ف�هاق�قارش ���ابل� ال

  

                                                           
. 292 ، ص6م، ج1997، 12 ل��ان، � ،�)، دار العل� لل�الی��، ب��وت(خ�� ال�ی ی���: األعالم، ال�ر�لي )1

الة، دار إح�اء ال��اث، ب��وت   . 6 ، ص11، ج�.، د.ت.)د.(ل��ان،  ،ومع�� ال��لف��، رضا ع�� ��َّ
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  ثان�ًا: ن�أته

 في أس�ة صال�ة وفي 
ّ
 أح�ان ال���ف و��� ی�� أب�ه وأمـهن�أ اإلمام ال��و�ي

، وقـ�رًا بـ�� ال�ـاس، مهـاب ح�� �ان وال�ه ر��قـًا لل�ـ�خ أح�ـ� زروق رجـًال صـال�اً 

  ذا رأ� م���م ��� ال�ال��� و��جع�ن ل�أ�ه و��قادون ألم�ه. ال�ان�

أما وال�ته ف�ان� ام�أة صال�ة و�ان اب�ها ف��رًا بها، ألنها ر�َّ�ه علـى العفَّـة 

"و�انــ�  اة، قــال ع�هــا اب�هــا:وعانــ� مــ� أجلــه و�خ�تــه �افــة صــ��ف وم�ــاق ال��ــ

لــ� أر فــي زمانهــا م�لهــا، �انــ�  ،حــ�ة صــال�ة ��َّ�ــة -هــا هللا تعــالىرح�- ال�ال�ةـــ

وم� أع�� مـا رأیـ� مـ� اج�هادهـا فـي تعل���ـا  ت����ا وت��ه� في تعل���ا الق�آن

، )1(ل وت�عل�ـا �إزائهـا نقـ�أ ال�ـ�رة"أنها �ان� ت�ه� الل�ل في عل��ا وت�ق� ل�ا الق�ـ�ی

و�أتي في مق�م�ه�: وال�ه  عل�، وأخ�ه ع� م�ا�خ الع�� وق���وح��ر م�ال� ال

 وال��خ أح�� زروق ال�� ت��ى ت�� رعای�ه �ع� وفـاة والـ�ه، 
ّ
ال��خ علي ال��و�ي

وأقام  م� أهل العل� وارت�ل إلى ال��ائ� وجل� ه�ال� لل��ر��، وأخ� ع�ه ج�اعة

خ�م ال�جـ�د الع��ـاني ف�هـا خ�مـة جل�لـة م�انة ع�� أم�اء ال��ائ� فق�  بها و�ان ذا

ك�ـا  �قل�ه ودرسه و���ق�ه ال����ة، ح�ـ� �ـان خ���ـًا فـي أحـ� م�ـاج� ال��ائـ�،

ه، ح�ـــ� أخـــ� ع�ـــه ���ـــ� مـــ� أهلهـــا، وقـــ�م  958رحـــل أ��ـــًا إلـــى ال�غـــ�ب عـــام 

 م�اك� سف��ًا م� سـل�ان آل ع��ـان، ومـ� ال�ـل�ان أبـي ع�ـ� هللا ال�ـ��� �ق�ـ�

، ��ا ورد على أهل فارس م�ت��، األولى في أ�ام )2(ت���� ال�الدال�هادنة ب��ه�ا و 

ه فــي معــ�ض ال�ســالة عــ� ال�ــل�ان  959ال�ــل�ان أبــي ع�ــ� هللا ال�ــ��� عــام 

ـــع ســـل��ان شـــاه صـــاح� الق�ـــ������ةال����ـــاني أبـــي ال�  ـــًا واســـع و ، �� �ـــان م�قِّق

العلــــ� لفاســــي �أنــــه: واســــع ال�ع�فــــة، وصــــفه أبــــ� حامــــ� دمحم الع��ــــي بــــ� ی�ســــف ا

  ).3(ق�م ال�غ�ب األوس� وال�غ�ب �ق�� إصالح ذات ال��� وال�ع�فة

                                                           
1(  

ّ
و�ي (أب�ع��هللا دمحم ب� علي)، تح: ج�عة م��فى  م��ل الل�� ع� آداب وأس�ار الق�اع� ال���، ال��ُّ

  . 29-28 م، ص2002، .، دار ال��ار اإلسالمي، د.�الف���ر� 
 ، ص11. ومع�� ال��لف��، م��ر ساب�، ج292 ، ص6ی���: ��اب األعالم، ال�ر�لي، م��ر ساب�، ج )2

6.  
ل���ا،  ،م، دار ال��� ال����ة، ب�غاز� 2004، 3 أعالم ل���ا، ال�اه� أح�� ال�او�، دار ال��ار اإلسالمي، � )3
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  ثالً�ا: وفاته

ـا عــ� وفاتــه �عــ�  ،ه 963ف�انــ� فـي ال��ائــ� عــام  -رح�ـه هللا تعــالى- وأمَّ

  ).1(أن ساف� إل�ها وعاش ه�اك ���ة ح�اته، و�ان� له ف�ها م�انة ����ة

          
  

  ال��ل� ال�اني

  م�ادره)، م�لفاته، (تعل��ه ح�اته العل��َّة

  أوال: تعل��ه

 علـى أیـ�� أسات�ته: .1
ّ
عـ�د ���ـ� مـ� أهـل  ت�ل�� اإلمام أب� ع�ـ� هللا ال��و�ـي

  ):3(، وه�)2((ش�ح اإلرادة) في ��ا�ه ال����� ذ��ه� العل� وال�ع�فة

دمحم بــــ� ال�ــــاج ت�ــــام : علــــى ی��ــــه تلقــــى ال����ــــة وأقــــ�أه ال��ــــائف والعقائــــ�    )أ 

ـــه:واألحـــ�اب  ـــا وأح�ـــ ال�ـــاذل�ة قـــال ع� ـــا "فآوان ـــا واج�هـــ� فـــي تعل��� � ت�����

  ، إْذ �ـــــان)4(�ة"ه، أق�أنـــــا ال��ـــــائف والعقائـــــ� وأحـــــ�اب ال�ـــــاذل�ـــــ�ا ل�ل�وضــــ�َّ 

 م� ال�ائ�ة ال�اذل�ة و��ف� ح�� اب� ع�اء هللا و�فه� معان�ها. -رح�ه هللا-

قـــــ�ل � ،ال�ـــــ�خ أبـــــ� ع��ـــــ� هللا دمحم بـــــ� ع�ـــــ� الـــــ�ح�� ال��ـــــاب ال�ـــــاج�ر�    )ب 

 ع�ه: و�ان ه�ا ال��� مها�ًا وق�رًا ص��تًا دائ� ال���، إالَّ إذا خ�ج 
ّ
ال��و�ي

لل�ف�ــ�� أو تق��ــ� �ــالم القــ�م و��هــار معــاني حقــائقه� وشــ�ح مــا أشــ�ل مــ� 

ف الق�ــ� ســ��� ر ��ــاراته�، ولــه فــي هــ�ه ال���قــة أشــ�اخ ع�ــام مــ�ه� العــا

 .ال�ال�أح�� ال�ه�اني، وه� ع��ه الع��ة، وم�ه� م�ال� 

 ِ
ّ
تآل�� ����ة م�ها: األصـ�ل إلمـام ال�ـ�م�� وحاشـ�ة علـى تف�ـ�� ولل��و�ي

  ال���او� وحاش�ة على اإلح�اء ل� ���له، ش�ح ق�اع� ��اض ل� ���له.

                                                           
 . 344 ی���: أعالم ل���ا، ال�اه� ال�او�، م��ر ساب�، ص )1
و�ي، دار  )2 أشار إلى ه�ا ال����� دمحم ال��ِّ� إدر�� في ت���قه ل��اب األن� في ش�ح ع��ب ال�ف�، لل��ُّ

  .10 م، ص2011ل��ان،  ،ال��� العل��ة، ب��وت
و�ي، م��ر س )3  . 8 اب�، صم��ل الل�� ع� آداب وأس�ار الق�اع� ال���، ال��ُّ
  ال���ر نف�ه، ال�ف�ة نف�ها.  )4
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ال�ـــاج ال�ـــالح قاســـ� بـــ� قـــالع ال��ابل�ـــي ال��لـــ� وال���ـــأ ال�ق�ـــ�ر ���ی�ـــة   )ج 

 ��ل��ه ال��في.
ّ
 فاس ال�غ���ة تأث� ال��و�ي

 ب�او�ــة أبــي جعفــ� أخــ� ع�ــه ال�ــ�خ ع�ــ�   )د 
ّ
ال��ــي ال��ــالي: ال�قــى �ــه ال��و�ــي

 ال���قة.

ال�ــ�خ خل�فــة أبــ� غــ�ارة، أخــ� ع�ــه ال����ــة ل�ــ�ل إقام�ــه معــه وخ�م�ــه لــه،   )ه 

 وذ�� ��اماته واع�قاد ال�اس ��ه.

(االبــ�) ح�ــ� م�ال�ــه العل��ــة وأخــ� ع�ــه  ال�ــ�خ ع�ــ� الــ�ح�� ال�ــاج�ر�    )و 

 ال����ة.

: ال��خ دمحم شان ال�ا   )ز 
ّ
وصـ���اه، ولـه وم�ـ� خـ�م�اه "ن، قال ع�ه ال��و�ي

م�ـــ�و�ًا مـــ� أهـــل ال�ـــال أ��ـــ� ال�ـــاس علـــى ... �ـــان وم�ـــ��ةٌ  عل��ـــا ت���ـــةٌ 

 ."الی�ه واج��ع� القل�ب على م���هو 

و�ــــان ی�و��ــــا و���ــــ� فــــي أم�رنــــا " ال�ــــ�خ أح�ــــ� زروق قــــال اإلمــــام ع�ــــه:   )ح 

� ال�جــــال و�عل��ــــا ال��ــــا إلــــى مقامــــات و��دب�ــــا �ــــآداب أهــــل ال��ــــال و��ق��ــــ

 ).1("و����ا عل�ه

 ف��ة مـ� الـ�م� ع�ـ�ما قـ�م ال�ـ�خ م��هـًا   )� 
ّ
ال��خ دمحم ز���ن: عاش�ه ال��و�ي

 وفي الع�دة م�ه.
ّ
 ألداء ف���ة ال�ج اس�ق� ب�ار ال��و�ي

 فـــي شـــأنه:  )� 
ّ
ف�ـــ�م�اه زمانـــًا " ال�ـــ�خ ��ـــي بـــ� علـــي ال��ـــائي: قـــال ال��و�ـــي

 ."� في ب�ا���ا معارفه وأس�اره���ًال ف�ه�ت عل��ا أن�اره وأش�ق

-ه932ال�ــ�خ علــي بــ� أبــي ت��ــة ال��ن�ــي، الــ�� ال�قــى �ــه ب�ــ�ن� عــام   )ك 

و�انـــ� معـــه أ�ـــام الـــ���� واالح�ـــ�ام راجـــع عل�ـــه �عـــ� ال��ـــائف م 1325

  واألوراد.

ـــه ال�ف�ـــ�� وال�ف�ـــ�ون آخـــ��� مـــ�  ك�ـــا ذ�ـــ� دمحم ح�ـــ�� الـــ�ه�ي فـــي ��ا�

، ه� م�ا�خ
ّ
  :)2(ال��و�ي
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 ع�� ب� ز�ان ال��ی�ني.  )أ 

 اب ال�غ��.ال��َّ   )ب 

 ��ي الع��لي.   )ج 

2. :
ّ
ــال الغــ�َّاو�  تالم�ــ� ال��و�ــي ل ال�ــاج ال�قَّ  ال�ــ�خ عــالَّ

ّ
ت�ل�ــ� علــى ال��و�ــي

ا� علــى هــ�ه الــ�� أخــ� ع�ــه ال���قــة ال�رو��ــة و�ل�ــه ی�جــع الف�ــل فــي ال�فــ

��ــــا أخــــ� ع�ــــه دمحم بــــ� أح�ــــ� بــــ� دمحم ال��ــــ��  ال���قــــة ��ــــ�ال ال�غــــ�ب

  ).1(ال�رولي

  ثانً�ا: م�لفاته

 أنـه ج�ـع الع�یـ� مـ� العلـ�م اإلسـالم�ة، و�نـه  
ّ
ی���َّ� لل��أمل في م�لفـات ال��و�ـي

ثًا وم��ــــ�فًا، ج�ــــع بــــ�� ال�ف�ــــ��  ــــ�ًا ف��ــــ� بــــل �ــــان فق�هــــًا وم�ــــّ�ِ لــــ� ��ــــ� مفّ�ِ

ح وال�ســــائل، و��ا�ــــه هــــ�ا وال��ــــ�ف وال�ــــأر�خ؛ فــــألف ال���ــــ� مــــ� ال��ــــ� وال�ــــ�و 

 ســ�ار) ��ـــ�� ب�ف�ــ�� القــ�آن ال�ـــ���(ر�ــاض األزهـــار و��ــ� األ ال�راســة م�ضــ�ع

وم�لفــه (األنــ� فــي ال����ــه علــى ع�ــ�ب الــ�ف�)، و��ا�ــه (م��ــل اللــ�� عــ� آداب 

و��ـاب (كفا�ـة  ه ومعاصـ��ه)توأس�ار الق�اع� ال���) و��ا�ه (تار�خ وت�اج� أسـات�

 (وشـ�ح ازال م����ـا،تها، مـ��ل� (شـ�ح ��ـاب ع�ـ�ب الـ�ف� ومـ�اواال����) وله 

بـ� م�ـ�� وشـ�ح اال��� الع�ائ�ة)، وهـ� م��ـ�� أ��ـًا، (وشـ�ح ت�ـل�ة الق�ـ� 

  (ذو� اإلفالس إلى خ�اص أهل م�ی�ة فاس)، أص�ل ال���قة) وم� رسائله:

  وه�ا تع��ٌ� به�ه ال��لفات:

فــه اإلمــام مــ� إن أشــه� مــا خلَّ ك�ــاب تف�ــ�� ر�ــاض األزهــار و��ــ� األســ�ار: ) 1

تف���ه ال�� �قع في ث�ان�ـة أجـ�اء، اف�ـ�ح ال��لـف ال�ـ�ء األول �ق�لـه:  �هم�لفات 

ـــه وصـــ��ه وســـلَّ�  "��ـــ� هللا الـــ�ح�� الـــ�ح�� وصـــلى هللا علـــى ســـ��نا دمحم وعلـــى آل

 ال��ابل�ـي -سـ��انه– ت�ـل�ً�ا، �قـ�ل ع��ــ� هللا
ّ
ســام�ه هللا -دمحم بـ� علــي ال��و�ـي

�ــ�ان، و���ــ�� ال�ــ�ء ال�ــام� : و���هــي ال�ــ�ء األول �ــآخ� ســ�رة آل ع-وعفــا ع�ــه
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وه� آخ� ج�ء ب�ف��� س�رة وال��� ح�� قال: ه�ه ال��رة م��ة �إج�اع، و��ـ��ل 

ال�ــ�ء ال�ــام� علــى مــائ��� و�حــ�� وســ��� ورقــة فــي ح�ــ� ال�ــ�ء األول و���ــه، 

وح�ــ�  -تعــالى - وجــاء فــي آخــ� ورقــة م�ــه ان�هــى تف�ــ�� ســ�رة ال�ــاس ���ــ� هللا

ال�ف��� ���اله وال��� � ح�ً�ا یل�� ���اله، و�ان الف�اغ ع�نه، ث� قال: ت�َّ ج��ع 

م�ه في ی�م األر�عاء غ�ة شه� ر��ع ال�اني عام ت�ع مائة وأر�عـة وسـ��� علـى یـ� 

  -ســ��انه -م�لفــه ع��ــ� هللا
ّ
وغفــ�  -تعــالى -ســام�ه هللا -دمحم بــ� علــى ال��و�ــي

  .)1(له"

ی��ــــ� هــــ�ا الــــ�� أن ��ــــاب ر�ــــاض األزهــــار و��ــــ� األســــ�ار مــــ� م�لفــــات 

 علـى الـ�غ� مـ� االخـ�الف بـ�� تـار�خ وفـاة ال��لـف واالن�هـاء مـ� تـأل�� 
ّ
ال��و�ي

  ال��اب.

 في ��ا�ه سائ� العل�م وج�ع ��ه ب�� ال���عة وال���قة أ� 
ّ
وت�اول ال��و�ي

وال��ــ� وال�ف�ــ�� والقــ�اءات والع�ــل فــأتى ��ــه �علــ�م ال�ــاه� مــ� اللغــة  بــ�� العلــ�

 وأســ�اب ال�ــ�ول وال�اســخ وال���ــ�خ وغ��هــا ��انــ� مــا  وال�عــاني والفقــه وال�ــ�ی�

  ).2(اش��ل عل�ه م� حقائ� عل��ة في جان� ال���ف وال�ه� وال�رع

  ��ــا اع��ــ� فــي هــ�ا ال��ــاب علــى ال�ف�ــ�� �ال�ــأث�ر الــ�� نقــل عــ� ال�ســ�ل      

وال�ــا�ع��، وتف�ــ��  -رضــي هللا عــ�ه�- ال�ــ�ا�ةوعــ�  -لى هللا عل�ــه وســل�صــ- 

أهل ال�أ� واالج�هاد ال�ی� ج�ع�ا ب�� ال�أث�ر وال���ح، مع ح�ف أسـان��ه و�ـ�َّ� 

اآلراء العل��ــة ال�ع��لــة، وهــ�ا هــ� الــ�� ��ــ� أن ی�اكــ� الع�ــ� ال�اضــ�؛ ألنــه 

 ���ــع بــ�� معــاٍن مــأث�رة، ومعــاٍن ت�ســع�ا فــي ذ��هــا عــ� ���ــ� الــ�أ� واالج�هــاد

  ).3(ال�ع��� على العل� واالع��ال

واع��ـ� أ��ــًا علــى تف�ــ��� ابــ� ع��ـة ال��ــ�ر الــ�ج��، وال�عــال�ي ال�ــ�اه� 

ال��ــان وج�ــع بــ�� األصــل وهــ� تف�ــ�� ابــ� ع��ــة والفــ�ع وهــ� تف�ــ�� ال�عــال�ي 

ـــ�   لـــ� وال��جعـــان �اله�ـــا أســـاس ل��ـــاض األزهـــار و��
ّ
ـــي األســـ�ار؛ ول�ـــ� ال��و�
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: فقــال ا )،1(عل�ه�ــا�ق��ــ� 
ّ
وأع��ــُ� فـــي ال�ف�ــ�� علــى ��ــاب اإلمــام ابـــ� "ل��و�ــي

وعلـــى ال�ـــ�اه� ال��ـــان لل�ـــ�خ أبـــي ز�ـــ� ســـ��� ع�ـــ�  -رح�ـــه هللا تعـــالى- ع��ـــة

، والقاعـــ�ة فـــي ��اب�ـــا هـــ�ا أن أجعـــل العـــ�� -رح�ـــه هللا تعـــالى-الـــ�ح�� ال�عـــال�ي

غ��ه�ـا  ال�ه�لة لإلمام اب� ع��ة، وال�اء ال��ل�ة لل��خ ال�عال�ي، و�ن أت�ـ� ��ـالم

فـــي �ـــل فـــ� أن�ـــ�ه إلـــى قائلـــه، و�ن أ�لقـــ� ال�ـــالم أو أســـ��ت القـــ�ل إلـــى ضـــ��� 

  ).2("ال���ل� فه� ل�ا، ه��ا في ال��اب �له

  ال���ة العل��ة ل�ف��� ر�اض األزهار و��� األس�ار:

��ُ� ال����ُِّع ل��اب تف��� ر�اض األزهار و��� األسـ�ار أن ال��و�ـيَّ �ع��ـ� 

ي ال�ـــ�ه� ال�ـــال�ي م�ـــل ال��ـــ�ر الـــ�ج�� البـــ� ع��ـــة علـــٰى م�ـــادر ع���ـــة فـــ

وال�ــامع ألح�ــام القــ�آن للق���ــي، وأح�ــام القــ�آن البــ� الع��ــي، ال�ــي تع��ــ� علــٰى 

ال�ف�ــ�� �ال�ــأث�ر، ��ــا �الحــ� اه��امــه �ال��ــادر اللغ��ــة وال�ال��ــة �ال�م��ــ�ّ� 

اخ�الفـات واج��ا�ـه اإل��ـاب و  اف، وذل� ���ا ���م ال�� الق�آنـيفي تف��� ال��

عل�اء األص�ل والفقهاء في ش�ح م�ائل العق��ة  واق��اره في عل�م الق�اءات ��ـا 

  �في الغ�ض م� ب�ان ال��� ال��عي، أو ق�اءة ت�ع�د األح�ام ب�ع�دها. 

 ك�اب األن� في ال����ه علـى ع�ـ�ب الـ�ف� )2
ّ
أهـ� أع�ـال  : شـ�ح ��ـه ال��و�ـي

 
ّ
ش��ه أح�� زروق ال��علقة �ال���قة ال����ة وه� م� أهـ� ��ـ� ال�ـ�خ ال��و�ـي

فـــي شـــ�ح ��ـــ� ال�ـــ�خ أح�ـــ� زروق وهـــ� دل�ـــل علـــى ال��امـــه بـــ�هج شـــ��ه أح�ـــ� 

  ).3(زروق 

ت��ث ��ه عـ� �ـاه�ة ك�اب م��ل الل�� ع� آداب وأس�ار الق�اع� ال���:  )3

�ــــغاله� بهــــ�� الــــ�ف� وال�ــــ��ان، قــــال ال��ــــ�ان ألمــــ�ر ال�ــــ��عة ع�ــــ� ال�ــــاس وان

 فــي صــ�د دوافــع تــأل�� ال��ــاب: 
ّ
وال�امــل لــي علــى وضــع هــ�ا ال��ــاب "ال��و�ــي

                                                           
م، 1984، 2 �، ل���ا ،��ابل�ال�ف���، إب�ا��� ع��هللا ارف��ة، ال���أة العامة لل��� وال��ز�ع، ال��� و���  )1

 . 956 ، ص2ج
و�ي، م��ر ساب�، ب�ا�ة ال��ی�ة )2  (ش��ة ال�عل�مات ال�ول�ة).  ر�اض األزهار و��� األس�ار، ال��ُّ
و�ي، م��ر ساب�،  )3  . 6األن� على ش�ح ع��ب ال�ف�، ال��ُّ
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إنــي رأیــ� أمــة ال�ــ�م��� عــ� اآلداب ال��ــ� مع�ضــ��، وخاصــ�ه� عــ� أســ�ارها 

  ).1("وم�ا�� الق�ب ساه�� ف�أی� أن أن�ِّه ال���ع

ی��ـح جل�ـًا  ومـ� خـالل  رسالة ذو� اإلفالس إلى خ�اص أهل م�ی�ة فـاس:) 4

ســـالمة عق��تـــه ووضـــ�ح م�ه�ـــه واه��امـــه �ـــال��احي ال�ی��ـــة وضـــع هـــ�ه ال�ســـالة 

على ال��ع ال�ي �ان� م����ة ب�� أهالي فاس وال�ي م� ب��هـا حلـ� ���ـ�  للق�اء

م� ال��ف��� والعل�اء ل�ع� شار�ه�، األم� ال�� جعلـه ��ـ� علـ�ه� ح��ـًا، ف�ـان 

 ��� على ل�ْضع ه�ه ال�سالة وقع �

  ).2(ال�ف�س في األوسا� ال�غ���ة

أما ع� ال��� األخ�� ف��ها ما ی�ال م����ًا وم�ها ما ال ���� ال���ل 

  عل�ه إالَّ ع� ���� االش��اك اإلل���وني ال�� ���اج إلٰى �ع� ال�ق�.

  أس�اب تأل�� ه�ا ال�ف��� وم�ه�ه ��ه:

 فـــي مق�مـــة  -رح�ـــة هللا عل�ـــه-�قـــ�ل اإلمـــام ال��و�ـــي
ّ
تف�ـــ��ه:" أشـــار علـــي

علــٰى ن�ــات عل��ــة، وحقــائ�  �عــ� اإلخــ�ان أن أضــع فــي ال�ف�ــ�� تأل�فــًا ���ــ�� 

  ل��ال�ـــ� و�ال�اشـــ�ة فاســـ���ت هللاصـــ���ة ��ـــ�ن ت��لـــة ل�ـــا نق�مـــه مـــ� اوأســـ�ار 

لـــــ� فـــــي ذلـــــ� وان�ـــــ�ح لـــــه ال�ـــــ�ر و�ن لـــــ� ��ـــــ� صـــــال�ًا أن أســـــل� ت -تعـــــالى-

مـــ� األئ�ـــة القـــ�ماء ومـــ� �عـــ�ه� مـــ� "ول�ـــا �ـــان مـــ� تقـــ�م  ثـــ� �قـــ�ل: )3(ال��ـــال�"

ف�ــ�ه�  ؤه� وآراؤهــ� م��ای�ــة فــي تفاســ��ه�ال�ــ��خ العل�ــاء مقاصــ�ه� م��لفــة، وأن�ــا

م� اش�غل ��ـالم �ـاه� القـ�آن، واق��ـ� علـٰى عل�مـه ال�ـاه�ة وال��ـ� والقـ�اءات، 

 ف��ل أح�امه، و��ان حالله وح�امهوال�عاني وال��ان وفقهه، وناس�ه وم���خه وت

 لـــ� مـــ� العلـــ�م ال��علقـــة ��ـــاه�ه �اإلمـــام ابـــ� ع��ـــة، وال�م��ـــ�ّ�، وابـــ�وغ�ـــ� ذ

ومــ�ه� مــ� ت�لــ� علــٰى مــا ی�علــ� ب�ا��ــه مــ�  الع��ــي وغ�ــ�ه� م�ــ� ���ــ� تعــ�اده�

ال�قــائ� واألســ�ار �ال�ــل�ي ومــ� ن�ــا ن�ــ�ه، فهــ�الء و�ن ق�ــ�وا ال�قــائ� وع�ــ�وا 

                                                           
و�ي، م��ر ساب�، ص )1  .6 األن� على ع��ب ال�ف�، ال��ُّ
  (ش��ة ال�عل�مات ال�ول�ة).  م�قع م�س�عة ال���ث وال�قاالت العل��ة )2
و�ي، م��ر ساب�، ص )3 مة ر�اض األزهار، ال��ُّ  .7 مقّ�ِ
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بـ�ل� ل�ـ�ه� سـل��ا م�ـل�  علٰى الل�اب ول� ��ل��ا م� ال�المـة، وأول�ـ� لـ� ��ـ�غل�ا

ال�ــالمة ون�ــ� ق�ــ�نا فــي ��اب�ــا هــ�ا أن ن��ــع بــ�� ال�ــ�ف�� ل��ــ�ن جامعــًا بــ�� 

ال���عة وال���قة، ف�أتي مـ� علـ�م �ـاه�ة �علـ� ال�ف�ـ��؛ إذ هـ� العلـ� ال�ـ�اد ل�اتـه 

 معه ��ا أم�� م� الف�ائ� ال��علقة �ه، فه� ی��ـ� 
َ
و�اقي العل�م دالة مع��ة، ول�أتي

ال�اه� أوًال ل���ن األساس ال�� ی��ى عل�ه ال�ا�� وما ی���ـه مـ� حقـائ�  ال�ف���

ـــ� أضـــ�� إلصـــا�ة ال�ـــ�و  ـــاب  أســـ�ار؛ ألن ذل وال�عـــ� عـــ� ال��ـــغ فـــي تف�ـــ�� ال��

م� عل�م �ا��ه �ال�قائ� ال�اد�ة م� آ�اته، و�األسـ�ار  ، ث� �ق�ل: ول�أت)1(الع���"

ال�ي ت����ها ت�اك�ـ� ج�لـه وألفا�ـه، م�ـا سـ�� الغ�ـ� إل�هـا أو م�ـا لـ� �ع�ـ� أحـ� 

عل�هــا، ول�قــ�م ال�ف�ــ�� ل��ــ�ن قاعــ�ة ل�ــا نــأتي �ــه مــ� ال�قــائ� واألســ�ار، إذ ذلــ� 

ت�ـل أو ت�لـ�  أبلغ في ن�ل الغ�ض وأنقى للع�ض، و�ن دل� اآل�ـة علـٰى تعلـ� أو

   .)2(أن�ه علٰى ذل� بلف� م�ج�"

�ــان  -عل�ــه رح�ــة هللا تعــالى -أن اإلمــامی��لَّــى مــ� هــ�ه ال�ق�مــة ب�ضــ�ح 

به�ا ال��هج و���ل إع�ا�ه �ه ��ق�ل:" و�ن�ا سل�� في ��اب�ا ه�ا ال��ل� مع�ً�ا 

الغ��ــ�، ون�ــ�ت ��ــه هــ�ا ال���ــى الع��ــ� ل��ــ�ن جامعــًا بــ�� ال�ــ��عة وال���قــة 

  ع���ه �ل �ال� ن��� و�ل ص�في��

    )3(ل��� ف�ان ��اب�ا ـ ال��� � ـ جامعًا ب�� العل� والع�ل" 

  ثالً�ا: م�ادره

 فــي إعــ�اد تف�ــ��ه علــى م�لفــات ���ــ�ة فــي ال�ف�ــ�� والفقــه 
ّ
اع��ــ� اإلمــام ال��و�ــي

   .وال��ی� واللغة وال��� والق�اءات

فأمـــا مـــ� ��ـــ� ال�ف�ـــ�� فقـــ� اق��ـــ� علـــى عل�مـــه ال�ـــاه�ة �اللغـــة وال��ـــ� 

والقـــ�اءات وال�عـــاني وال��ـــان وفقهـــه وناســـ�ه وم��ـــ�خة وتف�ـــ�ل أح�امـــه، و��ـــان 

حالله وح�امه، وغ�� ذل� م� العل�م ال��علقة ��اه�ه، �اإلمام اب� ع��ة وتف���ه 

                                                           
  . 8 �اب�، صال���ر ال )1
  8 ، صنف�ه���ر ال )2
و�ي، م��ر ساب�، ص )3 مة ر�اض األزهار، ال��ُّ  . 8 مقّ�ِ
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�ــــ��ه ال��ــــاف عــــ� ال��ـــ�ر الــــ�ج�� فــــي تف�ـــ�� ال��ــــاب الع��ــــ�، ال�م��ـــ�� وتف

تف�ــ��ه حقــائ� ال����ــل وع�ــ�ن األقاو�ــل فــي وجــ�ه ال�أو�ــل، وابــ� الع��ــي ال�ــال�ي و 

  )1(أح�ام الق�آن

وم�ه� م� ت�لَّ� على ما ی�عل� ب�ا�� الق�آن م� ال�قائ� واألس�ار �الُ�َل�ي 

وتف�ــ��ه حقــائ� ال�ف�ــ��، وعــ�ائ� ال��ــان فــي حقــائ� القــ�آن ألبــي دمحم ال�ــ��از�، 

ــــأو  ــــ�َّ� وال� ــــة ال�ــــ��ائي، و�عــــ� أن ب ــــة وعــــالء ال�ول ــــ�ی� دا� ــــ��� ال ــــة ل �الت ال����

 م�ــــاهج ال�ف�ــــ��� فــــي تفاســــ��ه� ال
ّ
 �ــــي تــــ�ل�� فــــي م�ه�ــــ�� �ــــاه�� ال��و�ــــي

   ، وه� ما س��� اإلشارة إل�ه في م�ه�ه.و�ا��ي

وأما ع� ��� ال��ی� فق� اع��� فـي تف�ـ��ه علـى ال��ـار� وم�ـل� وغ��ه�ـا 

�ال��ی� ���حَّ أح�انًا �اس� ال��ابي، و��ـ�ِّ� ح�ـ� ال�ـ�ی�، وه� ع��ما ����ه� 

(ُرو�) و���ف�ح غال�ًا ال��ر �ال��ی� ال���� وال��ض�ع في  وأح�انًا ی���ه بلف�

ف�ائل ال��ر م�أث�ًا في ذل� �ال�م����، ال�� �ع��� ��ا�ـه م�ـ�ًرا مـ� م�ـادر 

 األصل�ة ف��ًال: ع�� تف���ه لق�ل هللا
ّ
ورِ َفَصـِعَق َمـن ﴿  :-تعـالى -ال��و�ي َو�ُِفَخ �ِ� الص�

ى َف�َِذا �ُم قَِياٌم يَنُظـرُوَن  َماَواِت َوَمن �ِ� اْألَْرِض إِال� َمن َشاء اهللاُ ثُم� �ُِفَخ فِي�ِ أُْ�َ �قـ�ل: وفـي ، )2(﴾�ِ� الس�

�ــ�� : مــا بــ�� ال�ف�-صــلى هللا عل�ــه وسـلَّ�-قــال ال��ـي"أبــي ه��ـ�ة قــال: م�ـل� عــ� 

؟ قــال: أب�ــ�، قــال�ا قــال: أب�ــ�، قــال�ا: أر�عــ�ن شــه�اً  ؟قــال�ا: أر�عــ�ن ی�مــاً أر�عــ�ن، 

  .)3("أب�� قال: أر�ع�ن س�ة؟

ِـ� ُمْل�ـًا ال� َينَب�ِـ� ِألََحـدٍ :﴿ -تعـالى -وع�� تف���ه لق�ل هللا ِـ� َوَ�ـْب � ـْن  َقـاَل َرب� اغْـِ�ْ � م�

�َك أَنَت اْلَو��ـاُب  فـي  -صـلَّى هللا عل�ـه وسـلَّ�-قـ�ل ال��ـي�قـ�ل: ومـ� ذلـ� ، )4(﴾َ�ْعِدي إِن

حـــ�ی� العف��ـــ� الـــ�� عـــ�ض لـــه فـــي صـــالته فأخـــ�ه وأراد أن ی�ثقـــه ��ـــار�ة مـــ� 

ومــــع ذلــــ� لــــ� ��ــــل تف�ــــ��ه مــــ� ال�ــــ�ی� ال�ــــ��� أو  )5(ســــ�ار� ال��ــــ��...إلخ

                                                           
 . 8ال���ر ال�اب�،  )1
 . 68: ال�م�، اآل�ة )2
  . 2955 (�اب ما ب�� ال�ف����)، رق� ال��ی� ص��ح م�ل�، ��اب الف�� وأش�ا� ال�اعة )3
 . 35: ص، اآل�ة )4
 . 4818 ص��ح ال��ار�، ��اب ال�ف���،(�اب ق�له ه� لي ملً�ا ال ی��غي ألح� م� �ع��)، رق� ال��ی� )5
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صـلى هللا عل�ـه -ُرو� عـ� ال�سـ�ل "ال��ض�ع؛ ففي ف�ل سـ�رة ال�ـافات �قـ�ل: 

ٍ  األجـــ� ع�ـــ� ح�ـــ�ات �عـــ�د مـــ� مـــ� قـــ�أ (وال�ـــافات) أُع�ـــي -وســـلَّ�
ّ
كـــل ج�ـــي

  .)1("� م� ال��ك�ِّ وش��ان وت�اع�ت ع�ه ال��ا��� و�ُ 

          
  

  ال��ل� ال�ال�

  آ�ات األح�امم�ه�ه في تف��� 

ــ���، قــال  انــ�هج ال��و�ــي فــي ال�ف�ــ�� م�هً�ــا م�الًفــا ل�ــ� ســ�قه مــ� ال�فّ�ِ

ون�ـــ� ق�ـــ�نا فـــي ��اب�ـــا هـــ�ا أن ن��ـــع بـــ�� ال�ـــ�ف�� ل��ـــ�ن جامعـــًا بـــ�� "ع�ـــه:

ل�ف��� إذ هـ� العلـ� ال�ـ�اد ل�اتـه ال���عة وال���قة، ف�أتي م� العل�م ال�اه�ة �عل� ا

ال��علقة �ـه، فهـ� ی��ـ�  معه ��ا أم�� م� الف�ائ� و�اقي العل�م دالة مع��ة، ول�أت

ال�ف��� ال�اه� أوًال ل���ن األساس ال�� ی��ي عل�ه ال�ا�� وما ی���ه مـ� حقـائ� 

وأســـ�ار؛ ألن ذلـــ� أضـــ�� إلصـــاب�ه ال�ـــ� وال�عـــ� عـــ� ال��ـــغ فـــي تف�ـــ�� ال��ـــاب 

مـ� العلـ�م ال�ا��ــة �ال�قـائ� ال�اد�ـة مـ� آ�اتـه �األســ�ار  ول�ـأت" �قـ�ل: ،)2("الع��ـ�

ال�ي ت����ها ت�اك�ـ� ج�لـة وألفا�ـه، م�ـا سـ�� الغ�ـ� إل�هـا أو م�ـا لـ� �ع�ـ� أحـ� 

عل�ها ول�ق�م ال�ف��� ل���ن قاع�ة ل�ا تأتي �ه م� ال�قائ� واألس�ار، إذ ذل� أبلغ 

و ت�ـل أن�ِّـه ت�لـ� أفي ن�ل الغـ�ض وأنقـى للعـ�ض و�ن دلـ� اآل�ـة علـى تعلـ� أو 

  .)3(على ذل� بلف� م�ج�"

 فـــي تف�ـــ��ه آل�ـــات األح�ـــام الفقه�ـــة علـــى م�ـــادر 
ّ
اع��ـــ� اإلمـــام ال��و�ـــي

ـع تـارة و�إ��ـاز تـارة أخـ��، ففـي  ال��ه� ال�ال�ي وأص�له ف��اه ی���ث ع�ها ب��سُّ

ـَال ﴿ -تعالى -تف���ه لق�له َـ� ذِْ�ِ اهللاِ يَا أَي�َ�ا ال�ِذيَن آَمنُوا إَِذا نُودِي لِلص� �ِ ةِ ِمـن يَـْومِ اْلجُُمَعـِة َفاْسـَعْوا إ

                                                           
  . 98 م، ص1983، 2 ل��ان، � ،ال��ض�عات الب� الف�ج ع��ال�ح�� ال��ز�، دار الف��، ب��وت )1
و�ي، م��ر ساب�، ص )2 مة ر�اض األزهار و��� األس�ار، ال��ُّ   .  8 مقّ�ِ
  . 8 ال���ر ال�اب�، ص )3
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ــوَن  ــُتْم َ�ْعَلُم ــْم إِن ُكن كُ ـْـٌ� �� ــْم َخ� ــَع َذ�ِكُ ح�ــ� إذا وقــع ال��ــع، ذلــ�  واخ�لفــ�ا فــي، )1(﴾َوَذُروا اْل�َْي

  فل� ی��اول ت�ض�ح ح�� ال��ع. )2(في ��� الفقه ام���رً 

��� في ع�ضـه آل�ـات األح�ـام، مـع و��رد في ���� م� األح�ان آراء  ال�فّ�ِ

رًا فــي  تــ�ج�ح ــٌ� ل�أ�ــه؛ بــل �ــان م��ــ�ِّ رأ�ــه علــى ســائ�ها وال �ع�ــي هــ�ا أنــه م�عّ�ِ

  .)3(ال�أ�، د��قًا في ال�قل م�افقًا لل�ل�ل

 فـــي تف�ـــ��ه آل�ـــات األح�ـــام 
ّ
وم�ـــا ت�ـــ�ُر اإلشـــارة إل�ـــه أن اه��ـــام ال��و�ـــي

أو م�ـا لـ�  ال���عة وال���قة،" م�ا س�� الغ�ـ� إل�هـاجعله �ق�م �ال��� ب�� الفقه�ة 

  �ع�� أحٌ� عل�ها. 

          
  

  ال��ل� ال�ا�ع

  عق��ته وأث�ها في تف���ه

�ع�ُّ عل� ال�ف��� مـ� أرفـع العلـ�م اإلسـالم�ة وأعالهـا شـأنًا دون �ـل العلـ�م، 

ـــــ� ال�ف�ـــــ��: ��ـــــاب هللا   علـــــى اخـــــ�الف أن�اعهـــــا وت�ـــــ�ُّع مقاصـــــ�ها، ف��ضـــــ�ع عل

و�ل العل�م في شـ�ف خ�م�ـه، ومـا مـ� علـ� إّال وهـ� وسـ�لة مـ� وسـائل  -تعالى-

مــ� ه�ــا �انــ� ع�ا�ــة ال�ف�ــ��� �ــالق�آن  ضــ�ح معان�ــه وت�ل�ــل مقاصــ�ه وغای�ــهت� 

) ال�ف�ــ��� ال�ــ��� ع�ا�ــة �الغــة ومــ� بــ�� هــ�الء
ّ
 ��ا�ــهالــ�� ت�ــاول فــي  (ال��و�ــي

لــى الــ�غ� مــ� ت�اولــه لل�ف�ــ�� ) ال�ف�ــ�� �ال�ــأث�ر ع(ر�ــاض األزهــار و��ــ� األســ�ار

�ــــال�أ� ال���ــــ�د واإلشــــار�، إّال أنــــه هــــ� ال�ــــ�ة ال�ــــاه�ة ال�اضــــ�ة فــــي تف�ــــ��ه، 

َونَزََع يََدُه َفـ�َِذا �ِـَ� بَْيَضـاء ﴿ -تعـالى -فأح�انًا �ف�� الق�آن �الق�آن؛ ففي تف���ه لق�ل هللا

يَن  ْج ﴿ :: أخ�جهـا مـ� ج��ـه بـ�ل�لقال: ه�ا مع�اه )4(﴾لِلن�اِ�ِ ِـ� َجْ�بِـَك َتـْ�ُ َوأَْدخِـْل يَـَدَك �

                                                           
 . 9: ال��عة، اآل�ة )1
�ون، ال�ه�ي، م��ر ساب�، ص )2  .354 ال�ف��� وال�فّ�ِ
  . 354 �اب�، صالال���ر  )3
 .108: ، اآل�ةاألع�اف )4
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�ُ�ْم �َانُوا َقْومًا َفاِسقِ�َ�  َعْوَن َوَقْوِم�ِ إِن ْ�ِ �َ�ِ ِ ُسؤٍ �ِ� �ِْسِع آَياٍت إ  ، وم� �ّ�ِه ب�ل�ل ق�له)1(﴾بَْيَضاَء ِمْن غَ�ْ�

ِ ُسؤٍ :﴿-تعالى- ْج بَْيَضاَء ِمْن غَ�ْ� ِ�َ� َجَناحَِك َتْ�ُ ىَواْضُمْم يََدَك إ   ).2(﴾آَيًة أُْ�َ

ــَك ﴿  :-ســ��انه - وفــي تف�ــ��ه للقــ�آن �ــالق�آن �ــ�ل� قــ�ل هللا ــُت َرب� ــْت �َلَِم َوَتم�

َعْوُن َوَقْوُمـ�ُ َوَمـا �َـانُواْ َ�ْع  رْنَا َما �َاَن َ�ْصَنُع ِ�ْ اÒِيَل بَِما َص�َ�ُواْ َوَدم� قـال: ، )3(﴾رُِشـوَن اْلُحْس�َ� َع�َ� بَ�ِ� إِْ�َ

ــَك ﴿ ال�ــ�اد بـــ ــاُت َرب� ـِـ� اْألَْرِض :﴿-تعــالى- ﴾، ق�لــه�َلَِم ــِعُفوا � ــِذيَن اْسُتْض ـَـ� ال� ــن� َع� �ُم ــُد أَن ن َونُرِي

ًة َونَْجَعَلُ�ُم اْلَوارِثِ�َ�    .)4(﴾َونَْجَعَلُ�ْم أÒَِم�

َمـ�ُ ﴿ :-تعـالى- وأح�انًا �ف�� الق�آن �ال��ة ففي ق�له ا َجاء ُموَ�ـ� لِمِيَقاتَِنـا َو�َل� َوَلم�

ِ�َ� اْلَجَبِل َف�ِِن اْسـَتَ�� َم�َانَـ�ُ  � َرب��ُ َقاَل َرب� أَرِ�ِ� أَنُظرْ إَِلْيَك َقاَل َلن َتَرا�ِ� َوَلـِكِن انُظرْ إ ـ� ـا َتَج� ِـ� َفَلم� َفَسـْوَف َتَرا�

ا أََفاَق َقاَل ُسْبَحانََك تُبْ  ُل اْلُمْؤِمنِ�َ� َرب��ُ لِْلَجَبِل َجَعَل�ُ َد�ًّا َوَ�� موَ�� َصِعقًا َفَلم� قال ، ).5(﴾ُت إَِلْيَك َوأَنَاْ أَو�

: وفي م�ل� ع� أبي ه���ة، قال: �ق�ل
ّ
(ما بـ�� ال�ف��ـ�� أر�عـ�ن  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ال��و�ي

؟ أب�ـ� قـال�ا أر�عـ�ن سـ�ة قال�ا: أر�ع�ن ی�مًا ؟ قال أب��، قال أر�ع�ن شه�ًا؟ قال:

 .)6(قال أب��)

ِـ� ُمْل�ـًا ال� َينَب�ِـ� ﴿ :-جّل في عـاله- وم�ه ��ل� تف��� ق�له َقاَل َرب� اغِْ�ْ �ِ� َوَ�ـْب �

ــاُب  ــَت اْلَو�� �ــَك أَن ــِدي إِن ــْن َ�ْع ــٍد م� فــي حــ�ی�  -ملسو هيلع هللا ىلص-، قــال: ومــ� ذلــ� قــ�ل ال��ــي)7(﴾ِألََح

العف��ـــ� الـــ�� عـــ�ض لـــه فـــي صـــالته فأخـــ�ه وأراد أن ی�ثقـــه ��ـــار�ة مـــ� ســـ�ار� 

 .)8(ال����... )

اإلشــار� و��ــّ�ِ� تف�ــ��ه اإلشــارات ال�ــ���ة وأح�انــًا أخــ�� ی��ــاول ال�ف�ــ�� 

  و�ـــــ���ها دون مغـــــاالة  ف�هـــــا، فهـــــ� ���ـــــا� وال ی�ضـــــى �ال�ـــــ�ح فـــــي ��ـــــاب هللا

                                                           
 . 12 :ال��ل، اآل�ة )1
 . 22 :�ـه، اآل�ة )2
 . 137 :األع�اف، اآل�ة )3
 . 4 :الق��، اآل�ة )4
 . 143 :األع�اف، اآل�ة )5
  .2 ص��ح م�ل� ، ��اب الف�� وأش�ا� ال�اعة، �اب: ما ب�� ال�ف����، رق� ال��ی� )6
 .35 :ص، اآل�ة )7
.4818ألح� م� �ع��)، رق� ال��ی� (�اب، ق�له: ه� لي مل�ًا ال ی��غي  ص��ح ال��ار�، ��اب ال�ف���، )8
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َقـاَل  ﴿ :-تعـالى - وم� ه�ه اإلشارات ما قاله ع�� تف���ه قـ�ل هللا  -ع� وجلّ -

ـ� ـْن َ�ْعـِدي إِن ِـ� ُمْل�ـًا ال� َينَب�ِـ� ِألََحـٍد م� ِـ� َوَ�ـْب � أیهـا الع�ـ�  قـال ف�هـا ،)1(﴾َك أَنـَت اْلَو��ـاُب َرب� اغِْ�ْ �

اجعل دار دن�اك ���� ح�ت ی�ن� لـه وال تـ�� ف�هـا ذ�ـ� مـ�الك لعلَّـه أن ی�قـ�ك 

 .)2(م� س�� ه�اك

وهـــ� إلــــى جانــــ� هـــ�ه األنــــ�اع مــــ� ال�ف�ـــ�� نــــ�اه �قــــف علـــى �عــــ� أقــــ�ال 

ح ل�ا ی�اه ص�ا�ًا، فع�� تف�ـ��ه لقـ�ل هللا َوَجاَوْزنَـا بَِب�ِـ� :﴿-تعـالى - ال�ف����  ال��ّجِ

َنا إَِلـ�اً  ُ�ْم َقالُواْ يَا ُموَ�� اْجَعل ل� اÒِيَل اْلَبْ�َ َف�ََتْواْ َع�َ� َقْومٍ َ�ْعكُُفوَن َع�َ� أَْصَنامٍ ل� �كُـْم  إِْ�َ َكَمـا َلُ�ـْم آلَِ�ـٌة َقـاَل إِن

 .)3(﴾َقْوٌم َتْجَ�لُوَن 

:
ّ
في ��اب ال�قَّاش أنـه ن�ـل م�ـ�، (ال���) ��� القل�م، ووقع  قال ال��و�ي

  .)4(لف� إّال على ت�اهل وه�ا خ�أ ال ت�اع�ه روا�ة وال ����له

 في عق��ته على م�هج أهل ال�ـ�ة فـي آ�ـات األسـ�اء 
ّ
ی��هج اإلمام ال��و�ي

 :-تعــالى - وال�ــفات وغ��هــا مــ� ال��ــائل ال�الم�ــة ف�ــ�ًال: ع�ــ� تف�ــ��ه لقــ�ل هللا

﴿ ِ ا َجاء ُموَ�� لِم ِ�َ� اْلَجَبِل َف�ِنِ َوَلم� اْسـَتَ��  يَقاتَِنا َو�َل�َم�ُ َرب��ُ َقاَل َرب� أَرِ�ِ� أَنُظرْ إَِلْيَك َقاَل َلن َتَرا�ِ� َوَلـِكِن انُظرْ إ

ا أََفاَق  �� َرب��ُ لِْلَجَبِل َجَعَل�ُ َد�ًّا َوَ�� موَ�� َصِعقًا َفَلم� ا َتَج� َقـاَل ُسـْبَحانََك تُْبـُت إَِلْيـَك  َم�َانَ�ُ َفَسْوَف َتَرا�ِ� َفَلم�

ُل اْلُمْؤِمنِ�َ�    .)5(﴾َوأَنَاْ أَو�

ــــه ال�ــــالة  -علــــى ث�ــــ�ت �ــــالم هللا تعــــالى ل��ســــىواآل�ــــة نــــ� " قــــال: عل�

��المــه القــ��� الــ�� هــ� صــفة مــ� صــفاته لــ�� ��ــ�ف وال ��ــ�ت وال  -ال�ــالم

إدراكــًا ســ�ع �ــه خلــ� ل��ســى  -ســ��انه وتعــالى- تقــ��� وال تــأخ��، وذلــ� أن هللا

ال�ـالم القــ��� الــ�� هــ� صــفة ذات، هــ�ا هـ� مــ�ه� أهــل ال�ــ� ولغ�ــ�ه� ��ــه �ــالم 

ل عل�ه   .)6("غ�� مع�َّ

                                                           
 .35: س�رة ص، اآل�ة )1
، م��ر ساب�، م�قع ب�ا�ة ال��ی�ة )2

ّ
  (ش��ة ال�عل�مات ال�ول�ة). ر�اض األزهار و��� األس�ار: ال��و�ي

    .138: س�رة األع�اف، اآل�ة )3
، م��ر ساب�، م�قع ب�ا�ة ال��ی�ة )4

ّ
   ال�عل�مات ال�ول�ة). (ش��ة ر�اض األزهار و��� األس�ار: ال��و�ي

  .143: األع�اف، اآل�ة )5
، م��ر ساب�، م�قع ب�ا�ة ال��ی�ة )6

ّ
  (ش��ة ال�عل�مات ال�ول�ة). ر�اض األزهار و��� األس�ار: ال��و�ي
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: سأل َرب� أَرِ�ِ� أَنُظرْ إَِلْيَك  َقاَل ﴿ :-تعالى- وع�� تف���ه لق�ل هللا
ّ
﴾، قال ال��و�ي

﴾ وه�ا أَرِ�ِ� أَنُظرْ إَِلْيَك َقاَل َرب� ﴿ م� ر�ه ال�ؤ�ة، فقال: -عل�ه ال�الة وال�الم-م�سى 

 -ك�ا �ق�له غ��ه�- ه قال أهل ال��ة ول� �ان� م�االً دل�ل على ج�ازها عقًال، و�

  ل�ا سألها ال�س�ل م�سى عل�ه ال�الم. 

 فـي اسـ�ع�اله ال��انـ� اللغ��ـة ومعان�هـا 
ّ
وم�ا �الح� علـى اإلمـام ال��و�ـي

ِـ� األَْرِض ﴿ ةفي اآل�ة ال����ـ"في ال�ان� العقائ�� ن��ه �ق�ل:  ـَماَواِت َو� ِـ� الس� َو�ُـَو الّلـ�ُ �

ُكْم َوَج�َرُك  : -تعـالى- ، (فـي) ه�ـا تف�ـ� ال����ـة، فـي ق�لـه)1(﴾ْم َوَ�ْعَلُم َما َتكِْسبُوَن َ�ْعَلُم ِ��

ـِـ� األَْرِض ﴿ ــَماَواِت َو� ـِـ� الس�   ﴾ ل��ــ� علــى حــ� ق�ل�ــا: (ز�ــ� فــي الــ�ار) الســ��الة حل�لــه�

وم�اســ�ه لألجــ�ام وم�اذاتــه لهــا ف�جــ� صــ�ف اآل�ــة إلــى فــي األمــاك�  -تعــالى-

فقالــ� ف�قــة مــ� العل�ــاء تأو�ــل ذلــ� علــى تقــ�ی�  -تعــالى- مع�ــى جــائ� فــي حقــه

صــــفة م��وفــــة مــــ� اللفــــ� ثاب�ــــة فــــي ال�ع�ــــى، �أنــــه قــــال: وهــــ� هللا ال�ع�ــــ�د فــــي 

 ال��اوات واألرض، وق�ل ال�ق�ی�: وه� هللا ال�ـ�بِّ� لألمـ� فـي ال�ـ�اوات واألرض،

ــاج: مـــ�  -عــ� وجــلَّ - ��ــا ت�ـــ�َّ�ه اســ� هللا �علــ�ٌ ) محـــ�ف جــ� (فــي وقــال: ال�جَّ

 -عل�ـه ال�ــالم- ال�عـاني ��ـا �قـال: أم�ـ� ال�ـ�م��� ال�ل�فــة فـي ال��ـ�ق وال�غـ�ب

ه�ا ع��� أف�ل األق�ال وأك��ها إح�ارًا لف�احة اللفـ�، و��اعـة ال�ع�ـى و���ـاحه 

حا��ــه واســ��الئه ون�ــ� هــ�ه ال�ــفات أنــه أراد أن یــ�ل علــى خلقــه وآثــار ق�رتــه و�

ـــــي -جلـــــ� ق�رتـــــه -ف��ـــــع هـــــ�ه �لهـــــا فـــــي ق�لـــــه ـــــَ�اَواِت َوِف :﴿ َوُهـــــَ� ّ�ُ ِفـــــي ال�َّ

  .)2("اَألْرِض﴾

��هـ� هــ�ا واضــ�ًا جل�ــًا فــي ســالمة عق��تـه ح�ــ� ألَّــف ��ا�ــًا ســ�اه: (م��ــل 

اللــ�� عــ� آداب وأســ�ار الق�اعــ� ال��ــ�)، ت�ــاول ��ــه ال�ــ�خل األساســي ل�ع�فــة 

أر�ــان عق�ــ�ة القــ�آن ال��ح���ــة ال�ــي ���ــاج إل�هــا ال��ــل� فــي ســل��ه ال�ع�ُّــ�� ال�ــي 

 الــ�ی� وأســاس أع�ــال ال��لَّفــ��فل�ــا �انــ� الق�اعــ� ال��ــ� هــي أصــ�ل "قـال ف�هــا: 

ــــ� ت���ــــ� آدابهــــا  وشــــعار ال�ــــ�م��� ف�جــــ� مع�فــــة أح�امهــــا ال��ــــ��ة لهــــا، وتأكُّ

                                                           
 .3: األنعام، اآل�ة )1
  .3: األنعام، اآل�ة )2
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لة لها واس���ار م�ا ل ذل� والع�ل  ِ�� الق�ب م�ها ع�� ال�لُّ�� بهاال��ّ�ِ و����َّ

��ق��ــاه ی��قَّــى الع�ــ� إلــى أعلــى ال��اتــ� اإل��ان�ــة وأرفــع م�اتــ� اإلح�ــان و�ــ�خل 

���، و�ال��قِّي في ذلـ� في دائ �ة خ�اص ال��م���، و����� في سل� ��اد هللا ال�ق�َّ

  .)1("ی�س� في دی�ان العارف��

؛ �ُّ�ــه اإلسـ�ائ�ل�ات وعــ�م ت�اولهــاوم�ـا ی��ــ� سـالمة م�ه�ــه الَعقــ�� أ��ـًا ت�

یــ���ها فإنــه یــ���ها م���ــ�ة ل��ــ�� ضــعفها أو وضــعها، ثــ� ی��عهــا �ــأق�ال  فع�ــ�ما

العل�اء وهـ�ا هـ� الغالـ� وأح�انـًا یـ���ها وال �عقِّـ� عل�هـا بـل ��ـ��  ال��قِّق�� م�

ــا ﴿ :-تعــالى- ففــي تف�ــ��ه لقــ�ل هللا هــا، أو یــ��� م�هــا مــا یــ�اه صــال�اً ع� َوَلَقــْد َف�َن�

ِسي��ِ َجَسدًا ثُم� أَنَاَب  َن َوأَْلَقْ�َنا َع�َ� ُ�ْ   .)2(﴾ُسَلْ�َ

��ــا ال ُی�َقــف علــى صــ��ه  وقــ� أك�ــ� ال�ــاس فــي ق�ــ� هــ�ه اآل�ــة" قــال:

ــ� ذلــ� ��ــا ، )3("ون�ــ� ن�قــل ه�ــا مــ� ذلــ� أشــ�ه مــا ُذكــ� وأق��ــه إلــى ال�ــ�اب و���ِّ

ل�ـا ُفـ��  -عل�ه ال�الم- أن سل��ان" ى ل�ان ال�عل�ي في �ع� ال�وا�ات:نقله عل

 ســق� ال�ــات� مــ� یــ�ه و�ــان فــي مل�ــه فأعــاده إلــى یــ�ه، ف�ــق� وأ�قــ� �الف��ــة، وأن

ا ن�ــي هللا إنــ� مف�ـ�ن، ولــ�ل� ال ی��اســ� ال�ـات� فــي یــ�ك فِفــّ� (آصـف) قــال لــه: �ـ

  إلـى أن ی�ـ�ب هللا -تعـالى- إلى هللا تائ�ـًا مـ� ذن�ـ�، وأنـا أقـ�م مقامـ� إن شـاء هللا

م�فــ�دًا ف��ــ�، وأقــام  -عــ� وجــلّ - عل�ــ�، وفــ�َّ ســل��ان هار�ــًا إلــى ر�ــه -تعــالى-

إلـى م��ل�ـه تائ�ـًا إلـى  (آصف) في مل� سل��ان �ع�ل �ع�له إلـى أن رجـع سـل��ان

(آصـف) عـ� م�ل�ـه وجلـ�  عل�ـه مل�ـه فأقـام -تعـالى- فـ�د هللا -ع� وجلَّ - هللا

   .)4("سل��ان على ��س�ه وأعاد ال�ات�

 هــ�ه الق�ــة و�ــ�َّ� ال�ف�ــ�� ال�ــ��ح لآل�ــة ال����ــة 
ّ
و�عــ� أن ذ�ــ� ال��و�ــي

مــ� أن ال�ــ��ان أخــ� "أت�عهــا �ق�لــه عــ� ابــ� الع��ــي ومــا ذ�ــ�ه �عــ� ال�ف�ــ���: 

                                                           
و�ي )1   . 69، م��ر ساب�، ی���: ��اب م��ل الل�� ع� آداب وأس�ار الق�اع� ال���، ال��ُّ
  .34: ص، اآل�ة )2
و�ي، م��ر ساب�، م�قع ب�ا�ة ال��ی�ة )3   .(ش��ة ال�عل�مات ال�ول�ة) ر�اض األزهار و��� األس�ار، ال��ُّ
دار إح�ـاء ال�ـ�اث الع��ـي،  ال��ف وال��ان ع� تف��� الق�آن، أح�� ب� دمحم ال�عل�ي، ت�ق�� أبي دمحم ب� عاشـ�ر، )4

 . 78 ، ص4 ، د. �، جت.)د.(ل��ان،  ،ب��وت
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خات�ه وجل� م�ل�ه، وح�ـ� ال�لـ� علـى ل�ـانه قـ�ل �ا�ـل ق�عـًا؛ ألن ال�ـ�ا��� 

��ن م� ذل�، ح�ى ال�اس أنه� مع ن�ـ�ه� فـي  ال ی���رون ���ر األن��اء وال ���َّ

  .)1("ح� وه� مع ال��ا��� في �ا�ل

 ال�ان� وه�ا ی�ل داللة واض�ة على ت�اول اإلمام آراء �ع� ال�ف���� في

  العق�� وغ��ه.

          

  ال��ائج

  ت�ل�� ن�ائج ال��� ���ا �أتي:

 �ـــال شـــ� مـــ� م�ال�ـــ�  .1
ّ
م بل���ـــا ولـــ�� مـــ� 1485ه ال��افـــ�  �890عـــ�ُّ اإلمـــام ال��و�ـــي

م�ال�ــ� صــفاق� ��ــا جــاء فــي �عــ� ال��ــادر، ون�ــأ فــي أســ�ة صــال�ة وفــي أح�ــان 

ف ب�� ی�� وال��ه وم���ه أح�� زروق.  ال���ُّ

عل�ـاء ال�ال��ـة الـ�ی� لهـ� الف�ـل فـي ن�ـ� ال�ـ�ه� ال�ـال�ي فـي ال�غـ�ب  كـان مـ� أحـ� .2

 الع��ي.

فًا. .3 ثًا وم��ّ�ِ �ًا وفق�هًا وم�ّ�ِ  كان مفّ�ِ

 اح��� تف���ه على ن�� عل��ة وحقائ� وأس�ار ص���ة. .4

 اق��� في تف���ه على العل�م ال�اه�ة �اللغة وال��� وال�عاني وال��ان والفقه وغ��ها. .5

 ه ب�� العل�م ال�اه�ة وال�ا��ة ل���ن جامعًا ب�� ال���عة وال���قة.ج�ع في تف���  .6

له الع�ی� م� ال���فات إلى جانـ� تف�ـ��ه ر�ـاض األزهـار و��ـ� األسـ�ار فـي ال��ـ�ف  .7

والعق�ــــ�ة وشــــ�ح األنــــ� فــــي ع�ــــ�ب الــــ�ف�، وم��ــــل اللــــ�� عــــ� آداب وأســــ�ار الق�اعــــ� 

و��ـاب فـي  بـ�� ال�ـ��عة وال���قـة ال���، وال��� ال����، واألن�ار ال����ة في ال��ع

 ومعاص��ه، واإلرادة، ... وغ��ها.تار�خ وت�اج� أسات�ته 

  ال��ادر وال��اجع

  الق�آن ال����.

  أوًال: ال���

 .ل��ان ،ب��وت ،دار الف��، �2 ، ال��ض�عات ).1983( الف�ج ع��ال�ح�� ب� علي أب�، اب� ال��ز� 

                                                           
  .70 أح�ام الق�آن الب� الع��ي، م��ر ساب�، ص )1
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ـــادر ع�ـــاالقـــ�آن،  ـــه وعلَّـــ� عل�ـــه: دمحم ع�ـــ� الق دار ال��ـــ� ، 3، � راجـــع أصـــ�له وخـــ�ج أحادی�

 .ل��ان ،العل��ة، ب��وت

 ل�ـــي ال��ـــار�يأبـــ� دمحم ع�ـــ� ال�ـــ� بـــ� غالـــ� بـــ� ع�ـــ� الـــ�ح�� بـــ� ت�ـــام بـــ� ع��ـــة األن�ابـــ� ع��ـــة، 

دار  ،ال��ــ�ر الــ�ج�� فــي تف�ــ�� ال��ــاب الع��ــ�، تــح: ع�ــ� ال�ــالم ع�ــ� ال�ــافي دمحم). 2001(

 .ل��ان ،ب��وت ،ال��� العل��ة

  .ل���ا ،��ابل� ،ال���أة العامة لل���، �2 ال��� و��� ال�ف���،  ).1984( إب�ا��� ع�� هللا ،رف��ةأ

ناصـ�، دار �ـ�ق ال��ـاة،  بـ� ص��ح ال��ار�، تـح: دمحم زه�ـ�ه).  1422ال��ار�، دمحم ب� إس�اع�ل (

 ب��وت، ل��ان.

 
ّ
دار  ،، تــح: دمحم ��ــ� إدر�ــ�األنــ� فــي ال����ــه علــى ع�ــ�ب الــ�ف� ).1971( دمحم بــ� علــي ، ال��و�ــي

 ، ب��وت، ل��ان.ال��� العل��ة

 
ّ
ح : ج�عـة م�ـ�فى م��ل الل�� في آداب وأسـ�ار الق�اعـ� ال��ـ�، تـ). 2002(دمحم ب� علي  ،ال��و�ي

 ب��وت، ل��ان. الف���ر�، دار ال��ار اإلسالمي،

 .م�� -ال�ف��� وال�ف��ون، دار ال��ی�، القاه�ةال�ه�ي، دمحم ح��� (د.ت.). 

 .ب��وت، ل��ان ،3 دار ال��ار اإلسالمي، �، �3  أعالم ل���ا،). 2004( ال�اه� ال�او�، أح��

 .م�� ،الع�فان في عل�م الق�آن، ال����ة ال������ة، القاه� م�اهل(د.ت.). دمحم ع�� الع��� ال�رقاني، 

 .ل��ان ،دار العل� لل�الی��، ب��وت ،�12  األعالم،). 1997ال�ر�لي، خ��ال�ی� (

دار ابــ� ���ــ�، دم�ــ�،  ،�2  اإلتقــان فــي علــ�م القــ�آن،. )(د.ت. جــالل الــ�ی� ع�ــ�ال�ح��، ال�ــ���ي

  .ل��ان ،ب��وت

�ـ�ح ال�ـ�و�، دار �ص��ح م�ل� ). ش�ح 2001( ال�ی� ���ى ب� ش�ف ال��و� أب� ز���ا م��ي ال��و�، 
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 ��ابل�، ل���ا.ع�ة ال����، م���ة ��ابل� العل��ة العال��ة، زروق، أح�� (د.ت.). 

 .ل��ان ،مع�� ال��لف��، دار إح�اء ال��اث، ب��وته).  1408ك�الة، ع�� (

  ال�ول�ة:ا: ش��ة ال�عل�مات ن�ً ثا

  ال�عل�مات ال�ول�ة). (ش��ة ، م�قع ب�ا�ة ال��ی�ةر�اض األزهار و��� األس�ار ،دمحم ب� على ،ال��و�ي

 (ش��ة ال�عل�مات ال�ول�ة). م�قع ب�ا�ة ال��ی�ة

 (ش��ة ال�عل�مات ال�ول�ة). م�قع ال���ث وال�قاالت العل��ة
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Abstract                                                                                                    
                                                                                                                                                                        
This study aims to highlight the efforts of a Libyan scholar Imam 
Muhammad bin Ali Al-Kharroubi in interpretation of the Holy Quran. 
The descriptive analytical approach was used to achieve the research 
objectives. The most important results of this study is that Imam Al-
Kharroubi was born in Libya on 890 AH corresponding to 1485 CE, 
and he was not born in Sfax as stated in some sources. HE grew up in a 
Sufi environment between his family and his educator, Sheikh Ahmed 
Zarrouk. Imam Muhammad bin Ali Al-Kharroubi is a Maliki Scholar 
who has the merit in spreading the Maliki School in the Maghreb. He 
has many works besides his interpretation " Riyad Al-azhar wa kinz Al 
Asrar, (Riad Al-Azhar and the treasure of secrets in the interpretation 
of the Qur'an) " including AL-ons Fi Auob al-nafis, and mzil allbs a'n 
a'dab wa'srar alkwaa'd alkhms and other publications. 

Keywords: Esoteric and external meaning, Al-Kharroubi efforts, The 

interpretation.   

  

  


