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  لخص امل
 مبلحوظات عامة على    ، مث أتبعها  حمورينحتدث الباحث يف هذا املقال عن       

  .علوم القرآن

) علـوم القـرآن    (وكان احملور األول والثاين حول احلديث عن مصطلح         
الباحث األحاديث النبوية وآثار السلف وتراجم العلماء وعنـاوين          وكتبه ، وتتبع  

 تاريخ تدوين علوم القرآن الخـتالف  الكتب ، وخلص إىل حاجة إعادة البحث يف     
  .طرائق العلماء يف تناوله 

وقد استطرد الباحث يف ذكر الفرق بني علوم القرآن وعلـوم التفـسري ،              
  .وعلوم القرآن وأصول التفسري ، وحرر الفرق بينها 

تـب الـيت محلـت يف عنواـا         وذكر الباحث يف هذا احملور بعض الك      
حث على ذكر الكتب اليت مل يذكرها من سبقه          وحرص البا  ،)علوم القرآن (مصطلح

  .ممن مجع املؤلفات يف علوم القرآن 

وكان احملور الثاين عن ترتيب أنواع علوم القرآن ، وقد اجتهد الباحث يف             
لة حبيـث   داخـالنظر يف هذا املوضوع من زاوية ترتيب هذه األنواع يف منظومة مت           

  .ترابطة حتت عنوان كلي مشترك وتكون املوضوعات املجيمع النظري إىل نظريه ، 

وقد قدم هلذا بأسئلة متعلقة ذه األنواع ، وهي مىت يصنف علم مـا يف               
ني علـوم القـرآن وموضـوعات       علوم القرآن باملعىن االصطالحي ؟ وما الفرق ب       

  القرآن؟

مث خلص إىل جمموعة من امللحوظات على علوم القرآن ؛ ذكر فيها عـددا              
  .ن تكون جماالً للمدارسة والبحث والتحرير من املسائل اليت ميكن أ
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعـده ، وعلـى آلـه             

  :وصحبه ، ومن تبعهم إىل يوم الدين ، أما بعد 
 �فإن بداية ظهور علوم القرآن مرتبطة ببداية نزوله ، فلما نزل جربيل   
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  .فشيئًا

 يف غار حراء مجلة من أنواع       �وميكن أن يستنبطَ من نزوله على الرسول          
  :علوم القرآن، ففيه من العلوم 

  .علم نزوله، خصوصا أول ما نزل 
  .علم قراءته
  .علم الوحي

مثَّ ما لبث القرآن ينزل مرةً بعد مرٍة ، وحيدثُ من علوِمه غري هذه الثالثـة           
  .ى حسِب موضوعات اآليات وما يتعلَّق ا عل

  :تعريف علوم القرآن 
تقع مشكلة عند الباحث حينما يريد أن يقوم بتعريف للعلم الذي يكتـب           
فيه ، خصوصا إذا كان قد استقر يف ذهنه ذلك األثر املنطقي يف التعريف ، وهو أن                 

  .يكون جامعا مانعا 
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ريفات على جهة العمـوم ، فـضالً عـن      وذلك القيد متعذِّر جدا يف التع     
تعريفات العلوم اليت تتميز بتداخل املعلومات يف كثٍري من األحيان ، وبذا يـصعب              

  .التعريف الدقيق املبني جلميع جزئيات العلم 
ومن ثَم ، فإنه ميكن أن يكتفى يف تعريف العلوم مبا يبني نوع هذا العلـم                

مثلة مما يصلح للدخول يف تعريـف العلـم ،   ومييز مسائله عن غريه ، لذا كانت األ    
وهذا هو احلاصل يف تعريفات املعاصرين لعلوم القرآن اعتمادا علـى مـا كتبـه               

  .يف كتابيهما يف علوم القرآن ) ٩١١: ت  (، والسيوطي) ٧٩٥: ت  (الزركشي
ومن تعريفات هذا العلم عند املعاصرين ما ذكره األستاذ الـدكتور فهـد         

مباحث تتعلق بـالقرآن    : ويعرف علوم القرآن كفن مدون بأنه        (:الرومي ، قال    
الكرمي من ناحية نزوله ومجعه وقراءاته وتفسريه وناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله           

  .)١() ومكيه ومدنيه وحنو ذلك
فلو طبقت احلد اجلامع املانع يف هذا التعريف ملا رأيته كذلك ، لكـن إذا               

  هل ترى أن علوم القرآن قد اتضحت لك أم ال ؟جتردت من هذه النظرة ، ف
 ، قد وضح املراد بعلوم القرآنالذي يبدو ـ واهللا أعلم ـ أنَّ هذا التعريف    

، وذلك لسلوكه التمثيل لبعض مفردات هذا العلم اليت يستعان ا على معرفة غريها            
لم معترب  فإذا كان ذلك كذلك فإن مثل هذا التعريف الذي يقوم على بيان أمثلة للع             

  .يف التعريف ؛ ألنَّ املراد بالتعريف معرفة جنس العلم عن غريه 
والصحيح والشاذ من أي    ايل والنازل ، واملتواتر واآلحاد،    ولو قيل معرفة الع   

  .من علم احلديث : لكان اجلواب  العلوم ؟

                                                 
  .٧: فهد الرومي ، ط . د. دراسات يف علوم القرآن الكرمي ، أ)١(
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 ٨٠ 

معرفة أن األمر يقتضي الوجوب ، وأن النهي يقتضي الفساد ،           : ولو قيل   
الفرض والواجب واملندوب واملكروه واملباح ، وأن       :  التكليفية مخسة    وأن األحكام 

  .من علم أصول الفقه : لكان اجلواب  األخبار ال تنسخ ، من أي العلوم ؟
فأنت تتعرف على العلم مبعرفة أفراده ، وهذا كاٍف يف التعريف الذي يراد به              

  .تعريف املعرف 
انع إمنا هو من آثار علم املنطق ؛ ومىت         واحلرص على إيراد التعريف اجلامع امل        

تبني بالتعريف املُمثِّل للعلم ببعض أمثلته كفى وأغىن ، وإن كان الوصول إىل التعريف              
األمثل مطلوبا ، لكن ال يعاب على تعريفات املعاصرين أا غري جامعة مانعة مـا دام                

وما دام أنه ميكن أن يوصل      أنه ال ميكن الوصول إىل هذا النوع من احلد يف التعريف ،             
  .إىل معرفة ماهيته مبا عرفوه به 

ومما حيسن التنبيه عليه يف هذا املقام هو أنَّ إدخال بعض العلـوم يف علـوم                
القرآن قد ال يتبني خروجه عن علوم القرآن من خالل التعريف، بل يتـبني بنقـده                

   .املذكورة سابقًامباشرة لبيان خروجه عنها ، وهذا ال خيلُّ بطريقة التعريف 
  :نظائر مصطلح علوم القرآن 

 ،)علوم القـرآن   (تأيت إضافة علم إىل لفظ القرآن ، فيتكون منها مصطلح         
  .إىل غري هذا اللفِظ بذاته ، لكنها تدلُّ عليه ) علم (لكن قد تأيت إضافة لفظ

 ،)علم التنزيـل   (،) علوم التنزيل  (،) علم القرآن  (:ومن هذه اإلضافات    
يف كالم العلمـاء      أو ،، وقد يرد يف عناوين الكتب     )علم الكتاب  (،) الكتاب علوم(

، لكن الذي استأثر ذا العلـم       )١(مصطلحات أخرى ترجع إىل معىن هذا املصطلح        
                                                 

، ويظهر أنه قد أخذ العنوان ) مواقع العلوم من مواقع النجوم    (  مثل ما فعله البلقيين يف عنوان كتابه         )١(
، على أحد القولني يف املراد بالنجوم ،        ] ٧٥: قعة   الوا [ �فال أقسم مبواقع النجوم   �: من قوله تعاىل    

 .وهي جنوم القرآن اليت تنزل مرة بعد مرة 



            )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      
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 ٨١ 

  .) علوم القرآن( من بينها هو مصطلح
وسيأيت يف تدوين هذا العلم اإلشارة إىل بعض الكتب اليت حتمل شيئًا مـن           

  .هذه العناوين 
  :مصطلح علوم القرآن يف السنة وآثار السلف 

 )علوم القـرآن  (وهناك مجلة من اآلثار اليت يرد فيها هذا املصطلح املضاف       
وال يلزم أن يكون املراد به مجلة العلوم االصطالحية اليت ظهرت عند املتـأخرين يف        

لـى  كتبهم ، لكن ميكن القول بأن مجلة من العلوم الناشئة منه تدخل فيه بنـاًء ع               
 ، وعدم وجـود مـا يـدل علـى           ، وما شاه  ) علم القرآن  (تعميم اإلضافة يف  

   .ختصيصها
  :ومن األمثلة اليت ورد فيها إشارة إىل هذا املصطلح املضاف ما يأيت

اللـهم علِّمـه     (:قـال  ،  البن عمه ابن عبـاس     � دعاء الرسول    -١
قراءتـه ، وحفظـه ،      وهذا يشمل مجلة العلوم املتعلقة بالقرآن ، من         ،  )١()الكتاب

  .وتفسريه ، ومعرفة نزوله وأحكامه ، وناسخه ومنسوخه ، وغري ذلك من علومه 
؛ )٢()قه يف الدين ، وعلِّمه التأويـل      اللهم ف  (:ويف رواية عند اإلمام أمحد      

واملراد به علم التفسِري الذي هو أجلُّ أنواع علوِم القرآِن وأعظمهـا ، وال ختلـو                
 ،القرآن ؛كعلم الناسـخ واملنـسوخ     ر مجلة من أنواع علوم      تفاسري السلف من ذك   

  . واملكي واملدين ، والعام واخلاص ، وغريها 
، وهذا يشملُ جملـةَ    )٣() خريكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه    ( :� قوله   - ٢

                                                 
  .٦٨٤٢ أخرجه مجع من األئمة ، منهم البخاري ، رقم احلديث )١(

 ) .٣١٤ : ١(  مسند اإلمام أمحد )٢(

  .٤٧٣٩ رواه البخاري يف صحيحة ، رقم احلديث )٣(
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 ٨٢ 

أنواِع علوِم القرآِن من قراءته وحفظه وتفسريه وغِريها ؛ ألنه خرب مطلق غري حمدٍد               
  .نواع تعلُِّم القرآِن وتعليمه بنوِع من أ

حدثنا الـذين    (:الرمحن السلمي ، قال      ويشري إىل ذلك ما رواه أبو عبد      
عثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود وغريمها ، أم كانوا           : كانوا يقرئوننا القرآن    

. إذا تعلموا من النيب عشر آيات مل جياوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل              
  . )١() ا فتعلمنا القرآن والعلم والعملقالو

: ت   (وهذا يشمل أنواع العلم بالقرآِن ، قال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة            
 تلقوا عنه ما أمره اهللا بتبليغه إليهم مـن          �فإن أصحاب رسول اهللا     ...  (:) ٧٢٨

القرآن لفظه ومعناه مجيعا، كما قال أبو عبدالرمحن السلمي ـ وهو الـذي روى   
، كمـا   ) خريكم من تعلم القرآن وعلمـه      (: أنه قال    � عن النيب    �عن عثمان   

حـدثنا   (:رواه البخاري يف صحيحه ، وكان يقرئ القرآن أربعني سنة ـ قـال   
أم كانوا إذا   : الذين كانوا يقرئوننا عثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود وغريمها            

 فيها من العلم والعمـل ،       تعلَّموا من النيب عشر آيات مل جياوزوها حىت يتعلموا ما         
 :� ، وهلذا دخـل يف معـىن قولـه        ) فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا    : قالوا  

 ، بل تعلُّم معانيه هو      تعليم حروفه ومعانيه مجيعا   ) خريكم من تعلم القرآن وعلَّمه    (
املقصود األول بتعليم حروفه ، وذلك هو الذي يزيد اإلميان ، كما قال جندب بن               

تعلمنا اإلميان ، مث تعلمنا القرآن ، فازددنـا          (:اهللا وعبد اهللا بن عمر وغريمها       عبد  
  .)٢()  ...القرآن، ثُم تتعلَّمون اإلميانإميانا ، وأنتم تتعلمون 
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 ) .٨٠ : ١( شاكر : فسري الطربي ، حتقيق  رواه الطربي يف تفسري ، ت)١(

 ) .٤٠٣ ـ ٤٠٢ : ١٣(  جمموع الفتاوى )٢(



            )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      
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ناسخه : علم القرآن:  اهللا عنهما وقتادةوقال ابن عباس رضي(:) ٥١٦: ت (

  .)١()وأمثاله ،،وحالله وحرامه مه ومؤخره، ومقدومتشاه، وحمكمه ومنسوخه
  .رآِن الذي استقر بعد عهِد السلِف وهذا املثال شبيه مبصطلِح علوم الق

حدثنا أبو أسامة قال ثنا األعمش عن عمرو بن          (:  قال ابن أيب شيبة       - ٤
قـرآن  علـم ال  : قـال   .أَخِبرنا عن عبد اهللا     : مرة عن أيب البختري عن علي قالوا        

  .)٢() ، مث انتهى ، وكفى بذلك علماوالسنة
: ت   (ميان عـن احلـسن    يف شعب اإل  ) ٤٥٨: ت   (وأخرج البيهقي  -٥

التـوراة  : أنزل اهللا مائة وأربعة كتب ، أودع علومها أربعة منـها             (:قال  ) ١١٠
واإلجنيل والزبور والفرقان ، مث أودع علوم التوارة واإلجنيل والزبور الفرقـان ، مث              

ريها أودع علوم القرآن املُفَصلَ ، مث أودع املُفَصلَ فاحتةَ الكتاب ، فمن عِلم تفـس              
  .)٣() كان كمن علم تفسري مجيع الكتب املنزلة

وهذا املثال يظهر منه أنَّ املراد بعلوِم القرآِن أعم من املراِد بـه يف مـصطلِح                
املتأخرين، فهو يشمل على كلِّ املعلومات اليت يشملها القرآن ، وهي من صـميِمه،              

  .من ذلك ) ١١٠: ت  (ِد احلسن أعلم مبرا، واهللالُّ معلومٍة حواها فهي من علوِمهفك
 :قال عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت          (:) ٧٤٨: ت   ( وقال الذهيب  - ٦

إن إمساعيل السدي قد أعطي حظًا من علـم القـرآن ،   : مسعت الشعيب ، وقيل له   
   .)إمساعيل قد أعطي حظًا من اجلهل بالقرآن: فقال إن 

                                                 
 ) .٢٥٦ : ١( خالد العك ومروان سوار :  معامل التنزيل ، للبغوي ، حتقيق )١(

 ) .١٢٩ : ١( ، وقد أخرجه أبو نعيم يف احللية ) ٣٨٥ : ٦(  مصنف ابن أيب شيبة )٢(

 ) .١٦ : ١( ، وقد نقله السيوطي عنه يف الدر املنثور ) ٤٥٠  :٢(  شعب اإلميان للبيهقي )٣(
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 ٨٤ 

كثر مما علم ، وقد قال إمساعيل بـن         ما أحد إال وما جهل من علم القرآن أ        :  )١(قلت
  .  )٢( )كان السدي أعلم بالقرآن من الشعيب رمحهما اهللا: أيب خالد 
لو : قال يل أبو عمرو بن العالء        (:قال  ) ٢١٥: ت   ( وعن األصمعي  - ٧

يأ أن أفرغ ما يف صدري من العلم يف صدرك لفعلت ، ولقد حفظت يف علم القرآن                 
ألعمش على محلها ، ولوال أن ليس يل أن أقرأ إال مبا قـرئ              أشياء لو كتبت ما قدر ا     

  .  )٣() لقرأت حرف كذا وذكر حروفا
سـلوين  : مسعت سفيان يقول     (:قال  ) ٢١١: ت   ( وعن عبد الرزاق   - ٨

  .)٤() عن علم القرآن واملناسك ، فإين عامل ما
            ن أنـه   وبعد ، فهذه بعض األمثلة الواردة عنهم يف هذا املصطلح ، وهي تبي

  . متداولٌ بينهم ، وأنه مما يتعلق بالقرآن مباشرة ، خصوصا حفظه وإقراؤه ، وتفسريه 
  :التدوين يف علوم القرآن 

 ، وكذا يف عهد     �لقد طغى جانب التلقي على أخذ العلم يف عهد الرسول           
  .هم مثَّ يف عهد أتباع شيئًا فشيئًا يف عهد التابعني، ينمو)٥(أصحابه ، مثَّ بدأ التدوين

ويف هذه العهود مل يذكر تدوين باسم مصطلِح علوم القرآن ، وترجع الكتابة             
يف هذا العلم إىل عصر متأخر عن نزوله ، لكنه كان علما منقوالً عن السلف ، وهـم    
به أعلم وأدرى ، خصوصا الصحابة الذي شاهدوا التنزيل وعاصروه ، وأدركوا مـن             

                                                 
 . القائل هو الذهيب )١(

 ) .٢٦٥ : ٥(  سري أعالم النبالء )٢(

 ) .٤٠٨ : ٦(  سري أعالم النبالء )٣(

 ) .٢٤٧ : ٧(  سري أعالم النبالء )٤(

، مثِّ إم كانـت هلـم     ، ومن أعظم ما دونَ كتاب اهللا سبحانه          � بدأ التدوين يف عهد الرسول       )٥(
 . ، وإمنا كان أكثر يف عهد التابعني ، مث يف من جاء بعدهم ، وهكذا �تدوينات لبعض سنة الرسول 



            )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      
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 ٨٥ 

  .مل يشاهد أماراته ما ال ميكن أن يدركه من 
 أما التدوين يف شيٍء من علوِمه فقد كان موجودا يف عهد التابعني وأتباعِ             

   األكرب أنـواع علـوِم    لعلِم التفسِريالتابعني، وقد كان النصيب الذي كان أكثـر 
القرآِن تدوينا ، وال خيفى على من يطَّلع على تفاسريهم أا تشتمل على مجلة مـن                

ليت أبرزا تقسيمات العلماء الالحقني هلم ؛ كاملكي واملدين ،          أنواع علوم القرآن ا   
  . وأسباب النزول، وقصص القرآن ، ومتشاه ، وناسخه ومنسوخه ، وغري ذلك

  
  :ومن نسخ التفسري اليت كُتبت يف عهدهم

 الذي كتب مجلةً من التفسِري لعبِد امللِك بـِن مـروانَ          ) ٩٤:ت (سعيد بن جبريٍ  -١
  .)١()٨٦:ت(
  عيِد بِن ـ خيتلف إىل س)٣( زرةَرأيـت ع (:ال، قـ)٢(اسوعـن ِوقاِء بـِن إي -٢

                                                 
 سئل أيب عن عطاء بن دينار ، فقال هو          «) :  ٣٣٢ : ٦( قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل        )  ١(

 عبد امللك بن مروان كتب يسأل سعيد بـن          صاحل  احلديث ، إالَّ أن التفسري أخذه من الديوان ، فإن           
جبري أن يكتب إليه بتفسري القرآن ، فكتب سعيد بن جبري ذا التفسري إليه ، فوجده عطاء بن دينار يف                    

   .»الديوان ، فأرسله عن سعيد بن جبري 
              عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصر ، وتفـسريه عـن سـعيد بـن             «: وفيه عن أمحد بن صاحل      

  . »جبري صحيفة ، وليس له داللة على أنه مسع من سعيد بن جبري

ن سعيد بن جبري وجماهد ، وغريمها، وهو لـني          ، روى ع   ِوقاء بن إياس األسدي، أبو يزيد الكويف       )٢(
: ص(، وتقريب التهـذيب  )٤٥٩: ٧( ذيب الكمال، للمزي، حتقيق بشار معروف       : ينظر. احلديث
١٠٣٦(   . 

)٣(  رزمحِن بن زرارة ، اخلزاعي ، الكويف ، األعور ، روى عن جابر بن زيد وسـعيد                      ععبِد الر ةُ بن
ذيب الكمال ، للمـزي ، حتقيـق   : ينظر . بن جبري ، وروى عنه قتادة وِوقاء ، وغريمها ، وهو ثقة   

 )  .٦٧٦: ص ( ، وتقريب التهذيب ) ١٦٣ : ٥( بشار معروف 
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 ٨٦ 

  
   . )١() ومعه الدواةُ يغير ومعه التفسري يف كتاٍب، جبٍري،
اليت كتب فيها تفسري شيِخه عبد اهللا بـِن         ) ١٠٤: ت  (  نسخة جماهد بن جٍرب       -٣

   . )٢( )٦٨: ت  (عباٍس
 )٣( )١١٥: ت(التفسِري على القاسِم بـِن أيب بـزةَ         ) ١٠٤: ت  ( د وأملى جماه  -٤

   . )٤( )١١٥: ت  (من إمالئه للقاسِم) ١٠٤: ت  (فكتبه، وقد أُِخذَ تفسري جماهٍد
  

وكتب ابن أيب جنيح تفسري جماهد ، ونقل عنه يف كثري من مـصادر التفـسري،                 -٥
  .وروايته من أكثر الروايات عن جماهد 

  .)٥(التفسري على تالميِذِه ، فكتبوه ) ١١٠: ت  (ملى احلسن البصري وأ-٦

                                                 
، وطبقات ابن ) ٢١٣ ـ  ٢١٢ : ٣( أكرم ضياء العمري : وي ، حتقيق  املعرفة والتاريخ ، للفس)١(

 ) . ٢٦٦ : ٦( سعد 

 عرضت املصحف على ابِن عباٍس ثالثَ عرضاٍت ، من فاحتِة الكتـاِب إىل              «: عن جماهٍد ، قال     ) ٢(
  ) .٩٠ : ١( تفسري الطربي ، حتقيق شاكر  .  »خامتِته ، أوقفُه عند كل آيٍة ، وأسألُه عنهـا

 رأيت جماهداً يسألُ ابن عباٍس عِن تفسِري القرآِن ، ومعه ألواحه ، فيقـولُ   «:   وقال ابن أيب مليكة  
 ) .    ٩٠: ١(تفسري الطربي،حتقيق شاكر  .  »حىت سألَه عن التفسِري كُلِّه :اكتب ، قال: له ابن عباٍس 

 بن السائب ، روى عن سعيد بن جبري وجماهد           القاسم بن أيب بزةَ املكي ، القارئ ، موىل عبد اهللا           )٣(
، ) ١١٥( وغريمها ، وعنه شبل بن عباد املكي وحجاج بن أرطاة وغريمها ، كان ثقة ، مـات سـنة       

 ) .    ٧٩٠: ص ( ، وتقريب التهذيب ) ٦٢ : ٦( ذيب الكمال : ينظر . وقيل غريها 

 أحد من جماهد ، إالَّ القاسم بن أيب بـزة           ]  التفسري:  يعين   [ مل يسمعه    «: قال سفيان بن عيينة     )  ٤(
) ١٥٤: ٢(للفسوي   املعرفة والتاريخ ،   . »أماله عليه ، وأخذ كتابه احلكم ، وليثٌ ، وابن أيب جنيح               

، وزاد ممن   ) ٣٣١ : ٧( والثقات ، البن حبان ، ط دار املعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، اهلند                
 . عيينة ابن جريج ، وابن: أخذوه 

 ) .٨٩ : ١( دار الفكر : جامع بيان العلم وفضله ، البن عبد الرب ، ط ) ٥(



            )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٨٧ 

). ٦٨: ت (نسخة يرويها عن ابن عبـاس     ) ١١١: ت   ( وكتب عطية العويف   -٧
 ،يني ، وهي سلسلة ضعيفة اإلسـناد      بيت العوف ) ١١١: ت   (وقد تناقلها عن عطية   

  . تعتمد على احلفظ لكنهم يروون كتابا ، فريتقي ذا حال النسخة ؛ ألا ال
 وكتب السدي صحيفة يف التفسري يرويها عن ابن عباس وابن مسعود ونـاس              -٨

  .من الصحابة ، وقد رواها عنه أسباط بن نصر 
٩-     اِلِبيأيب طلحةَ الو بن علي املـشهورةَ الـيت   )١( )١٤٣: ت  (وكتب هصحيفت 

   . )٢( )٦٨: ت  (فيها تفسري عبِد اِهللا بِن عباٍس
 تفسري قتـادةَ بـِن ِدعامـةَ        )٣( )١٥٦: ت   ( وكتب سعيد بن أيب عروبةَ     -١٠

وِسيد٤() ١١٧: ت  (الس(.   
                                                 

 علي بن أيب طلحة ، وامسه سامل ، بن املخارق اهلامشي ، موىل العباس بن عبد املطلب روى عـن                     )١(
أخذ تفسري ابن عباس عنه ، وروى عنه معاوية بن صاحل احلـضرمي وغـريه ،                : جماهد وغريه ، وقيل     

). ١٤٣( وق قد خيطئ ، وله يف التفسري الصحيفة املشهورة اليت أرسلها عن ابن عباس ، تويف سنة                  صد
 ) .   ٦٩٨: ص ( ، وتقريب التهذيب ) ٢٦٢ : ٥( ذيب الكمال : ينظر 

 مبـصر كتـاب   «: هي الصحيفة املشهورة عن علي بن أيب طلحة ، اليت قال اإلمام امحد فيهـا     ) ٢(
ةَ بِن صاٍحل ، لو جاء رجلٌ إىل مصر ، فكتبه ، مث انصرف به ، ما كانـت رحلتـه                     التأويِل عن معاوي  

 ) . ٤٦٢ : ١( سليمان الالحم . د : الناسخ واملنسوخ ، للنحاس ، حتقيق  .  »عندي ذهبت باطالً

 سعيد بن أيب عروبة ، وامسه ِمهران ، أبو النضر البصري ، روى عن أيوب الـسختياين وقتـادة                    )٣(
يزيد بن هارون وحيىي بن سالم وغريمها ، ثقة حافظ ، من أثبت الناس يف قتـادة ،                  : ريمها ، وعنه    وغ

مل يكن لسعيد بن أيب عروبة كتاب ، إمنا كان حيفـظ  :  مسعت أمحد بن حنبل يقول «: قال أبو حامت  
ـ          : ذلك كله ، وزعموا أن سعيداً قال         شر كتـب إيلَّ أنْ     مل أكتب إالَّ تفسري قتادة ، وذلك أنَّ أبا مع

، وتقريب  ) ١٨٥ : ٣( ذيب الكمال     : ينظر  ) . ١٥٦( تويف سعيد بن أيب عروبةَ سنة        . »أكتبه  
 ) .   ٣٨٤: ص ( التهذيب 

 : حدثنا يوسف بن سلمة ، عن أمحد ، ثنا قريش بن أنس ، قال «: قال أبو يعقوب الفسوي )  ٤(

 = زياد بن كليـب    [دة شيئاً قط ، إالَّ أن أبا معشر         حلف يل سعيد بن أيب عروبة أنه ما كتب عن قتا          



  مساعد الطيار. د                     وتصنيف أنواعه  ..  تارخيه:  علوم القرآن                            
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 ٨٨ 

١١- يٍج املكيرج امللِك بن عبد ١٥٠: ت  (وألَّف (فسِريكتاباً يف الت)١(.   
    .)٢(كتاباً يف التفسِري) ١٥٠: ت  ( وألَّف مقاتلُ بن سليمانَ-١٢
١٣- سفيانُ الثَّوري ١٦١: ت  (وألَّف (فسِريكتاباً يف الت)٣( .   
   .)٤(كتاباً يف التفسِري) ١٩٧: ت  ( وألَّف وكيع بن اجلَراِح-١٤
١٥-سالٍم البصري حيىي بن ٢٠٠: ت  ( وألَّف (فسِريكتاباً يف الت)٥(.   

فصٍل ، وليس فيها ـ فيما  وصحف التفسري من املوضوعات اليت حتتاج إىل حبث م
: ت  (أعلم ـ ما يغين ، ومن أراد مفاحتها فليطَّلع على مقدمـة املفـسر الـثعليب    

لكتابـه  ) ٨٥٢: ت   (، ومقدمة ابن حجـر    ) الكشف والبيان ( لتفسريه   ) ٤٢٨
  .، ففيهما بعض هذه النسخ املروية عن السلف ) العجاب يف بيان األسباب(

فرع كتفرع أغصان الشجرة ، فقد ينسب التفسري إىل         ويالحظ أنَّ بعضها يت      
أحد املفسرين ، مثَّ ينسب تفسريه إىل عدد ممن كتبه عنه ، ومرجعـه يف النهايـة إىل                  

، فالتفسري الذي يروى عنـه بواسـطة        ) ١٢٨: ت   (مفسٍر واحٍد؛ كتفسري السدي   

                                                                                                                   
: ، وينظر) ٢٨٥ : ٢(اريخ ، للفسوي املعرفة والت .  » كتب إيلَّ أن اكتب له تفسري قتادة]التميمي =

 ) . ٦٥ : ٤( اجلرح والتعديل 

 )  .٢٣٧ : ٨( تاريخ بغداد : ينظر ) ١(

علـوم  / لتراث العريب اإلسالمي املخطـوط      الفهرس الشامل ل  : لتفسريه عدة خمطوطات ، ينظر      ) ٢(
، وقد طُِبع بتحقيق عبد اهللا شحاته ، مث طُِبع بـدار            ) ١٩ : ١( خمطوطات التفسري وعلومه    / القرآن  

 .أمحد فريد : الكتب العلمية ، حتقيق 

  . امتياز علي عرشي: هذا التفسري من روايِة أيب حذيفة النهدي عن سفيان ، وقد طُبع بتحقيق ) ٣(

خذوه ، فليس فيه عـن الكلـيب وال   :  ملا قرأ وكيع التفسري ، قال للناس         «: قال إبراهيم احلريب    ) ٤(
 ) . ١١٤ : ١١( ذيب التهذيب  .  »ورقاء شيء

علـوم  / الفهرس الشامل للتراث العريب اإلسالمي املخطـوط        : هلذا التفسري نسخ خطية ، ينظر       ) ٥(
 .هند شليب : ، وقد طُِبع مؤخرا جزء منه ، حتقيق )  ٢١ : ١( ه خمطوطات التفسري وعلوم/ القرآن 



            )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      
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 ٨٩ 

: قـال ، في ) ١٧٠: ت   (قد ينسب إىل أسباط   ) ١٧٠: ت   (أسباط بن نصر اهلمداين   
  .) ١٢٨: ت (وهو السدي ،وإمنا التفسري ملن كتبه،) ١٧٠: ت  (تفسري أسباط

مفيد يف معرفة طـرق     = وحبث هذا ، ومعرفة من نسخ هذه التفاسري ، ولو تشجرت            
  . التفسري 
، آن نصيب من التدوين يف عهد السلف      ، ولقد كان لبعض أنواع علوم القر      هذا       

الناسخ واملنسوخ، واملكي واملدين، والوجوه والنظـائر، ووقـوف         : لومن تلك الع  وم
  .  اليت هي من مشاركات أهل العربية، وغريب القرآن ، ومعاين القرآن وإعرابهالقرآن

وسأذكر هنا بعض أمثلٍة من أنواع التصنيف اليت كتبت مـستقلة يف بعـض         
  :العلوم املتعلقة بالقرآن ، فمنها 

  .) ١١٨: ت  ( ، لعبد اهللا بن عامر اليحصيبوصولاملقطوع وامل كتاب -١
بن اعن قتادة   ) ١٦٣: ت   ( الذي يرويه مهام بن حيي      الناسخ واملنسوخ    كتاب  -٢

  .)١() ١١٧: ت  (دعامة السدوسي
  .)٢() ١٢٤: ت  ( ، حملمد بن شهاب الزهريتنزيل القرآن مبكة واملدينة -٣
  .)٣() ١٢٤: ت  (لزهري ، حملمد بن شهاب ا الناسخ واملنسوخ كتاب-٤
  .)٤() ١٥٠: ت  ( ملقاتل بن سليمانالوجوه والنظائر -٥

                                                 
 طبع بتحقيق الدكتور حامت الضامن ، نشرته دار الرسالة ، وقد ألف يف الناسخ واملنسوخ مجاعة ،                  )١(

 .منهم أبو عبيد القاسم بن سالم ، وكتابه مطبوع بتحقيق الدكتور حممد املديفر 

وراويه عن الزهري متروك ، وهو      .  الضامن ، نشرته مؤسسة الرسالة        طبع بتحقيق الدكتور حامت    )٢(
 .الوليد بن حممد املوقري ، ولعل روايته رواية كتاب ، فتحتمل من هذه اجلهة

وراويه عن الزهري متروك ، وهو      .  طبع بتحقيق الدكتور حامت الضامن ، نشرته مؤسسة الرسالة           )٣(
 .  رواية كتاب ، فتحتمل من هذه اجلهة الوليد بن حممد املوقري ، ولعل روايته

: ت  ( األشباه والنظائر ، وقد ألَّف فيه هارون األعـور          : عبد اهللا شحاته باسم     . طُبع بتحقيق د  ) ٤(
    = املروزي ، وكتابه مطبوع بتحقيق الدكتور حامت الضامن ، وألَّف فيه احلسني بن واقد) ١٧٠: بعد 
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 ٩٠ 

  .)١() ١٥٠: ت  ( ، ملقاتل بن سليمانمتشابه القرآن -٦
أحد القـراء الـسبعة     افع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم ،       ، لن وقف التمام كتاب   -٧
   .)٢(، وقد يسمى كتاب الوقف أو كتاب الوقوف ) ١٦٩: ت(
 ، لإلمام أيب احلسن علي بن محزة  الكسائي الكـويف النحـوي      لقرآنمعاين ا  -٨

   .)٣() ١٨٣: ت  (املقرئ
                                                                                                                   

واسم كتابه تفسري القرآن ممـا اشـتبهت أمسـاؤه       ) ٢١٠: ت  ( ، وحيىي بن سالم     ) ١٥٩: ت  ( = 
 .، وقد حققته الدكتورة هند شليب ، مثَّ تواىل التأليف فيه بعد ذلك ) التصاريف( وتصرفت معانيه 

، وقد ذكر حتت مـن ألَّـف يف         ) ٧٨: ص  (  ذكره ابن الندمي ضمن من ألَّف يف متشابه القرآن           )١(
شابه على احلفَّاظ ، ومن ألَّف يف اآليات املتشاة اليت يقـع يف فهمهـا               متشابه القرآن من ألَّف يف املت     

، )٢٠٦: ت  (  إشكالٌ ، فهي تكون من قبيل علم املشكِل ، وهذا النوع قد ألَّف فيه العلماء كقطرب               
  .، وغريهم ) ٢٧٦: ت ( وابن قتيبة 

والرد على أهل األهواء والبـدع،          أما كتاب مقاتل بن سليمان فقد نقل منه امللطي يف كتابه التنبيه             
 ) .٧٠: ص : ( ينظر 

 نقل منه كثريا النحاس يف كتابه القطع واالئتناف ، وقد ذكره مجاعة ، منهم اهلـذيل يف كتابـه                    )٢(
وقد ذكر مجلة   . أ  ٣٨نسخة رواق املغاربة باألزهر ، لوحة       : الكامل يف القراءات اخلمسني ، خمطوط       

 ألن ما من عامل إال قد صنف يف الوقف واالبتداء ؛ كنافع ، ونـصري ،                  ...«: ممن ألف فيه ، فقال      
والعباس بن الفضل الرازي ، وابن عيسى ، وأيب حامت ، واألنباري ، والزعفراين ، واألخفش ، وابـن                   

   . »... مهران ، والعراقي ، وأنا يف غري هذا الكتاب 
ققني بإحصاءات ملا كتب فيه ، ينظر على سـبيل              وقد أُلِّف يف هذا العلم كثريا ، وقد قام بعض احمل          

ما كتبه الدكتور يوسف املرعشلي يف حتقيقه للمكتفى يف الوقف واالبتداء ، وما كتبه الدكتور               : املثال  
 .حممد العيدي يف مقدمته لتحقيق كتاب علل الوقوف للسجاوندي 

سخة احملمودية مبكتبة املدينة املنورة      هو أحد مصادر الثعليب يف تفسريه الكشف والبيان ، ينظر يف ن            )٣(
  ) .٤٢٣ : ٦( ، ) ١٦ : ١( ، وقد نص عليه األزهري يف ذيب اللغة ) ١١: لوحة ( العامة 

:     وقد كتب يف معاين القرآن كثري من اللغويني ، ومن كتبهم اليت اعتمدها الثعليب يف مقدمة تفسريه              
 .عبيد ، وللزجاج ، وهو يرويها باإلسناد إىل أصحاا معاين القرآن للفراء ، وللكسائي ، وأليب 



            )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      
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 ٩١ 

 ، لإلمام أيب احلسن علي بن محزة الكسائي الكويف النحـوي            متشابه القرآن  -٩
   .)١() ١٨٣: ت  (املقرئ
   .)٢() ١٩٥: ت  ( ملؤرج السدوسي اللغوي البصريغريب القرآن -١٠
  مد بن املستنري ، املعروف بقطرب ، اللغوي البـصري           ، حمل  مشكل القرآن  -١١

   .)٣() ٢٠٦:ت (
: ت  ( أليب عبيدة معمر بن املثىن األخباري اللغـوي البـصري          جماز القرآن  -١٢

٤() ٢١٠( .   
  .)٥() ٢٢٤: ت  ( ، أليب عبيد القاسم بن سالمفضائل القرآن -١٣
  .) ٢٣٤: ت  ( ، لعلي بن املديينأسباب النزول -١٤

                                                 
 . قد طبع بتحقيق الدكتور صبيح التميمي ، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ، طرابلس )١(

، وقد  ) ١١لوحة  (  هو أحد مصادر الثعليب اليت رواها باإلسناد يف مقدمة تفسريه الكشف والبيان              )٢(
 لألخفش ، وغريب القرآن للنضر بن مشيل ، وغريـب القـرآن             ذكر مجلة منها ، وهي غريب القرآن      

 .البن قتيبة ، وهذا العلم مما اعتىن به اللغويون وألفوا فيه 

 هو أحد مصادر الثعليب يف تفسريه الكشف والبيان ، وقد رواه بـسنده إىل قطـرب ، خمطـوط                )٣(
 ) .١٢لوحة ( الكشف والبيان ، نسخة احملمودية مبكتبة املدينة املنورة 

 . طبع بتحقيق فؤاد سزكني )٤(

 طبع بتحقيق وهيب سليمان غاوجي ، نشرته دار الكتب العلمية ببريوت ، مث طبع بتحقيق أمحد بن               )٥(
  .عبد الواحد اخلياطي ، نشرته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب 

) ٢٩٤: ت ( بـن الـضريس       وقد ألَّف يف هذا العلم مجاعة ، ومن الكتب املطبوعة فيه كتـاب ا  
مسفر بن سعيد الغامدي نشرته دار حافظ للنشر والتوزيع ، وكذا حققته غـزوة بـدير ،                 : بتحقيق  

  .نشرته دار الفكر بسوريا 
  .بتحقيق يوسف عثمان فضل اهللا جربيل ، نشرته مكتبة الرشد ) ٣٠١: ت (     وكتاب الفريايب 
ق محادة ، نشرته دار الثقافة بالدار البيضاء ، ونشرته          بتحقيق فارو ) ٣٠٣: ت  (     وكتاب النسائي   

 .مؤسسة الكتب الثقافية ، بتحقيق مسري اخلويل ، ويوجد يف املطبوع غريها 
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 ٩٢ 

   ، لـلمقرئ أيب عمر حفص بن عمر الـدوري          ����كتاب قراءات الـنيب     -١٥
   .)١( )٢٤٦ :ت (

 ، وقد قصدت أن أشـري إىل        )٢(وهذه القائمة اليت ذكرا غيض من فيض      
  .بعض العلوم اليت كُِتب فيها ، وليس املقصود منها االستقصاء 

ا مما حيتاج إىل     هي أيض   القرآن مفرداً  اليت كُِتبت يف علم من علوم      كتبالو
  .رصد وحتليل ، وال يوجد يف ذلك كتابة مستقلة فيما أعلم ، واهللا املوفق 

   :تدوين مجلة من علوم القرآن يف كتاب مستقل
لو كان املعترب يف دراسة علم من العلوم املصطلح بذاته دون النظر إىل مـا               

 علـم    (لححيويه الكتاب،فإنك ستدخل بعض الكتب اليت يوجد يف عنواا مصط         
أو أحد نظائرها ،وهي ليست حمتوية على تقسيمات هذا         ) علوم القرآن ( أو) القرآن

العلم، بل هي كتب تفسري ، تفسر القرآن آية آية ، وال ختلو من ذكر مجلـة مـن                   
مسائل علوم القرآن ، لكن ذكرها يف هذه الكتب من باب التفسري وليس ألا من               

  . ادة يف كتب التفسري علوم القرآن فحسب ، كما هي الع
 =ومن أمثلة كتب التفسري اليت جاء يف عنواا مصطلح علـوم القـرآن                

 ؛ أليب احلسن علي بن عيسى الرماين النحوي املعتزيل        ) اجلامع لعلم القرآن  (كتاب  

                                                 
 . مطبوع بتحقيق الدكتور حكمت بشري ياسني )١(

 ٦٩: ص ( الفهرست البن الندمي ، حتقيق الدكتورة ناهد عباس عثمـان  :  ينظر على سبيل املثال    )٢(
/ ففيها جمموعة من علوم القرآن اليت كُِتب فيها ، واستدراكات على تاريخ التراث العـريب                ) ٨٣ـ  

 .قسم التفسري وعلوم القرآن ، لألستاذ الدكتور حكمت بشري ياسني ، وغريها 



            )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      
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 ٩٣ 

، وهذا الكتاب من كتب التفسري ، يفسر القرآن آية آية ، وهـو              )١() ٣٨٤: ت  (
االعتماد على أسلوب السؤال واجلواب ، وختم اآلية مبـا          كتاب يتميز بالتنظيم ،و   

تتضمنه من أحكام، وهو مصدر من مصادر املعتزلة ، فمن أراد االطالع على قوهلم              
من كتبهم ، فإنه سيجد يف هذا الكتاب مسائلهم ، واملقصود أنَّ هذا الكتـاب ال                

ثًا ، من نزوله ،     ميكن أن يكون من كتب علوم القرآن اليت تذكر مباحثه مبحثًا مبح           
  .)٢(اخل ... وناسخه ومنسوخه ، ووقوفه ، وأحكامه 

وإذا كان املعترب بذلك أن يكون الكتاب حمتويا على مجلة من أنواع علوم             
فـإنَّ أول   ) علوم القرآن ( أو) علم القرآن ( القرآن وإن مل يكن يف عنوانه مصطلح      

 للحارث احملاسيب )  القرآن فهم(كتاب ميكن أن يكون سابقًا يف التأليف هو كتاب          
ن، فضائل القرآ : ح فيه مجلة من مباحث علوم القرآن؛ منها       ؛ ألنه طر  ) ٢٤٣: ت  (

                                                 
رأيـت   «: ، قال   ) ٥٩ : ١(  هلذا الكتاب خمتصر ، ذكره القزويين يف التدوين يف أخبار قزوين             )١(

أوالً يف نكت علم القرآن تلخيص حممد بن يوسف ابن بندار من كتاب أيب احلسن علي بن                 هذا القول   
  .»عيسى البغدادي النحوي 

  : ومن األمثلة يف عناوين الكتب ما يأيت )٢(
، وهو مـن    ) ٧٤١: ت  (  ، حملمد بن امحد بن جزي الكليب         التسهيل لعلوم التنزيل  كتاب   -١     

 من الكتب املتوسطة يف التفسري ، ويعمد إىل الترجيح بني األقوال ، لكن              كتب التفسري النفيسة ، وهو    
  .دون أن يذكر مستند ترجيحه يف الغالب 

ت (  ، ألمحد بن يوسف ، املعروف بالسمني احلليب           الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون      -٢     
، رآن ، وتوجيه القراءات   الق ، وهو كتاب حافل وغزير باملعلومات ، وجلُّ الكتاب يف إعراب          ) ٧٥٦: 

  .وفيه مباحث تفسريية وبالغية كثرية 
،وكتابه ) ٨٨٠بعد  : ت  (  ، لعمر بن علي ، املعروف بابن عادل          اللباب يف علوم الكتاب     -٣     

 .كبري جدا مجع فيه األقوال ، ومن أهم مصادره تفسري الرازي ، وقد طُِبع أخريا يف عشرين جملدا 
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 ٩٤ 

، والتقدمي  -  وهو أطوهلا  - واملتشابه، والنسخ ، واحملكم   وفضائل القراء، وفقه القرآن   
  . )١(والتأخري ، واإلضمار ، واحلروف الزوائد ، واملفصل واملوصول 

ملباحث يف كتاب مستقلٍّ يعد أول من مجع بعض أنواع          وهو جبمعه هذه ا   
 ألنَّ املـراد    - )٢( وإن مل يسمه باملصطلح الدارج     - علوم القرآن يف كتاب مستقلٍّ    

ذكر تاريخ هذا العلم ، وكيف تدرج ، فإذا كانت تذكر الكتب املفردةُ يف علـم                
كن عنوانه حيمل هـذا  من علومه ، فهذا الكتاب من باٍب أوىل أن يذكر ، وإن مل ي       

  .املصطلح ، فالعربة مبا حيويه ال مبا اصطلح عليه من التسمية ، واهللا املوفق 
  :، لظهر لك األيت ) علوم القرآن (ولو أنك استقرأت ما دونه العلماء يف

                                                 
 .علم الوقف واالبتداء :  يعين )١(

 يالحظ أن كثريا من املعاصرين الذين كتبوا يف علوم القرآن مل يشريوا إىل هذا الكتاب ، وأول من                  )٢(
 ،)١١ ـ  ١٠: ص ( رأيته أشار إليه الدكتور فاروق محادة يف كتابه مدخل إىل علوم القرآن والتفسري 

الحي ، وأحراها أن تكون سابقة يف امليدان حىت          من ألصق الكتب املتقدمة ذا املعىن االصط       «: قال  
... ، قال يف مقدمته    ) فهم القرآن ( ، وقد مساه    ) ٢٤٣( اآلن ، كتاب احلارث بن أسد احملاسيب املتوىف         

   .»... وكل املوضوعات اليت ذكرها يف كتابه هي من صلب علوم القرآن 
إليه الدكتور فاروق محادة ، وأشـار إىل  مثَّ وجدت الدكتور حازم سعيد حيدر قد ذهب إىل ما ذهب         

         :أوليته يف التدوين يف علوم القرآن ، فقال ـ بعد تفصيله ملوضـوعات كتـاب فهـم القـرآن ـ       
وهذه األقسام السبعة كما ترى من صميم علوم القرآن ، والكتاب يدخل ضمن مصطلح علوم               ... «

 يف هذا العلم ، حبسب اطالعنا وحكمنا على مـا           القرآن باملعىن التدويين ، فهو يعد أول كتاب صنف        
إن احلارث احملاسيب أول من دون يف علـوم القـرآن      : بني أيدينا ويف اية هذا املبحث أستطيع القول         

بصورة مستقلة من حيث احملتوى واملضمون دون العنوان ، فيكون ظهور التأليف يف هـذا العلـم يف                  
القرآن يف العنوان واحملتوى فقد تأخر قليال إىل أواخر القـرن           القرن الثالث ، أما ظهور مصطلح علوم        

التنبيه على فضل علـوم     ) ٤٠٦: ت  ( الرابع ومطالع اخلامس وبدأ يف مؤلف ابن حبيب النيسابوري          
 »القرآن ، وهذه النتيجة بناء على ما وصلنا إليه واطلعنا عليه ، وليست على وجه القطـع والـيقني                    

 ) .٩٥: ص ( ن واإلتقان علوم القرآن بني الربها



            )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      
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 ٩٥ 

 رسائل مفردة يف نوع من أنواع علوم القـرآن ؛ ككتـب الناسـخ               -١
  .واملنسوخ
قرآن ، وقد ذكرت يف عناوينـها هـذا          كتب جامعة ألنواع علوم ال     -٢

 يف كتابه ) ٧٩٤:ت (ظهرت متأخرة ؛ عند الزركشي    املصطلح،  وهذه الكتب قد      
اإلتقان يف علوم   ( يف كتابه ) ٩١١: ت   (، والسيوطي ) الربهان يف علوم القرآن   (

  .) القرآن
 كتب مجعت بعض أنواع علوم القرآن ، ولكن ال يوجد يف عنواـا              -٣

للحارث احملاسـيب   ) فهم القرآن  (آن أو ما يرادفه ، مثل كتاب      مصطلح علوم القر  
  .)٦٤٣: ت  (للسخاوي )مجال القراء وكمال اإلقراء (، وكتاب) ٢٤٣: ت(

 كتب قصدت نوعا من أنواع علوم القرآن ، لكن املؤلـف أضـاف              -٤
إليها مقصدا آخر ، وهو استيعاب بعض أنواع علوم القرآن ، ومن ذلك ما ذكـره            

التبيني هلجاء مـصحف أمـري      (يف كتابه   ) ٤٩٦: ت   ( سليمان بن جناح   أبو داود 
،وعنوان الكتاب ـ كما هو ظـاهر ـ يف رسـم     ) �املؤمنني عثمان بن عفان 

  .املصاحف، لكنه ذكر بعض أنواع علوم القرآن 
سألين سائلون من   ...  (:)خمتصر التبيني هلجاء التنزيل    (قال يف مقدمة كتابه   

   ى أن أجرد هلم من كتايب املسمى بالتبيني هلجاء مصحف أمـري املـؤمنني            بالد شت
 اتمع عليه وعلى سائر النسخ بالزيادة يف بعضها والنقـصان           �عثمان بن عفان    

من بعضها ، وأن أنبه على ذلك كله ، وأذكر هلم يف أول كل سـورة إن كانـت            
منه الكتـاب  مكية أو مدنية ، وعدد كل سورة يف أوهلا أيضا ، دون سائر ما تـض    

املذكور من األصول والقراءات ، واملعىن والتفسري والشرح ، واإلحكام ، والتبيني ،            
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 ٩٦ 

والرد على امللحدين،والتقدمي والتأخري ، والوقف التام والكايف واحلسن، والناسـخ           
  .)١() ...واملنسوخ ، والغريب ، واملشكل ، واحلجج والتعليل 

م القرآن يف آن واحـٍد مجعـا     كتب قصدت اجلمع بني التفسري وعلو      -٥
  :مقصودا وهي على نوعني 

من نص على إدخال أنواع علوم القـرآن أثنـاء تفـسريه       : النوع األول 
لآليات، فسار على تفسري السور واآليات كما هو احلال يف التفاسـري املعروفـة ،       

البـستان يف    (كتـاب لكنه قصد إىل أنواع من علوم القرآن فذكرها ، ومن ذلك            
 ، أليب القاسم هبة اهللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم اجلهيين احلمـوي             ) لوم القرآن ع
، حيث كتبه على التفسري ، وقصد إدخال مجع من علوم القرآن أثناء             ) ٧٣٨: ت  (

  .ذلك 
، قصدت  ) البستان يف علوم القرآن    (فهذا كتاب : أما بعد    (:قال احلموي   

 -  يل وحملـصليه   -، راجيا بـه      مع اإلتقان ومجع الفوائد   فيه االختصار مع البيان ،    
على أنواع مـن علـوم الكتـاب        الغفران ، والرمحة من اهللا والرضوان ، ويشتمل         

  : ؛ املسمى بالفرقان العزيز
 ،اللفـظ واملعىن،وأسـباب النـزول     معرفة تفسري غريب    : النوع األول   

من املنسوخ على ما ذهب إليه يف ذلك كل من ي عتمد عليهوالقصص، وما صح.  

                                                 
) ٤،  ٣: ٢( خمتصر التبيني هلجاء التنزيل،أليب داود سليمان بن جناح،حتقيق الدكتور أمحد شرشال           )١(

طريقة أخرى يف   ) اإليضاح يف القراءات  ( يف كتابه   ) ٤٧٠: ت  ( وقد فعل أمحد بن أيب عمر األندرايب        
 قسم املقدمة إىل ثالثة ومخسني بابا ، وقد         ذكر علوم القرآن ، حيث جعل ذلك يف مقدمة كتابه ، وقد           

ضمن عددا منها بأنواع من علوم القرآن ؛ كاألحرف السبعة ، واملكي واملدين ، والوقف واالبتـداء ،   
 .ومجع القرآن ، وغريها 



            )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٩٧ 

معرفة املبهمات من األمساء واألنـساب، وضـمائر الغيبـة    : النوع الثاين   
  ...واخلطاب، والعدد ، واملدد ، واختالف األقوال يف ذلك 

معرفة قراءات األئمة السبعة رمحة اهللا عليهم، ولكل إمام منـهم            :الثالث
  ...راويان

همه على ما بعـده     معرفة الوقوف واملوقوف عليه إن مل يتوقف ف       : الرابع  
وبالعكس ، فالوقف الزم إن اختلَّ املعىن بالوصل ، وتام إن مل خيتـل ، ومل يكـن                  

  ...للثاين تعلق باألول 
  ... معرفة خط اإلمام مصحف عثمان بن عفان : اخلامس 

ها مكية ـ، وكون )العدد الكويف (ورةـمعرفة عدد آي كل س: السادس    
  .لك مذكور يف أول كل سورة أو مدنية أو خمتلفًا فيها ، وذ

معرفة رؤوس اآليات وأمخاسها وأعشارها ، واملختلف يف كونه         : السابع  
  ... آية أو غري آية بني الكوفيني وغريهم 

معرفة أجزائه الثالثني وأمخاسها وأنصافها وأنـصاف أسداسـها         : الثامن  
ذة والبـسملة   ، مث شرع يف تفسري االستعا     )١() ...وأسباع القرآن وأرباع األسباع     

  .والفاحتة حىت ختم كتابه بتفسري سورة بالناس 
وال يعين أن هذه التفاسري ختتلف يف مادا العلمية عن التفاسري الـسابقة ،              
لكن املقصود أن مؤلفيها قد رتبوها ترتيبا متوافقًا مع أنواع علـوم القـرآن ، أو                

ا ال حيـسن إغفالـه يف   قصدوا  ذكر مجلة من علوم القرآن قصدا مباشرا ، وهذا مم         
  .نشأة علوم القرآن 

                                                 
 ) . أ ـ ب١خمطوط ، لوحة (  البستان يف علوم القرآن )١(
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 ٩٨ 

من رتب كتابه على أنواٍع من علوم القـرآن ، وجعـل             : النوع الثـاني  
التفسري نوعا منها ، وهلا أمثلة أذكرها ألمهيتها يف معرفة صور التدوين يف هذا العلم               

ومـن  ) ٧٩٤: ت   (وما حصل هلا من تطور حىت وصلت إىل ما كتبه الزركـشي           
  :بعده 

، حملمد بن علي بـن أمحـد ،         ) االستغناء يف تفسري القرآن    ( كتاب -١
  .) ٣٨٨: ت  (املعروف باُألدفُوي

هذا كتاب ألَّفناه جيمع ضروبا مـن علـوم          (:وقد قال يف مقدمة كتابه      
 ،ق ،وإعراب مشكل ، وتفسري مروي     القرآن ، من بني كالم غريب ، ومعىن مستغل        

 - إن شـاء اهللا      -وحمكم ومتشابه ، وأذكر فيه    سوخ ،   وقراءة مأثورة ، وناسخ ومن    
ما بلغين من اختالف الناس يف القراءات ، وعدد اآلي ، والوقف والتمام ، وأبـني                

، أو الختصاٍر  ذلك ـ وما فيه من حذفٍ تصريف الكلمة واشتقاقها ـ إن علمت 
  .إطالٍة إلفهاٍم وما فيه تقدمي وتأخري 

ته مع نظائره يف باب أُفـرده لـه ،          وإذا مر العامل من عوامل النحو ذكر      
،  لغ الروايـة  ـدر الطاقة، ومب  ـعلى ق   نزلت السورة مبكة أو باملدينة،     وأذكر أين 

وعن أن يرجع إىل أحد يف تفسري شـيء          ا،ـبنفسه مكتفي  حىت يكون هذا الكتاب   
  . )١() ...هو فيه مستغنيا 

 مقدمة  ، وقال يف  ) ٤٣٧: ت   (وقد استفاد من هذا الكتاب تلميذه مكي      
من كتاب  مجعت أكثر هذا الكتاب     ...  (:تفسريه املسمى باهلداية إىل بلوغ النهاية       

                                                 
)  األدفوي مفسرا ، وحتقيق سـورة الفاحتـة        ( من رسالة ماجستري بعنوان   )  ٤٤٢: ص  (  ينظر   )١(

للباحث عبد اهللا بن عبد الغين كحيالن ، قدمها لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام                 
  .١٤٠٥عام 



            )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      
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 ٩٩ 

شيخنا أيب بكر اُألدفُوي رمحه اهللا ، وهو الكتاب املسمى بكتاب االستغناء املـشتمل              
  .)١() على حنو ثالمثائة جزء يف علوم القرآن

إبـراهيم بـن    ، لعلي بن    ) تفسري القرآن ) علوم (الربهان يف  ( كتاب -٢
  .)٢() ٤٣٠: ت  (سعيد، املعروف باحلويف

اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معـاين القـرآن وتفـسريه             ( كتاب -٣ 
  .) ٤٣٧: ت (، ملكي بن أيب طالب ) وأحكامه ومجل من فنون علومه

  مجعت فيه علوما كثرية ، وفوائد عظيمة من تفسٍري(  ):٤٣٧: ت ( قال مكي     

                                                 
 تفسري سوريت الفاحتة والبقرة من تفسري مكي ، حتقيق زارة صاحل ، رسالة لنيل دبلوم الدراسـات                  )١(

 ) .٩٠: ص (  اإلسالمية ، جامعة سيدي حممد عبد اهللا العليا يف الدراسات

ذكر مـا   ) : (( ٢٣: فهرسة ما رواه عن شيوخه ص       ( يف  ) ٥٧٥: ت  ( قال ابن خري اإلشبيلي      )٢(
  ))  .رويته عن شيوخي رمحهم اهللا من الدواوين املؤلفة يف علوم القرآن 

)  ٧١:ص( ري وغريها، ومما ذكر فيهـا      وما يتصل ا، وكتب التفس     تالقراءاوقد ذكر كثريا من كتب      
 ونستفيد مـن    ... )) سفر ، أليب احلسن احلويف       كتاب الربهان يف علوم القرآن ، يف مائة       : (( ما يأيت   

  :هذا النقل فائدتني 
النظر يف أنواع علوم القرآن يف الكتب اليت ضمنها ابن خري فهرسة ما رواه يف علوم القرآن ،                   :  األوىل

  .ه بعلوم القرآن ، وهو على ما استقر عليه املصطلح عندنا فيظهر لنا مراد
الزالت قائمة حتتاج إىل حترير ، فـابن        ) ٤٣٠: ت  ( أن االختالف يف تسمية كتاب احلويف        :  الثاين

 ) الربهان يف تفـسري القـرآن     ( خري يروي الكتاب بسنده إىل املؤلف ، ويسميه ذا االسم ، ال باسم              
قال ) : (( ... ٧١: ص  ( در ، وقد قال ابن خري يف آخر روايته هلذا الكتاب            كما جاء يف بعض املصا    

وحدثين به أيضا ـ إجازة ـ الفقيه أبو حممد عبد اهللا بن إمساعيل بن حممـد بـن     : شريح بن حممد 
خزرج اللخمي رمحه اهللا ، قال أجازين أبو احلسن علي بن إبراهيم بن علي احلويف املقـرئ النحـوي                   

   )) .٤٢١ه وأوضاعه خبط يده على يدي أيب صاحب الوردة يف ربيع اآلخر سنة مجيع روايت
  .وهذا يفيد يف معرفة زمن تأليف كتاب الربهان ، وأنـه متقـدم علـى تـاريخ هـذه اإلجـازة                     

 .باجليم ، وهو تصحيف ) اجلويف( ورد يف مطبوعة فهرست ابن خري: تنبيه 
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 ١٠٠ 

 مفسٍر ، أو حكٍم مبٍني ، أو ناسِخ أو منسوِخ ، أو شرِح مـشكٍل ،                 مأثوٍر أو معىن  
أو بيان غريٍب ، أو إظهار معىن خفي ، مع غري ذلك من فنون علوم كتاب اهللا جلَّ                  

 ،اشتقاق مشكٍل، أو تصريف خفي    ذكره ؛ من قراءٍة غريبٍة ، أو إعراٍب غامٍض أو           
تعلق بذلك من أنواع علوم يكثـر       أو تعليل نادر،أو تصرف فعل مسموع مع ما ي        

تعدادها، ويطول ذكرها ، جعلته بداية إىل بلوغ النهاية يف كشف علم ما بلـغ إيلَّ                
من علم كتاب اهللا تعاىل ذكره ، وما وقفت على فهمه ، ووصل إيلَّ علمـه مـن                  
ألفاظ العلماء ، ومذاكرات الفقهاء ، وجمالس القراء ، ورواية الثقات من أهل النقل              

  .)١() روايات ، ومباحثات أهل النظر والدرايةوال
) التحصيل لفوائد كتاب التفصيل اجلامع لعلـوم التنزيـل         ( كتاب -٤

  . )٤٤٠: ت  (ألمحد بن عمار ، املعروف باملهدوي
وأنا مبتدئ إن شاء اهللا يف نظم هذا املختصر الصغري ، جمتهـد أن               (:قال  

كام املة ، واآليـات املنـسوخة ،        أمجع فيه مجيع أغراض اجلامع الكبري من األح       
وأحكامها املهملة ، والقراءات املعهودة املستعملة ، والتفسري والغريـب واملـشكل    
واإلعراب واملواعظ واملثال واآلداب ، وما تعلق بذلك من سائر علوم الترتيل احملتملة         

  هذا الفصل فأحذفـه مـن      للتأويل ، ويكون احملذوف من األصل ما أنا ذاكره يف         
 هي أصول احلالل واحلرام أكثر تفريع املسائل املنثـورة ممـا لـيس              يتاألحكام ال 

مبنصوص يف السورة ، وأقتصر من ذكر االختالف على األقوال املشهورة ، وأذكر             
الناسخ واملنسوخ بكماله وأورده خمتصرا على أمت أحواله ، وأذكر القراءات الـسبع             

مصار ، سوى من مل يبلغ مبلغهم من االشتهار         يف الروايات اليت اقتصر عليها أهل األ      
إال ما ال اختالف فيه بني السبعة القراء ، فإين أذكره منسوبا إىل بعض من روى عنه                 

                                                 
 ) .٨٩: ص ( كي ، حتقيق زارة صاحل تفسري سوريت الفاحتة والبقرة من تفسري م )١(
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 ١٠١ 

القراء ليعرف من هذا االختصار ما هو من القراءات املروية مما مل يقرأ به قارئ ، وإن                 
ما حيتاج إليه ، مما اختلـف       كان جائزا يف العربية ، وأذكر من مسائل اإلعراب اخلفية           

القراء فيه ، أو كان جائزا يف املقاييس العقلية ، فإذا أكملت السورة من هذا املختصر                
مجعت يف آخره أصول القراءات واختصار التعليل فيها ، وأصول مواقـف القـراءة              
ومبادئها ؛ ليجمع ـ بعون اهللا وتوفيقه ـ هذا االختصار مـا مل جتمعـه الـدواوين      

  .ى ، ولتكون أغراض اجلامع مضمنة فيه، وجمملة يف معانيه الكرب

القول مـن   : وأجعل ترتيب السور مفصالً ، ليكون أقرب متناوالً ، فأقول           
أول سورة كذا إىل موضع كذا منها ، فأمجع من آِيها عشرين آية أو حنوها ، بقـدر                  

  .طول اآلية وقصرها 
  .مث أقول األحكام والنسخ وأذكرمها 

  .التفسري فأذكره مث أقول 
  .مث أقول القراءات فأذكرها 
  .مث أقول اإلعراب فأذكره 

مث أذكر اجلزء الذي يليه حىت آيت على آخر الكتاب إن شاء اهللا علـى مـا                 
 واختالف أهـل األمـصار يف        وأذكر يف آخر كل سورة موضع نزوهلا ،        ،شرطته فيه 

ـ ة اجل ـايلغ غ ـوأب ، ة رؤوس آيها  وأستغين عن تسمي   ، عددها د يف التقريـب    ـه
  .)١( )...والقصد 

تشري إىل حاجة البـاحثني إىل إعـادة        ) ٦ ـ ٣(وهذه األقسام اليت ذكرا     
  .النظر يف احلديث عن نشأة علوم القرآن والتدوين فيه 

                                                 
للباحث علي بن حممـود بـن سـعيد         ) ٦ ،٥: ص  / ق سوريت الفاحتة والبقرة     حتقي(  التحصيل   )١(

هرموش ، رسالة مرقومة على اآللة الكاتبة ، مبكتبة قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الـدين جبامعـة               
 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
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 ١٠٢ 

  :بعض املدونات اليت حتمل مصطلح علوم القرآن 
، وألن هذا    )١(وسأذكر لك بعض الكتب اليت حتمل مصطلح علوم القرآن          

املقام من باب التفتيش ال التحري ، فإن العربة هنا مبا حتمله هذه الكتب من هـذا                 
العنوان ، وال يلزم أن تكون هذه الكتب املذكورة من كتب هذا العلم ، ولكنـها                
تذكر هنا بسبب عنواا حىت ينكشف أا من كتب التفسري ال من كتـب علـوم                

  . القرآن 
  :ها هذا املصطلح ومن أمثلة هذه الكتب املذكور في

، صـاحب   ) ٢٠٧: ت   ( حملمد بن عمر الواقدي    الرغيب يف علم القرآن   كتاب  -١
  . )٢(املغازي

  .)٣() ٣٠٩: ت  ( ، حملمد بن خلف املرزباناحلاوي يف علوم القرآن -٢
 ٣٣٠: ت   ( ، أليب بكر حممد بن حيىي الـصويل        الشامل يف علم القرآن    كتاب   -٣

  .)٤(، ومل يتمه ) تقريبا
   ، أليب بكر حممد بن احلسن بن مقسم املقرئ لم القرآنـاألنوار يف ع كتاب -٤
  .)٥() ٣٥٤: ت ( 

                                                 
ات مل يذكرها املعاصرون الذين ذكروا مدونات علوم القرآن الـيت حتمـل هـذا                أغلب هذه املدون   )١(

 .املصطلح 

: ، ويف طبعة دار قطري بن الفجاءة، حتقيق       )١٤٤: ص( كذا جاء امسه يف طبعة دار املعرفة للفهرست          )٢(
 .باسم الترغيب يف علم املغازي، والكتاب عنوانه مشكل يف الطبعتني) ١٩٥: ص(ناهد عباس عثمان 

 ) .٢٦٤٦ : ٦( ، ومعجم األدباء ) ١٧١: ص ( ناهد عباس عثمان :  الفهرست ، حتقيق )٣(

 ) .٢٨٧: ص (  الفهرست ، حتقيق ناهد عثمان )٤(

، وقد ذكر   ) ١٠٧ : ١٦( ، وسري أعالم النبالء     ) ٦٩: ص  ( ناهد عباس عثمان    :  الفهرست ، حتقيق     )٥(
 عن مؤلفيها كتاب األنوار ، ومل يزد على هـذه التـسمية ،   الثعليب حتت كتب القراءات اليت رواها بسنده  

 . وقد يكون هذا الكتاب يف علم القراءات كما ذكره الثعليب  
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 ١٠٣ 

، أليب الفـرج حممـد بـن أمحـد          الشارة يف تلطيف العبارة يف علم القرآن         -٥
  .  )١() ٣٨٧: ت  (الشنبوذي املقرئ

 ، ليونس بن حممد بن إبـراهيم الوفراونـدي          الشايف يف علم القرآن    كتاب   -٦
   .)٢() عاش يف القرن الرابع (حويالن
 ، أليب القاسم احلسن بن حممد بن احلسن بن          التنبيه على فضل علوم القرآن     -٧

   .  )٣() ٤٠٦: ت  (حبيب
 أيب إسحاق إبراهيم بن حممـد        بن  ، أليب حممد إمساعيل    الكايف يف علم القرآن    -٨

جاء يف ترمجتـه يف      ،   ) ٤١٤: ت   (بن عبد الرمحن السرخسي مث اهلروي القَراب      
رأيت كتاب أيب حممد القَـراب      : قال أبو عمرو بن الصالح        (:سري أعالم النبالء    

املسمى بالكايف يف علم القرآن يف عدة جملدات،وهو كتاب ممتع مشتمل على علـم              

                                                 
 ) .٢٣٢٧ : ٦(  معجم األدباء )١(

إحـسان  : ، ويف معجم األدباء ، لياقوت ، حتقيـق       ) ١٢٨: ص  ( دار املعرفة   :  الفهرست ، ط     )٢(
ناهـد  : ، وقد جاء يف طبعة قطري بن الفجاءة ، حتقيـق            ) ٢٨٥٣ : ٦( عباس نقالً عن الفهرست     

باسم كتاب الشايف يف علل النحو ، وهذا حيتاج إىل حتقيق األمر يف أيهما              ) ١٧١: ص  ( عباس عثمان   
  .على صواب 

    هذا ، ومل يذكر ابن الندمي سنة وفاته ؛ ألنه ذكر ضمن جمموعة أعالم مل تعرف أنسام وأخبارهم 
، وابن الندمي عاش يف القرن الرابع على الراجح ، وأنه تويف يف ) وما بعدها١٦٦: ص ( صاء على استق

 ) ١٠ ـ ٩: ص (  ، ينظر مقدمة حتقيق الفهرست ٣٨٠حدود سنة 

: ص  ( ١٩٨٨ / ١٤٠٨ ، سنة ٤ ، ع١٧م:  حققه حممد بن عبد الكرمي الراضي ، جملة املورد )٣(
، ويف هذا ) التنزيل وترتيبه( ورة الورثان ، وجعلت العنوان ، وقد حققته الدكتورة ن) ٣٢٢ ـ ٣٠٥

الكتاب املطبوع إشكال من حيث إنه جزء من كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن ، أو إنه هو كل 
 .الكتاب ويف التسمية نظر ، وهذا حيتاج إىل حترير 
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 ١٠٤ 

   .  )١() …كثري
) ٤٢٧:ت   (، أليب إسحاق أمحد بن حممـد الـثعليب        الكامل يف علم القرآن    -٩

لنفسه ذكر أنه   ) ٤٦٨: ت   (الكشف والبيان ، ويف ترمجة الواحدي     صاحب تفسري   
   .)٢( )٤٢٧: ت  (قرأ هذا الكتاب على مؤلِّفه ؛ يعين شيِخه الثعليب

  . )٣() ٥٤٤: ت  (،ألمحد بن علي بن جعفرك البيهقياحمليط بعلم القرآن -١٠
ن  بن أرسال  ، جاء يف ترمجة أمحد بن حسني بن حسن         نظم يف علوم القرآن    -١١

  .  )٤( )ونظم يف علوم القرآن فصوالً تصل إىل ستني نوعا(:) ٨٤٤:ت( الرملي
 اجلوهر املصون والسر املرقوم فيما تنتجه اخللوة من األسـرار والعلـوم            -١٢
  .) ٩٧٣: ت  (الوهاب بن أمحد الشعراين الصويفلعبد

الثـة  ادعى أنه ذكر فيه من علوم القرآن حنو ث        ...  (:قال يف كشف الظنون       
آالف علم ، ألَّفه فَرقًا بني عالمات احملققني واملتشبهني ، وفرغ يف مجادى اآلخـرة               

  . )٥() اثنتني وثالثني وتسعمائة) ٩٣٢ (سنة
 ويظهر أن هذا الكتاب يف التصوف ، فاملؤلف من كبار الصوفية يف عـصره،              

بطها ، وعلى هذا    وله فيها مؤلفات ، ولعله يريد بالعلوم جمموع املعلومات اليت استن          
  .يكون من كتب االستنباط ، ال من كتب علوم القرآن باالصطالح التدويين 

                                                 
 ) .٣٨١ ـ ٣٧٩ : ١٧(  سري أعالم النبالء )١(

 ) .١٦٦٣:  ٤(  معجم األدباء )٢(

 ) .٣٩٩ : ١(  معجم األدباء )٣(

، ) ٣٢٧: ص  ( سـليمان اخلـزي     :  طبقات املفسرين ، ألمحد بن حممد األدنه وي ، حتقيـق             )٤(
 ) .٢٤٩ : ٧( وشذرات الذهب 

 ) .٦١٩ : ١(  كشف الظنون )٥(
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 ١٠٥ 

 أليب عامر فضل بن إمساعيل اجلرجـاين ، ذكـره           البيان يف علوم القرآن    -١٣ 
  . )١(صاحب كشف الظنون ، ومل يذكر سنة وفاته 

 علومـه علـى     وبتتبع املؤلفات يف علوم القرآن يظهر أنَّ الكتابة يف علم مـن               
تداء ، وعلم أسباب النزول     ، وعلم الوقف واالب    كعلم الناسخ واملنسوخ   -استقالله  

  . أكثر من كتابة الكتب اليت مجعت عدة علوم منه يف كتاب مستقلٍّ -خل إ... 
  

  :علوم القرآن يف تراجم العلماء
، هم من يوصف بعلمه بعلوم القرآن     وجدت من  تتبعت تراجم العلماء ،   إذا   

  :بل لقد اشتهر به بعضهم ، ومن هذه التراجم على سبيل املثال 
ال يل أبو عمرو لو يأ يل أن أفرغ         ق( :) ٢١٥: ت   ( قال األصمعي  -١

ما يف صدري من العلم يف صدرك لفعلت لقد حفظت يف علم القرآن أشـياء لـو                 
  .)٢() كتبت ما قدر األعمش على محلها

 صديقا حملمد بن احلسن ، فدخلت       كنت (:قال عمارة بن زيد املدين       -٢  
يف خري يا أمري املؤمنني ، مث تـسارا ،          : معه إىل الرشيد ، فسأله عن أحواله ، فقال          

إن حممد بن إدريس الشافعي يزعم أنه للخالفـة         : فسمعت حممد بن احلسن يقول      
  .أهل 

فأُِتي به ، حىت وقـف بـني يـدي          . علي به   : فغضب الرشيد ، وقال     :  قال
  هيه ؟ : يد، فَكَِره الرشيد أن يعجل عليه من غري امتحان ، فقال له الرش

                                                 
 ) .٢٦٣ : ١(  كشف الظنون )١(

 ) .١٠٣ : ١( معرفة القراء الكبار  )٢(
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 ١٠٦ 

وأنت السائل وأنـا    . وما هيه يا أمري املؤمنني ، أنت الداعي وأنا املدعو           : قال  
  .ايب 

  فكيف علمك بكتاب اهللا ؟ فإنه أوىل أن يبتدأ به ؟ : قال 
  .مجعه اهللا يف صدري وجعل جنيب دفتيه : قال 
  ف علمك به ؟ فكي: قال 
؟ أِعلْم تأويله أم ِعلْم ترتيلـه ؟ أم مكِّيـه أم            أي علم تريد يا أمري املؤمنني      : قال

  .مدنيه ؟ أم ليليه أم اريه ؟ أم سفريه أم حـضريه ؟ أم هجريـه أم عربيـه                    
  .)١() لقد ادعيت من علوم القرآن أمرا عظيما: له الرشيد : فقال 

ورد علينـا     (:قال )٢٥٥:ت( د السجستاين  أيب حامت سهل بن حمم      وعن -٣ 
عامل من أهل الكوفة مل أر يف عمال السلطان بالبصرة أبرع منه ، فدخلت مسلما               

الزيادي أعلمنـا   : قلت   يا سجستاين ، من علماؤكم بالبصرة ؟      : عليه ، فقال يل     
بعلم األصمعي ، واملازين أعلمنا بالنحو ، وهالل الرأي أفقهنا ، والشاذكوين مـن              
أعلمنا باحلديث ، وأنا ـ رمحك اهللا ـ أُنسب إىل علم القرآن ، وابن الكليب مـن    

  .)٢() ...أكتبنا للشروط 
  وجاء يف ترمجة حممد بن أمحد بن عبد األعلى بن القاسم األندلسي أبـو                -٤

إنه كان متقدما يف      (:) ٤٠٥: ت   (، قال احلاكم  ) ٣٩٣: ت   (عبد اهللا املقرىء  
مسع مبصر والشام والعراق واجلبال وأصـبهان وأنـه ورد بـالد            علم القرآن وإنه    

  .)٣() خراسان

                                                 
 ) .٣٢٠ ـ ٣١٩ : ٥١ ( : تاريخ دمشق )١(

 ) .٤٠٧ : ١١(  تاريخ بغداد )٢(

 ) .١٨٩٤ : ١(  التدوين يف أخبار قزوين )٣(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ١٠٧ 

 يف ترمجة أيب بكر أمحد بن الفضل األصـبهاين         ) ٧٤٨: ت   (وقال الذهيب  -٥
مل أر بأصبهان شيخا مجـع بـني علـم القـرآن            :قال الدقاق   ( :) ٤٠٦: ت  (

 من أيب بكـر     وكثرة الكتابة والسماعات أفضل    ، واحلديث والروايات،  توالقراءا
  .)١( )الباطَرقاين

يف ترمجة أيب عمر أمحد بـن       ) ٧٤٨: ت   ( وجاء يف تذكرة احلفاظ للذهيب     -٦
حروفـه  :  يف علم القرآن     كان رأساً   (:) ٤٢٩: ت   (حممد بن عبد اهللا الطلمنكي    

  .)٢() وإعرابه وناسخه ومنسوخه وأحكامه ومعانيه
:  ت( يب عمرو الداين  أ يف -)٥٧٨: ت( وقال أبو القاسم بن بشكوال     -٧

كان أحد األئمة يف علم القرآن ورواياته وتفسريه ومعانيه وطرقـه            و  ( :-) ٤٤٤
  .)٣() وإعرابه ، ومجع يف معىن ذلك كله تواليف حسانا مفيدة

رسي املقـري   وجاء يف ترمجة أيب حممد عبد اهللا بن سهل األنصاري امل           -٨
: و األصبغ بن سـهل الكاتـب        قال أب (:ما نصه ) ٤٨٥:ت( شيخ القراء باألندلس  

  . )٤() أشكلت علي مسائل من علم القرآن مل أجد فيمن لقيته من يشفيين حىت لقيته
قد استخِدم للداللـة  ) علوم القرآن (ومن خالل املعلومات السابقة يظهر أن     

  :على اآليت 
 املعلومات اليت حواها القرآن الكرمي ، وهذا هو أوسع معىن اسـتخِدم             -١
  .) علوم القرآن (حفيه مصطل
  .القراءات وما يرتبط ا من علوم األداء  -٢

                                                 
 ) .١٨٣ : ١٨(  سري أعالم النبالء )١(

 ) .١٠٩٩ : ٣(  تذكرة احلفاظ )٢(

 ) .  ٤٠٦ : ٢(  الصلة ، البن بشكوال )٣(

 ) .٢٩٨ : ٣(  لسان امليزان )٤(
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 ١٠٨ 

  . علم التفسري على وجه اخلصوص -٣
: ت  (علوم القرآن باملصطلح التدويين ؛ كما هـو عنـد الزركـشي         -٤

  .وغريه ) ٧٩٤
  

  :الفرق بني علوم القرآن وعلوم التفسري 
حات ، إال إذا    ال شك أنَّ اختالف اإلضافات تدلُّ على اختالف املـصطل         

 علـوم    (كان املضاف إليه له أكثر من نظري يف معناه ؛كالذي سبق يف مـصطلح             
  .، وأمثاهلا ) علوم الكتاب( ، ومصطلح)التنزيل 

لكن األمر هنا خيتلف فالتفسري غري القرآن ، لذا فعلوم التفسري ليست هـي علـوم           
  .القرآن ، وأصول التفسري ليست هي علوم القرآن 

 لت األمر وجدت أنَّ التفسري جزٌء من علوم القرآن، بـل هـو أكـرب               وإذا تأم
  .علومه

 مـن   - بيانُ القرآِن وشرحه وإيضاحه       الذي هو  -فعلوم القرآن تشمل التفسري     
علوم القرآن ، وتشمل غريه من األنواع ؛ كاملكي واملدين ، والقراءات ، والناسخ              

  .اخل ... واملنسوخ 
ن مشتركة بني التفسري وعلوم القرآن ، وهذا أمـر          وبعض هذه األنواع قد تكو    

معتاد ، فكل ما هو من علوم التفسري ، فهو من علوم القرآن قطعا ، وقد يكـون                  
إفراد هذه العلوم بعناوين مستقلة يف كتب علوم القرآن مظنة اخللط الذي يقع بـني      

  .املصطلحني 



            )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ١٠٩ 

 صميم علم التفـسري ،      وألضرب لك مثاالً حتتذي به يف بعض العلوم اليت هي من          
، الذي كتب فيه كتابا مستقالً مجهور من علماء اللغـة           ) غريب القرآن  (وذلك علم 

  . املتقدمني ، وشاركهم فيه كثري من املتأخرين 
 وجدت أم   )١(وإذا رجعت إىل كتب علوم القرآن املتقدمة املستوعبة جلملة علومه         

  .يذكرون علم غريب القرآن  ِعلْما مستقالً 
النـوع  ( :جتد قوله   ) ٧٩٤: ت   ( الزركشي الربهان يف علوم القرآن   في كتاب   ف

معرفـة  :  النوع احلادي واألربعـون      (: ، وجتد قوله   )٢()معرفة غريبه   : الثامن عشر   
   . )٣() تفسريه وتأويله
 النوع   (:جتد قوله   ) ٩١١: ت   ( ، للسيوطي  اإلتقان يف علوم القرآن   ويف كتاب   

النوع السابع والسبعون يف بيان  (:، وجتد قوله   )٤() معرفة غريبه السادس والثالثون يف    
  . )٥() تفسريه وتأويله ، وبيان شرفه ، واحلاجة إليه

  غريب " ومن هذا يتبني أن أهم كتابني متقدمني يف علوم القرآن قد جعال علم   

                                                 
وم القرآن غري املستوعبة جللِّ علومه ، وخصوصا الكتب املعاصـرة   لقد أغفلت كثري من كتب عل )١(

مجلة من املوضوعات اليت طرحها الزركشي والسيوطي يف كتابيهما ، واعتنوا ببعِض علومه ، حـىت                
صار من يؤلف يف علوم القرآن ال يكاد خيرج عنها ، وقد أُغفلت ذا بعض علوم القـرآن املهمـة ،       

  . ، أو إنك جتدها يف كتاب أو كتابني حىت إنك ال تكاد جتدها
    وأكرب سبب يف ذلك أنَّ املؤلفني املعاصرين مل يقصدوا التأليف املستوعب هلذه العلـوم ؛ ألـم                 
يكتبون ما يدرسونه يف املدارس واملعاهد واجلامعات ، وحال املقررات كما هو معلوم االنتقـاء مـن        

 . ترك بعض علوم القرآن ، وعدم دراستها موضوعات العلوم ، فكان ذلك مما أثر يف

 ) .٢٩١ : ١(  الربهان يف علوم القرآن )٢(

 ) .١٤٦ : ٢(  الربهان يف علوم القرآن )٣(

 ) .٣ : ٢(  اإلتقان يف علوم القرآن )٤(

 ) .١٦٧ : ٤(  اإلتقان يف علوم القرآن )٥(
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 ١١٠ 

لت األمر ،    علما مستقالً ، كما جعال علم التفسري علما مستقالً ، وإذا تأم            "القرآن
 ،وجدت أنَّ علم غريب القرآن من علوم التفسري األصيلة اليت ال ميكن أن تنفك عنه              

فما من مفردة إال وهلا معىن ، ومن جِهلَ معىن من مـعاين ألفاظ القرآن فأنى له أن                 
  !يفسر ؟

ومن ثَم ، فإنك لو جعلت علم غريب القرآن مندرجا حتت علم التفسري دون              
 بال ريٍب ، ولو أفردته وجعلتـه               أن ت مببحث مستقلٍّ ، فإنَّ ذلك األمر صواب هفِْرد

علما مستقالً من علوم القرآن فإنَّ األمر حمتملٌ ، لكن حيسن بك أن ال تظن أنَّ بني                 
 بل هو من علم التفـسري ،       املبحث ، تنازع يف هذا    ) علوم القرآن (و )التفسري (علم

  .  القرآن ؛ ألنَّ علم التفسري جزء من علوم القرآن وهو من باب أوىل من علوم
إذا كانت بعض العلوم املوجودة يف كتب علوم القـرآن          : ولسائل أن يسأل    

  هي من علوم التفسري ، فكيف أستطيع التفريق بينهما ؟
  : واجلواب عن ذلك فيما يأيت 

 ينفك  هناك معلومات نظرية مرتبطة بالتفسري ، فهو كأي علٍم آخر ال          : أوالً  
عن هذه املعلومات النظرية ؛ كالبحث يف طبقات املفسرين ، ومناهج املفـسرين ،              
وتاريخ التفسري ، فإن هذه العلوم تدخل يف علم التفسري العام ؛ ألنَّ البحث عـن                

  .التفسري جير إىل مثل هذه املوضوعات العلمية النظرية 
هي متثِّل جزًءا من علومـه،       هناك معلومات ال تؤخذ إال من التفسري،و       :ثانيا  

  :وهي على قسمني 
أن يكون العلم مما ال أثر له يف التفسري ؛ كعلـم مبـهمات               : القسم األول   
  .القرآن 
  . كعلم أسباب النزول كون العلم مما له أثر واضح جدا؛أن ي: القسم الثاين     
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 ١١١ 

، ملعاين القرآن الكرمي  ذي هو بيان     إذا كان النظر إىل ماهيِة التفسري ال       :ثالثًا     
  .فإنَّ أي معلومة هلا أثر يف بيان املعىن فإا تدخل يف علم التفسري 
  :وعلوم القرآن تنقسم إىل أقسام بالنسبة إىل هذه الفكرة 

أن يكون أصل العلم من العلوم اليت هلا أثر يف التفـسري ؛ كعلـم      : األول  
ه مـن   كتب علوم القرآن على أن    ، فوجوده يف    يب القرآن ، وعلم أسباب النزول     غر

  . ال يعين أنه ليس من علوم التفسري ، فالعالقة واضحة بينه وبني التفسري  ،علومه
 أن يكون العلم ال عالقة له بالتفسري ؛ ألنه ال أثر له فيه ؛ كعلـم               : الثاين  

، فاألصل يف هـذه     ) فضائل القرآن ( ، وعلم ) تالوة القرآن ( ، وعلم ) عدد اآلي (
ا ال أثر هلا مباشر يف التفسري العلوم أ.  

أن يكون أصل العلم ال عالقة له بالتفسري ، لكن قد يوجد فيـه               : الثالث
بعض املسائل العلمية اليت يكون فيها مساس مباشر بالتفسري دون غريها من مسائل             
ذلك العلم، فتكون هذه املعلومة بذاا من التفسري دون غريها من مـسائل ذلـك               

، فإنَّ ما يرتبط بتاريخ النزول يفيد املفـسر         ) املكي واملدين ( ذلك علم العلم ، ومن    
يف الترجيح بني األقوال ، ويف معرفة الناسخ من املنسوخ ، أما ما عدا ذلـك مـن                 
مباحث ذلك العلم فإن الغالب عليها أا مما ال أثر له يف التفسري ، فهي من علـوم                  

  .القرآن ، ال التفسري 
  :التفسري وأصول التفسري الفرق بني علوم 

إن أصول التفسري أخص من علوم التفسري ، واملـسائل الـيت تـدرس يف               
دة ،وتكـون مـن   األصول غالبا ما متثِّل شكل القاعدة اليت يندرج حتتها أمثلة متعد      

ويغلب عليها اجلانب التطبيقي ، ومن عرفها فإنه يـسهل عليـه      ،  مبادئ هذا العلم  
  .ممارسة علم التفسري 
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 ١١٢ 

وحتديد مسائل هذا العلم اجتهادي ، ختتلف فيه األنظار ، غري أنه ميكـن              
مجلةُ العلـوم الـيت إن      : وجود ضابٍط يف مسائل هذا العلم ، وميكن وصفها بأا           

عرفتها تستطيع أن متارس التفسري ، وتقرأ فيه وأنت متمكن من معرفة الصحيح من              
  .الضعيف والباطل 

عامةً ، وال ختتلف عن معلومات علوم القـرآن ،          أما إذا كانت معلوماته     
 ال  -ون سبب ذلك التسامح     فإنَّ يف إدخاهلا يف أصول التفسري نظر ، وغالبا ما يك          

 يف إطالق املصطلح ، وجعِله عنوانا للكتاب الذي حيمل مجلة من علـوم          - التحرير
  .القرآن وقليالً من أصول التفسري 

وى الذي يشمله الكتاب ال إىل العنوان ، لذا         ومن هنا يكون النظر إىل احملت     
قد جتد جزًءا من كتاب ما حيمل مجلة كبرية من أصول التفسري ، وإن كان الكتاب                

ده يف كتـاب املوافقـات     ليس يف علم التفسري وال علوم القرآن ، ومن ذلك ما جت           
 ،  )١(، فقد طرح فيه مسائل كثرية هي من أصول التفـسري          ) ٧٩٠:ت   (للشاطيب

 ة التفـصيلية  ـ من األدل  -رآن  ـالق:  أي   -تاب  ـوصا يف القسم املتعلق بالك    خص
 من كتب   - كما ترى    -، وإن كان الكتاب     ) الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس   (

    . أصول الفقه
  :ويف نظري أنَّ مسائل أصول التفسري الكربى أربعة أقسام 

 مصادر التفسري مصادره ، و  معلومات نظرية تشمل التعريف بالعلم وكتبه و       : األول
  .يت يتطرق إليها يف مقدمة كل علموغريها من املقدمات النظرية ال،) طرقه: أي (

                                                 
   ، )وما بعدها  ١٤٣: ٤( مان  مشهور بن حسن آل سل    :  ينظر كتاب املوافقات للشاطيب ، حتقيق        )١(

وهذا الكتاب مليء مبعلومات تتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسري ، وهو من الكتـب الـيت قلَّـت                  
 .االستفادة منه يف كتب أصول التفسري وعلوم القرآن املعاصرة 
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 ١١٣ 

  .االختالف يف التفسري أنواعه وأسبابه : الثاين 
  .كيفية التعامل مع هذا االختالف ، ويشمل قواعد التفسري  : الثالث
الشق الثـاين لدراسـة   كيف نفسر القرآن ؟ وهذا املوضوع ميثِّل    : الرابع  

أصول التفسري ، وهو كالنتيجة للقسم األول الذي يتمثَّل مبعرفة املنهج الـصحيح             
  .الذي سار عليه التفسري 

ويدخل يف هذه املوضوعات بعض املسائل اجلزئية اليت ال تشكِّل موضوعا           
عاما ، كدراسة عبارات السلف يف التفسري الذي ميكن أن يـدخل يف موضـوع               

  .تالف يف التفسري االخ
وال تدرس مسائل أصول التفسري املوجودة يف بعض علوم القرآن بأسلوب           
موسع كما يدرس ذلك العلم مستوعبا يف علوم القرآن أو علوم التفـسري ، بـل                
تتكون مسائل أصول التفسري بعد دراسة هذه العلوم ، ويؤخذ منـها املعلومـات              

ن غريها من التفاصيل املوجود يف ذلك العلـم،  املتعلقة بأصول التفسري فحسب ،دو    
  :وألضرب لذلك مثاالً يحتذى 

كعلم مشترك بني علوم القـرآن وعلـوم       ) غريب القرآن ( سبق طرح علم  
  التفسري ، فهل هلذا العلم عالقة بأصول التفسري ؟

يف علم أصول التفسري ال تدرس جزيئات هذا العلِم مفصلة كما تدرسـها             
 بل تلتقط من ذلك العلم جزئيات متثلُّ قاعدة كليـة بـذاا ؛              يف ذينك العلمني ،   

كاملشترك اللغوي يف األلفاظ، الذي ميكن االستفادة منه يف عدد من مسائل أصول             
  :منها  التفسري،
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 ١١٤ 

�J   ،قاعدةٌ متعلقة باملشترك اللغوي ،         االحتمال الوارد يف التفسري كبسإذ ميكن أن ت
كثر من معىن لغوي صحيح ، وقد فسرها ا السلف          إن اللفظ إذا كان له أ     : فيقال  

  .فاألصل قبوهلا ، وهذه القاعدة ترجع إىل املشترك اللغوي كما هو ظاهر 
J أن االشتراك اللغوي سبب من أسباب االختالف يف التفسري .  

كل معىن غـري    : وميكن أن تسبك قاعدة أخرى متعلقة باأللفاظ ، وهي          
  .وز تفسري القرآن به وارد يف لغة العرب ، فال جي

وهكذا غريها مما تخرجه من تضاعيف هذه العلوم ، فإنـك ال تدرسـها              
جبزئياا وتفصيالا كما يف علوم القرآن والتفسري ، وإمنا تلتقط منها ما يناسـب              

  .موضوع أصول التفسري 
وبعد ، فإن علم أصول التفسري جزء من علوم التفسري ، وعلوم التفـسري              

  .جزء من علوم القرآن 
  

  :تصنيف أنواع علوم القرآن وترتيبها 
إن تصنيف علوم القرآن مما حيتاج إىل إعادة نظر، حبيث يكون الترتيب منطقياً             

  .وجتمع األشباه والنظائر إىل بعضها وترتب أواخرها على أوائلها
 أحسن االجتهادات يف ترتيب أنواع علوم القرآن وتصنيفها ما قام بـه             ومن

 ...  (:يف كتابه مواقع العلوم من مواقع النجـوم ، قـال            ) ٨٢٤: ت   ( البلِْقيين
وأنواع القرآن شاملة ، وعلومه كاملة ، فأردت أن أذكر يف هذا التصنيف ما وصل               

  : املنيف ، وينحصر يف أمور إىل علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه
  :مواطن النزول وأوقاته ووقائعه ، ويف ذلك اثنا عشر نوعا: األمر األول 
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 ١١٥ 

 املكي ، املدين ، السفري ، احلضري ، الليلي ، النهاري ، الـصيفي ، الـشتائي ،    
  .الفراشي ، النومي ، أسباب النزول ، أول ما نزل ، آخر ما نزل 

  : وهو ستة أنواع السند ،: األمر الثاين 
  .املتواتر ، اآلحاد ، الشاذ ، قراءات النيب ، الرواة ، احلفاظ 

  :األداء ، وهو ستة أنواع : األمر الثالث 
  .الوقف ، االبتداء ، اإلمالة ، املد ، ختفيف اهلمزة ، اإلدغام 

  :األلفاظ ، وهو سبعة أنواع : األمر الرابع 
  .، املترادف ، االستعارة ، التشبيه الغريب ، املعرب ، ااز ، املشترك 

  :املعاين املتعلقة باألحكام ، وهو أربعة عشر نوعا : األمر اخلامس 
العام الباقي على عمومه، العام املخصوص ، العام الذي أريد به اخلـصوص ، مـا                

، املؤول ،    السنة الكتاب ، امل ، املبني      خص فيه الكتاب السنة ، ما خصصت فيه       
املطلق ، املقيد ، الناسخ ، واملنسوخ ، نوع من الناسخ واملنسوخ وهو ما              املفهوم ،   

  .عمل به من األحكام مدة معينة والعامل به واحد من املكلفني 
  :املعاين املتعلقة باأللفاظ ، وهو مخسة أنواع : األمر السادس 

  .الفصل ، الوصل، اإلجياز ، اإلطناب ، القصر 
  .مسني وبذلك تكَملت األنواع اخل

  . )١()  ومن األنواع ما ال يدخل حتت احلصر األمساء الكىن األلقاب املبهمات    
وهذا الترتيب من أمجع ما وقع يف تصنيف أنواع علوم القرآن وترتيب نظائرها                  

حتت علم عام جيمعها،وإن مل يسم هذه العلوم مبسمى واضح،كما هو ظاهر مـن              
  .صال يرجع إليها مخسون علما من علوم القرآناألمور الستة اليت جعلها أ

                                                 
 ) .٦ ـ ٥ : ١(  اإلتقان )١(
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 ١١٦ 

  :وعلوم القرآن حباجة إىل أمرين      
تصنيف املتناظرات يف العلم حتت مسمى علم واحد ، فيجمع مـا بتعلـق              : األول

 ق بأداء القرآن جيمع حتـت     ـعلـ، وما يت  ) علم نزول القرآن   (بنزول القرآن حتت  
  .) علم أحكام القرآن(القرآن جيمع حتت  يتعلق بأحكام ، وما) علم أداء القرآن(

ترتيب العلوم يف الصنف الواحد ، مث ترتيب هذه األصناف يف علوم القرآن              : الثاين
سق املعلومات الواحد   حبيث ال تؤخذ معلومة حتتاج إىل علم مل يؤخذ قبلها ، بل تتنا            

  . أيت فيما بعد مستطرد ملعلومة ستفريد إىل ما سبق دون احلاجة إىل شرٍحتلو اآلخر ،
    قبـل موضـوع    ) األحرف الـسبعة   (ومن أمثلة ذلك أن يدرس موضوع     

؛ ألنـه إذا    ) مجع القرآن  (، كما أنه يدرس أيضا قبل موضوع      ) القراءات القرآنية (
، فـإن سيـضطر إىل      ) األحرف الـسبعة   (درس هذين املوضوعني قبل موضوع    

األحـرف   (هلـا ، وإال لبقيـت     االستطراد يف معرفتها الحتياج هذين املوضوعني       
  . طالسم حيال إليها ال يعرف منها سوى املصطلح شيئًا ) السبعة

 ولقد نظرت بتأمٍل إىل أنواع العلوم اليت يف علوم القرآن ، فظهر يل أنـه               
  :ميكن تقسيمها إىل قسمني 

بـه تعلقًـا    وهي ما كانت متعلقـةً       العلوم الناشئةُ منه ،    : القسم األول 
  :ال خترج إال منه ، ومن هذه العلوم  و،مباشرا

  .علم نزول القرآن ، وأحواله  -١
  . علم القراءات ، وما يرجع إىل كيفية أدائه ، وآداب تالوته وأحكامها-٢
  . علم مجع القرآن وتدوينه -٣
  . علم الرسم والضبط -٤
  . علم عد اآلي -٥
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 ١١٧ 

  . علم فضائل القرآن -٦
  . علم خصائص القرآن -٧
  .بهمات القرآن  علم م-٨
  . علم سوره وآياته -٩

  . علم الوقف واالبتداء -١٠
  . علم املكي واملدين -١١
  . علم أسباب النزول -١٢
علم التفسري ، ويدخل فيه مجلة من العلوم املرتبطـة بالتفـسري ؛ كأصـول                -١٣

  .التفسري ، وطبقات املفسرين ومناهج املفسرين وغريها 
  . علم أمثال القرآن -١٤
  .  علم أقسام القرآن -١٥
  . علم الوجوه والنظائر -١٦

  :العلوم املشتركة مع غريه من العلوم ، وهي على قسمني  : القسم الثاين
العلوم املرتبطة به كنص شرعي تؤخذُ منه األحكام التـشريعية ،           : األول  

 مـن   ويشاركه فيها احلديث النبوي ؛ ألجل هذه احليثيِة ، وقد نشأ عن دراستهما            
هذه اجلهة علم الفقه وعلم أصول الفقه ، فما كـان يف هـذين العلمـني مـن                  

 تشريعي ا ترجع إىل كونه نصموضوعات مشتركة مع علوم القرآن ؛ فإ .  
  :ومن هذه العلوم 

  . علم األحكام الفقهية -١
  . علم الناسخ واملنسوخ -٢
  . علم العام واخلاص -٣
  . علم املطلق واملقيد -٤
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 ١١٨ 

  .م امل واملبني عل -٥
  . علم احملكم واملتشابه -٦

وهذه العلوم ترتبط بعلم الفقه وأصوله ، وبعلم احلديث كذلك ، وال يعين             
                  يف ذاك ، وإمنا هي متعلقـة بـالنص هذا أنَّ هذه العلوم أصلٌ يف هذا العلم وفرع

ئل وخيتلف  الشرعي سواًء أكان قرءانا أم سنة ، وحبثها يف هذه العلوم يتفق يف مسا             
  .  يف أخرى تبعا ملنهج كلِّ علٍم 

العلوم املرتبطة به باعتباره نصا عربيا ، وهذه العلوم تعتـرب مـن             : الثاين  
ويدخل يف ذلك مجلة من علوم اآللِة ؛ كعلم النحـو ، وعلـم              : العلوم اخلادمة له    

  .البالغة ، وعلم الصرف 
  : ويدخل فيه 

  . علم معاين القرآن -١
  .متشابه القرآن  علم -٢
  . علم إعراب القرآن -٣
  . علم أساليب القرآن -٤
 ،جاز، وما نزل بغري لغة العرب     ويشمل ما نزل بغري لغة احل      علم لغات القرآن ،    -٥

  . وهو ما يسمى باملعرب 
  . علم غريب القرآن -٦

ويشاركه يف ذلك أي نص عريب من نثٍر أو شعٍر ، مع مراعـاة قدسـيِة                
ال يلزم أن يرد فيه كل ما ورد عن العرب،           - مع كونه نصا عربيا      - وأنه   القرآن،  

  .وال أن يحمل على غرائب ألفاظهم وأساليبهم 
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 ١١٩ 

وتقسيم هذه العلوم ضمن جمموعات متجانسة حتت أمر كلي مما ميكن أن            
  . تتعدد فيه االجتهادات ، وليس يف ذلك مشاحة ، بل يف األمر سعة ظاهرة 
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 ١٢٠ 

  
  

  
  
  

 أنواع علوم القرآن                            
  
  

     العلوم الناشئة منه
  .  علم سوره وآياته-٩              . ل القرآن وأحواله علم نزو-١
     علم الوقف واالبتداء-١.                                    علم القراءات-٢
  .لم املكي واملدين ع-١١            .    لقرآن وتدوينه علم مجع ا-٣
  . علم أسباب الرتول-١٢                    .         علم الرسم والضبط-٤
  . علم التفسري-١٣                . علم عد اآلي-٥
  . علم أمثال القرآن-١٤ .                            ن علم فضائل القرآ-٦
  .علم أقسام القرآن -١٥.                          قرآن علم خصائص ال-٧
  .والنظائر علم الوجوه -١٦                  .         علم مبهمات القرآن-٨ 
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 ١٢١ 

  
  
  
  

                   
  العلوم املشتركة مع غريه       
  
  

  العلوم املرتبطة باعتباره نصاً شرعياً             العلوم املرتبطة باعتباره نصاً عربياً

  . علم معاين القرآن-١      .قهيةعلم األحكام الف -١

 . علم متشابه القرآن-٢      .علم الناسخ واملنسوخ -٢

 . علم إعراب القرآن-٣        .علم العام واخلاص -٣

 . علم أساليب القرآن-٤        .علم املطلق واملقيد -٤

 . علم لغات القرآن-٥        .علم امل واملبني -٥

 . علم غريب القرآن-٦       .علم احملكم واملتشابه -٦
  

  

  

  

  

  :حظات حول علوم القرآن مال
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 ١٢٢ 

 يالحظ أنَّ ارتباط معلومات العلوم األخرى بعلم القرآن قد خيتلف من            -أ
علٍم إىل علٍم ، فعلم اللغة وعلم البالغِة أكثر ارتباطًا بعلوم القرآن من علِم الصرف               

  .؛ ألما يرتبطان بعلم إعجاز القرآن 
علم البالغة  ثق عنه البحث عن      انب علم إعجاز القرآن  كما يالحظُ أنَّ البحث عن      

 ، لكن علم إعجاز القرآِن ـ مع كونه عند السابقني يتعلق بنظم القـرآن   العربية
وعربيته من حيث العموم ـ من العلوم اخلاصة بالقرآن وال يشاركه فيه غريه مـن   

 حىت لو كان احلديثَ القدسي ١(الكالم العريب (.  
من لغة وبالغة وغريها إمنا هي خادمة له ، ومبينة لفضل           ومن ثَم ، فإنَّ تلك العلوم       

 القرآن على ما سواه من الكالم العريب .  
من هذا الترتيب تعلم أنَّ مجلة من العلوِم اإلسالمية قد تكون مشتركة             -ب

  . يف مباحثها مع مجلة من أنواع علوم القرآِن ، ويكون بينهما تداخل وترابط 
بأنه من العلوم الناشئة من القرآن ال يعـين أنـه ال             إنَّ تصنيف العلم     -ج

يستفاد يف مباحثه من غريه من العلوم اليت يشارك القرآن فيها غريه ؛ ألنَّ النظر هنا                
  .إىل أصل بروز هذا العلم ، وأنه لو مل يكن هناك قرآن ملا وجد مثل هذا العلم 

روز كثري من العلوم    إنَّ عناية املسلمني بالقرآن هي السبب يف ب       : فإن قيل   
اإلسالمية؛ كعلوم العربية مثالً ، اليت كان أصل البحث فيها خلدمة هذا الكتاب من              

                                                 
 ،  »...  قال اهللا    «  يقول فيه  �ول   إن لفظ احلديث القدسي ومعناه من اهللا سبحانه ؛ ألنَّ الرس           )١(

  . فاألصل أن يكون من قول اهللا ابتداًء ، وال خيرج عن هذا األصل إال بدليل 
    ويقع عند بعضهم شبهة ، وهي كيف يكون الفرق بني القرآن واحلديث القدسي إذا كان كذلك                

  يف مسألة اإلعجاز ؟ 
ون كل كالم اهللا معجزا ، وهذا ما ال يدل عليه نص                وهذه الشبهة فيها نظر ؛ ألنه يلزم منها أن يك         

 ا ، أما سائر كالم اهللا فلم يقع فيه حتدا ، وإمنا وقع التحدي بالقرآن فقط ، فكان معجزأبد . 
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 ١٢٣ 

حفظ عربيته من اللحن ، ومعرفة معىن ألفاظه ، ومعرفـة مجلـة             : وجوه متعددة   
  .اخل ... أساليبه 

إن هذا القول صحيح ، لكن هذه العلوم تأيت يف املرتبة الثانيـة             : فاجلواب  
يث الترتيب ، فهي من العلوم اخلادمة واملساعدة ، وكان ميكن ـ افتراضا ـ   من ح

أن تقوم العلوم املرتبطة بالعربية بدون القرآن ، وإن كان القرآن هو السبب األكرب              
  .يف بروزها ونشوئها 

 أن النظر إىل أنواع علوم القرآن من منطلق التعديد والتكثري ال ميكـن              -د
عضهم إن حتت كل حرٍف علما من علوم القرآن ، كمـا            حصره ، حىت لقد قال ب     

: ت   (حصى عددا ، قال ابـن العـريب       ـرآِن ال ت  ـلوم الق ـادعى بعضهم أنَّ ع   
 إنَّ علوم القرآِن مخـسونَ    : وقد ركَّب العلماُء على هذا كالما ، فقالوا          (:)٥٤٣

 ، علـى عـدد كَِلـِم        علما ، وأربعمائة علٍم ، وسبعةُ آالف ، وسبعونَ ألف علمٍ          
هـذا  . ، مضروبةً يف أربعٍة ، إذ لكلِّ كلمٍة منها ظهر وبطن ، وحد ومطلع               القرآِن

مطلق دون اعتباِر تركيِبه ، ونضِد بعِضه إىل بعٍض، وما بينها من روابـط علـى                
   .)١() االستيفاِء يف ذلك كلِّه ، وهذا مما ال حيصى، وال يعلمه إالَّ اُهللا

ري ال دليل عليه ، وال حاجة تدعو إليه ، وال شك أنَّ النظـر يف                وهذا تكث 
عد هذه العلوم قد اختلف عند هذا القائل به ، وألضرب لك مثالً مـن كتـاب                 

ترى فيه تشقيق علـوٍم تنـدرج       ) ٩١١: ت   (للسيوطي) اإلتقان يف علوم القرآن   (
  .حتت علٍم واحٍد 

ني إىل النوع اخلامس والثالثني     من النوع الثالث  ) ٩١١: ت   (عد السيوطي 
  :ما يأيت

                                                 
 ) .٥٤٠: ص ( حممد السليماين :  قانون التأويِل ، البن العريب ، حتقيق )١(



  مساعد الطيار. د                     وتصنيف أنواعه  ..  تارخيه:  علوم القرآن                            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ١٢٤ 

  . يف اإلمالة والفتح وما بينهما : الثالثون  (
  . يف اإلدغام واإلظهار واإلخفاء واإلقالب : احلادي والثالثون 
  . يف املد والقصر : الثاين والثالثون 

  . يف ختفيف اهلمزة : الثالث والثالثون 
  . ه يف كيفية حتمِل: الرابع والثالثون 

  . )١() يف آداب تالوته : اخلامس والثالثون 
وهذه كلها تدخل يف نوع واحٍد ، وهو علم األداء،وال داعي هلذا التكثري،             

  .وإالَّ الستدِرك عليه غريها من علوم األداء 
   أراد أن ينحو بعلوم القرآن إىل مصطلحات       ) ٩١١: ت   (كما جتد أنَّ السيوطي
     ا ال تكاد توجد إال يف أمثلة قليلة، ومـا دعـاه            غريه من العلوم ، لذا جتدعلوم يعد 

  :إليها إال تنظري هذا العلم بغريه ، قال 
.                يف معرفة املتـواتر     : الثاين والعشرون   . يف العايل والنازل  : احلادي والعشرون   (

       .   يف اآلحـاد    : الرابـع والعـشرون     .       يف املـشهور    : الثالث والعشرون   
.       املوضـوع   : السادس والعـشرون    .           يف الشاذِّ   : اخلامس والعشرون   
  .)٢() املدرج: السابع والعشرون 

نه بل هي من علوم مصطلح      وهذه التقسيمات غريبة على علوم القرآن ، وليست م         
  .دعو إىل التكلفوال يوجد أثر علمي يف معرفة هذه التفصيالت اليت قد تاحلديث ،

ومما يدل على أثر الكتابة يف أنواع علوم احلديث على أنواع علوم القرآن             
أن املؤلفني الذين قصدوا مجع أنواع علوم القرآن جعلوا علة كتابتهم أم مل جيدوا              
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 ١٢٥ 

لعلوم القرآن ما جيمع أصوهلا مثل ما هو احلال يف علوم احلديث ، وإليك النصوص               
  :الدالة على ذلك 

 ، حتـصى  ال القرآن علوم كانت ملاو (:) ٧٩٤: ت   ( قال الزركشي  -١
   .املمكن بالقدر العناية وجبت ، تستقصى ال ومعانيه

 وضـع  كما ، علومه أنواع على يشتمل كتاب وضع املتقدمني فات ومما
 يف - احلمـد  ولـه  - تعاىل اهللا فاستخرت ، احلديث علم إىل بالنسبة ذلك الناس
 ، وعيونـه  نكته يف وخاضوا ، فنونه يف اسالن تكلم ملا جامع ذلك يف كتاب وضع

 العقـول  ويبهر ، طربا القلوب يهز ما الرشيقة واحلكم ، األنيقة املعاين من وضمنته
 ، حقائقه على للمفسر معينا ، كتابه على وعنوانا ، ألبوابه مفتاحا ليكون ؛ عجبا
  .)١() نالقرآ علوم يف الربهان ومسيته ، ودقائقه أسراره بعض على مطلعا

 من العلوم مواقعيف خطبة كتابه    ) ٨٢٤: ت   ( قال علم الدين البلقيين    -٢
 بين خلفاء لبعض خماطبةٌ عنه � الشافعي اإلمام عن اشتهرت قد ( :النجوم مواقع
 صـنف  وقد ، االقتباس ملقصدنا منها حيصل القرآن أنواع بعض ذكر فيها ، العباس

 ، متنـه  دون سنده يف األنواع وتلك ، ثواحلدي القدمي يف مجاعة احلديث علوم يف
 يف أذكر أن فأردت ، كاملة وعلومه شاملة القرآن وأنواع ، فنه وأهل مسنديه ويف
 ، املنيف علمه أنواع من الشريف القرآن حواه مما علمي إىل وصل ما التصنيف هذا

  .)٢()  ...أمور يف وينحصر
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 ١٢٦ 

 أمهـل  مما وإن ( :التفسري علم يف التحبري يف) ٩١١ : ت (السيوطي قال -٣    
 هو الذي ، التفسري علم زينة بأحسن الزمان آخر يف حتلى حىت ، تدوينه املتقدمون
  .)١()  ...احلديث يف وال القدمي يف ال أحد يدونه فلم ، احلديث كمصطلح

 مـن  أتعجب الطلب زمان يف كنت ولقد ( :القرآن علوم يف اإلتقان يف وقال     
 إىل بالنـسبة  ذلك وضعوا كما القرآن علوم أنواع يف كتابا نوايدو مل إذ املتقدمني

  .)٢()  ...احلديث علم
 علـوم  أنواع يف الكتابة على احلديث علوم أنواع يف الكتابة تأثري يفسر وهذا     

 يف الثالثـة  األعـالم  هؤالء ذكرها اليت األنواع يف بالتتبع ظاهرة واملسألة ، القرآن
    .كتبهم
  . علوم القرآن بني النقل واالجتهاد مسائل -هـ     
  :إذا نظرت إىل علوم القرآن وسربا فإنه سيظهر لك ما يأيت       
أنَّ مجلة من مسائله نقلية ال جمال فيها للرأي ، كعلم القراءات ، وعلم              : أوالً        

 .أسباب النزول ، وعلم مبهمات القرآن ، وعلم فضائل القرآن 

مجلة منها األصل فيها نقلي ، لكن إذا انعدم النقل قـام القيـاس              أن  : ثانيا        
 .واالجتهاد املبين على النقلي ؛ كعلم املكي واملدين 

: ملعرفة املكي واملدين طريقان   : ي  وقال اجلعرب   (:) ٩١١: ت   (قال السيوطي      
  .مساعي ، وقياسي 

  .ما وصل إلينا نزوله بأحدمها : فالسماعي       
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 ١٢٧ 

يا أيها الناس فقط ، أو كال ، أو أوهلا حرف           : كل سورة فيها     : والقياسي
  . فهي مكية=تهج سوى الزهراوين والرعد، أو فيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة 

  .وكل سورة فيها قصص األنبياء واألمم اخلالية مكية 
 . )١() وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية

مه مبين على االجتهاد احملض ؛ كعلـم تناسـب           وأن بعضا من علو    :ثالثًا  
 .اآلي والسور ، وعلم إعجاز القرآن 

وإذا كان ذلك كذلك ، فإن بعض املسائل العلمية يف علوم القـرآن قـد               
تكون من باب االجتهاد املستند إىل النصوص ، أو إىل الواقع املرتبط باملـسألة ، أو        

تهد يف بيان بعض مسائله وحتريرها إىل غريها من القرائن اليت يستند إليها ا.  
ومن مثَّ ، فال تثريب على من تكلم عن هذه املسائل اليت تعتمـد علـى                
االستنباط واالستدالل ما دام كالمه مبنيا على علم ، كما هو احلال يف غريه مـن                

  .العلوم اليت يقع فيها االجتهاد 
 هذه األمثلة تكِسبه     إنَّ هذا العلم مليٌء باألمثلة والتطبيقات ، ودراسة        -و

  .نوعا من اِجلدِة واملتعة اليت يفتقدها من يدرسه بال تطبيقاٍت 
  : ومن أهم مصادر هذه التطبيقات 

 ، وذلك يف املوضوعات اليت توجد أمثلته يف اآليات ؛ كقصص            القرآن الكرمي  -١
  .القرآن ، وأمثال القرآن ، وأقسام القرآن ، وغريها من املوضوعات 

  .ومنهم تؤخذ هذه العلوم عنهم صدرت، األصل أنَّإذ أن  ،فسريات السلفت -٢
 ، ككتب الناسخ واملنسوخ ، وأسـباب النـزول ،           الكتب املفردة يف علومه    -٣

وغريها ، وهذه الكتب قد تكون جماالً لتطبيق العلم الذي كُِتبت من أجله ، وقـد                

                                                 
 ) .٤٨ : ١(  اإلتقان )١(
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 ١٢٨ 

 ميكـن أن    - مـثالً    -واملدين  يوجد فيها جمالٌ لغريه من العلوم األخرى ، كاملكي          
يدرس من خالل كتب الناسخ واملنسوخ أو من خالل كتب أسباب النزول ، ملـا               

  .بني هذه العلوم من العالقة الوثيقة 
، إذ يوجد فيها حتريرات للمفسرين قـد ال توجـد يف         كتب التفسري املطولة     -٤

  .كتب علوم القرآن 
ِرح يف كتب العلوم األخـرى، ثُـم         كما ميكن أن تدرس بعض علومه فيما طُ        -٥

املوازنة بني هذا العلم يف علوم القرآن ويف كتب العلوم األخرى ؛ كعلـم الناسـخ     
واملنسوخ يف كتب علوم القرآن وكتب أصول الفقه ، أو علم أحكام القـرآن يف               

  . كتب أحكام القرآن وكتب الفقهاء ، وهكذا 
 عناية وطرح من املتخصـصني ؛       وأخريا ، فاملوضوع ال زال حباجة إىل مزيد       

ليظهر ما يف هذا العلم من كنوز مدفونة ، وخيرج حبلَّة مشوقٍة يـدعو القـارئ إىل                 
  .املتابعة فيه ، والعناية به ، واهللا املوفق

  
  

  �   �   � 
  
 
 



            )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(لة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جم      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ١٢٩ 

  فهرس املراجع
ار  ، حكمت بشري ، نشر دقسم التفسري وعلوم القرآن/ استدراكات على تاريخ التراث العريب 

  .ابن اجلوزي 
 ، للسيوطي ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة املشهد احلـسيين              اإلتقان يف علوم القرآن   

  .بالقاهرة 
 ، للزركشي ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة الربهان يف علوم القرآن

١٤٠٨.   
  .لدار التونسية  ، للطاهر بن عاشور ، نشر االتحرير والتنوير

 ، لعبد الكرمي الرافعي القزويين ، حتقيق عزيز اهللا العطاردي ، نشر مكتبة التدوين يف أخبار قزوين 
   .١٤٠٤ أباد ، الطبعة األوىل راملطبعة العزيزية حيد

  . ، البن بشكوال ، نشر الدار املصرية للتأليف والترمجة الصلة
، نشر مؤسسة   خمطوطات التفسري وعلومه  /املخطوط  الفهرس الشامل للتراث العريب اإلسالمي      

  .آل البيت باألردن 
  .، البن الندمي ، حتقيق ناهد عباس عثمان ، نشر دار قطري بن الفجاءةالفهرست
   .١٣٩٨ البن الندمي ، نشر دار املعرفة تالفهرس

ـ ،، للفسوي ، حتقيق أكرم ضياء العمري ، نشر مؤسسة الرسالة       املعرفة والتاريخ    ة الثالثـة   الطبع
١٤٠١.   

  .عفان ابن  ، للشاطيب ، حتقيق مشهور حسن آل سلمان ، نشر دار املوافقات
  . ، للخطيب البغدادي ، نشر دار الكتاب العريب ببريوت تاريخ بغداد

  . ، للذهيب ، نشر دار إحياء التراث ببريوت تذكرة احلفاظ
  .) املنورةخمطوطة احملمودية مبكتبة احلرم باملدينة  (تفسري الثعليب
  .شاكر ، مصورة عن طبعة دار املعارف :  ، حتقيق تفسري الطربي

  .٧، لألستاذ الدكتور فهد بن عبد الرمحن الرومي ، طدراسات يف علوم القرآن
 ، للذهيب ، جمموعة من احملققني حتت إشراف شعيب األرناؤوط ، نشر الرسالة              سري أعالم النبالء  

   .١٤٠٢الطبعة الثانية 
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 ١٣٠ 

  . ، البن العماد احلنبلي ،طبعة دار إحياء التراث العريب ببريوت ذهبشذرات ال
: ، حملمد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري  حتقيق           ) اجلامع الصحيح املختصر   (صحيح البخاري  
 – ١٤٠٧ بريوت، الطبعة الثالثـة ،       –دار ابن كثري ، اليمامة      : مصطفى ديب البغا  ، الناشر       . د

١٩٨٧.  
 لألدنه وي ، حتقيق الدكتور سليمان اخلزي ، نشر مكتبة العلوم واحلكم ، الطبعة رينطبقات املفس

   .١٤١٧األوىل 
 ، للحارث احملاسيب ، حتقيق حسني القوتلي ، نشر دار الكندي ودار الفكر ، الطبعة                فهم القرآن 

   .١٣٩٨الثاين 
ر دار القبلة ومؤسسة علـوم       ، البن العريب ، حتقيق الدكتور حممد السليماين ، نش          قانون التأويل 

   .١٤٠٦القرآن ، الطبعة األوىل 
 ، ملصطفى عبد اهللا ، املعروف حباجي خليفة ، نـشر            كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     

   . ١٤٠٢دار الفكر ببريوت 
  . ، البن تيمية ، مجع ابن قاسم ، نشر جممع امللك فهد جمموع الفتاوى

أليب داود سليمان بن جناح ، حتقيق الدكتور أمحد شرشال ، نشر             ،   خمتصر التبيني هلجاء التنزيل   
  .جممع امللك فهد باملدينة النبوية 

  . القاهرة–مؤسسة قرطبة :  ، ألمحد بن حنبل الشيباين ، الناشر مسند اإلمام أمحد بن حنبل 
  .١٤٠٩ ، حتقيق كمال احلوت ، نشر الرشد بالرياض مصنف ابن أيب شيبة

 للبغوي ، حتقيق خالد العك ،ومروان سوار ، الطبعة الثانية ، نـشر دار املعرفـة                  ، معامل التنزيل 
   .١٤٠٧ببريوت ، 

 ، لياقوت احلموي ، حتقي الدكتور إحسان عباس ، نشر دار الغرب ، الطبعة األوىل      معجم األدباء 
١٩٩٣.   

، ي عبـاس  وشعيب األرناؤوط وصاحل مهد    ، للذهيب ، حققه بشار معروف        معرفة القراء الكبار  
  .١٤٠٤سة الرسالة ، الطبعة األوىل نشر مؤس

 


