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»علوم  يف  ألَّف  َمْن  ل  أوَّ َمْن  مسألة:  ويه  َدٍة،  ُمتََجدِّ قديمٍة  مسألٍة  يف  دراسٌة  هذه 
القرآن« بمعناه االصطاليح اجلامع؟ )*))))

بَْديُْت 
َ
نتها رؤيًة جديدًة، أ  مهَّدت هلا بذكر أبْرز األقوال فيها باختصاٍر شديٍد، ثم ضمَّ

فيها قواًل آخر لم ُيْعَرض يف املسألة من قبل، وهو اذلي دارت ادلراسة حوهل؛ أنَّ أْوىل من 
م )ت: 224ه) بكتابه »فضائل القرآن 

َّ
يستحق تلك املاكنة هو أبو ُعبَيْد القاسم بن سال

رت ذلك من جوانب عديدة، يأيت ىلع رأسها أمران: ومعامله وآدابه«، قرَّ

م أيب ُعبَيْد، وماكنته العلمية وجهوده يف علوم القرآن من بني أعالم القرنني  تقدُّ أ) 
اثلاين واثلالث، استعرضت ذلك بإجياز يف املبحث األول.

َتَميُّ كتابه عن ُكتُب َغْيه بأمور، منها:  ب) 

تعدد علوم القرآن املذكورة فيه، مما يُثِبت تصنيفه ضمن كتب علوم القرآن   .(
اجلامعة ال املفردة.

َتَميُّ عنوانه بوجود لفظ مقارب لِلَقب »علوم القرآن« االصطاليح.  .2

أثره الواضح يف كتب علوم القرآن الالحقة؛ املفردة منها واجلامعة.  .3

ت إيله.
ْ
ل َعَرْضُت ذلك يف املبحث اثلاين. وأكدت أن هذا وفق ما توصَّ

مدير حترير جملة معهد اإلمام الشاطيب لدلراسات القرآنية، وباحث بمركز ادلراسات واملعلومات القرآنية بمعهد   (*(
اإلمام الشاطيب جبدة.
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املقدمة

احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل، وبعد:
– أْحسبه - يف مسألة  ٍي َجديٍد 

ْ
لَرأ ٌن  أْصلها تعقيٌب متََضمِّ فهذه دراسٌة مقتضبٌة، 

ألَّف يف »علوم  َمْن  ل  أوَّ َمْن  دٌة دائماً، وستََظلُّ كذلك، ويه مسألة:  قديمة، لكنها متجدِّ
أعالم  ألحد  كتاباً  يْت 

َ
فَرأ الكتب،  بعض  يف  تنقييب  أثناء  يف  خلاطري  َعنَّت  القرآن«؟ 

الكتاب  وهو  القرآن،  علوم  خمتلف  يف  إيله  اإلشارة  وتتكرر  ُره، 
ْ
ِذك يكرث  املتقدمني، 

أعهد  لم  لكين  224ه)،  )ت:  م 
َّ

َسال بن  القاِسم  ُعبَيْد  أليب  القرآن«  »فضائل  بـ  املشهور 
من  َر 

َ
أ لم  وعليه  اجلامع،  االصطاليح  بمعناه  القرآن«  »علوم  كتب  ضمن  صنَّفه  أحداً 

زين ىلع ابلحث يف األمر،  لََّف يف »علوم القرآن«، مما حفَّ
َ
ل من أ أدرجه ِضْمن مسألة: من أوَّ

، وُتبْدي ما َذَهل  ، وُتْظهر ما اْستََكنَّ وتقرير ذلك اخلب، يف دراسة شاملة، ُتْبز ما َخِفَ
ن استعرض هذه املسألة. عنه كثٌي ممَّ

أسئلة ابلحث:
حياول ابلحث اإلجابة عن األسئلة اتلايلة:

أيُصنَّف كتاب »فضائل القرآن« أليب ُعبَيْد ضمن كتب »علوم القرآن« املفردة أم اجلامعة؟  
وباتلايل: هل يمكن أن ُيَعدَّ أّول ُمَؤلَّف يف »علوم القرآن« بمعناه االصطاليح اجلامع؟  

بمعناه  القرآن«  »علوم  يف  ألَّف  من  أّول  م 
َّ

َسال بن  القاِسم  ُعبَيْد  أبو  هل  وعليه:   
االصطاليح اجلامع؟

خطة ابلحث:
تضمنَّت ادلراسة مقدمًة، وتمهيداً، ومبحثني، وخاتمة:

تمهيد: اتلأيلف يف علوم القرآن وأبرز اآلراء يف أّول َمْن ألَّف فيها
أواًل: اتلأيلف يف علوم القرآن.   

ل من ألَّف يف علوم القرآن.  ثانياً: أبرز اآلراء يف أوَّ  
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م وآثاره يف علوم القرآن
َّ

املبحث األول: أبو ُعَبْيد القاِسم بن َسل
املطلب األول: أبو ُعبَيْد وماكنته العلمية.  

املطلب اثلاين: جهود أيب ُعبَيْد وآثاره يف علوم القرآن.  
م يف اتلأيلف يف »علوم القرآن«

َّ
يلة أيب ُعَبْيد القاِسم بن َسل وَّ

َ
املبحث اثلاين: أ

املطلب األول: أيُصنَّف كتاب »فضائل القرآن« أليب ُعبَيْد ضمن كتب »علوم   
                         القرآن« املفردة أم اجلامعة؟

ل ُمَؤلَّف املطلب اثلاين: هل يمكن أن ُيَعدَّ كتاب »فضائل القرآن« أليب ُعبَيْد أوَّ   
                         يف »علوم القرآن«؟

املطلب اثلالث: أثر كتاب »فضائل القرآن« أليب ُعبَيْد يف كتب علوم القرآن.  
اخلاتمة: وفيها أهم انلتائج.

وع يف املقصود، بَعْون امللك املعبود. َواُن الشُّ
َ
وهذا أ
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تمهيد
ف فيها

َّ
ل
َ
ل من أ وَّ

َ
اتلأيلف يف علوم القرآن وأبرز اآلراء يف أ

أوالً: اتلأيلف يف علوم القرآن:
وتالوته،  تارخيه،  حيث  من  الكريم  بالقرآن  متعلقة  مباحث  يه  القرآن  علوم 

وتفسيه)))، وللتأيلف فيها بصورة مستقلة طريقتان أساسيتان:
طريقة اتلأيلف املفرد: ونقصد به اتلأيلف يف نوع من أنواع علوم القرآن، واكنت  أ( 
ْضِب أمثلًة ذللك 

َ
يعة، وأ بدايتها مبكرًة ِجّداً مع بداية عرص اتلَّْدوين لعموم الشَّ

بما ييل)2):
ُسلَيْمان  بن  ومقاتل  03)ه))3)،  )ت:  َجْب  بن  جماهد  لَّف 

َ
أ »اتلفسري«:  علم  يف   

م )ت: 200ه)))).
َّ

)ت: 0))ه))4)، وسفيان اثلَّْورّي )ت: )))ه))))، وَيْحيى بن سال
اك بن مزاحم )ت: )0)ه)،  يف علم »امليك واملدين«: ألّف عكرمة )ت: 04)ه)، والضحَّ  

واحلسن ابلرصي )ت: 0))ه)، وابن شهاب الزُّهري )ت: 24)ه)))).
)))ه)، السدويس )ت:  بن داعمة  قتادة  ألّف  واملنسوخ«:  »انلاسخ  يف علم   
 وابن شهاب الزُّهري )ت: 24)ه))))، وعطاء اخلراساين )ت: )3)ه)، وعبد الرمحن

ابن زيد بن أسلم )ت: 2))ه)، وغيهم.

نطاق  فهذا خارج  ذلك،  املطروحة يف  اتلعاريف  ومناقشة  العلم،  مانع هلذا  تعريف جامع  اختيار  لست بصدد   (((
الكبى:  القرآن اثلالثة  القرآن من خالل حماور علوم  لعلوم  اتلمهيد بطرح مفهوم اعم  أردت  وإنما  ادلراسة، 

تاريخ القرآن )نزوهل وتوثيقه)، تالوة القرآن، تفسي القرآن، واليت ال تكاد خترج عنها أنواع علوم القرآن.
ينظر: املحرر يف علوم القرآن )ص32 – 34)، مقال »علوم القرآن: تارخيه وتصنيف أنواعه« د. مساعد الطيار،   (2(

جملة معهد اإلمام الشاطيب لدلراسات القرآنية )ع))، ربيع اآلخر ))42)ه - )200م) )ص )) – 92).
مطبوع أكرث من طبعة، ويرى ادلكتور حكمت بشي ياسني أنه تفسي آدم بن أيب إياس )ت: 220ه)؛ ألن معظم   (3(
رواياته من طريقه. ينظر: استدرااكت ىلع تاريخ الرتاث العريب »قسم اتلفسي وعلوم القرآن« )23/2 – 30، 03)).

مطبوع أكرث من طبعة. أوهلا من حتقيق د. عبد اهلل شحاتة.  (4(
مطبوع أكرث من طبعة.   (((

طبعت قطعة كبية منه بتحقيق ادلكتورة هند شليب، نش دار الكتب العلمية.   (((
وهو مطبوع أكرث من طبعة، منها بتحقيق د. حاتم الضامن بعنوان: »تزنيل القرآن بمكة واملدينة«، نش مؤسسة الرسالة.  (((

وهما مطبواعن بتحقيق د. حاتم الضامن، نش مؤسسة الرسالة.  (((
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لَّف ُمقاتل بن ُسلَيْمان )ت: 0))ه))))، وموىس بن 
َ
يف علم »الوجوه وانلظائر«: أ  

م )ت: 200ه))3).
َّ

ْعَور )ت: 0))ه))2)، وَيْحيى بن سال
َ
هارون األ

ْعَور 
َ
يف علم »القراءات«: ألّف حَيىْي بن َيْعَمر )ت: 9)ه)، وموىس بن هارون األ  

م )ت: 224ه).
َّ

)ت: 0))ه)، وأبو ُعبَيْد القاِسم بن َسال
 ويف العلوم املتعلقة بها: كتاب »املقطوع واملوصول« لعبد اهلل بن اعمر ايلحصيب 
الشايم أحد القراء السبعة )ت: )))ه)، »وقف اتلمام« نلافع بن عبد الرمحن املدين أحد 
القراء السبعة )ت: 9))ه)، و»متشابه القرآن« أليب احلسن يلع بن محزة الكسايئ الكويف 

أحد القراء السبعة )ت: 9))ه))4).
وهذه الطريقة ليست مرادنا يف هذه ادلراسة.

لَِّفْت يف علوم القرآن أصالًة 
ُ
طريقة اتلأيلف اجلميع: ونقصد بذلك املصنَّفات اليت أ ب( 

دراسة  ودراستها  واحد،  القرآن يف كتاب  أنواع علوم  واستقالاًل، جبمع عدد من 
تأصيلية ال تطبيقية، وهو املراد عند إطالق علم »علوم القرآن«، واذلي نقصده يف 

هذه ادلراسة.

ضوابط وتنبيهات ينبيغ مرااعتها عند حتديد املؤلفات اجلامعة يف علوم القرآن:
عند ابلحث عن هذا انلوع من املؤلَّفات ينبيغ اتَلنَبُّه ألمور، منها:

فيه، لكن  لِّفت 
ُ
أ اليت  بابها  اليت وضعت أصالًة يف  الكتب  ِضْمنها  يندرج  أنه ال   .(

اْحتَوَت ىلع بعض املسائل املتعلقة بعلوم القرآن، مثل كتب اتلفسي اليت تناولت 
علوم القرآن من خالل مقدماتها، أو من خالل تطبيقاتها يف ثناياها، ومثلها كتب 
علوم الشيعة األخرى ككتب السنة اجلامعة وأصول الفقه وغيها، ومن هنا جانََب 
يِلَّة يف مؤلفات علوم القرآن،  وَّ

َ
الصواب من ادَّىع أن بلعض مثل هذه اتلآيلف األ

مطبوع بعنوان »األشباه وانلظائر« من حتقيق د. عبد اهلل شحاتة.  (((
وهو مطبوع بتحقيق د. حاتم الضامن.  (2(

أسماؤه  اشتبهت  ملا  تفسي  »اتلصاريف:  بعنوان  شليب،  هند  ادلكتورة  حتقيق  من  أوهلا  طبعة،  من  أكرث  مطبوع   (3(
وترصفت معانيه يف القرآن الكريم«.

طبع بتحقيق د. صبيح اتلمييم، ونش لكية ادلعوة اإلسالمية بطرابلس الغرب.  (4(
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م )ت: 200ه)، أو الرسالة للشافيع )ت: 204ه))))، نعم يه من 
ّ

كتفسي حيىي بن سال
يلة هلذا العلم؛ وتمثل مرحلة مهمة يف اتلاريخ اتلدويين هل؛ لكن ال  املصادر األوَّ

ُتَعدُّ ضمن مصنفاته أصالًة واستقالاًل.
ن عنوانها  أنه ال يلزم يف هذه املصنفات - حىت ُتَعدَّ من كتب علوم القرآن - أن يتَضمَّ  .2
مصطلح »علوم القرآن« - أو ما اكن بمعناه -؛ ألن اذلي حَيُْكم ذلك هو مضمون 
الكتاب ومنهجه يف عرضه، ولو لم يتضح من ظاهر عنوانه، وال سّيما عند املتقدمني 
)2)، بل حىت املتأخرين برز منهم من َعنَْون  د هذا العنوان عندهم ويتََميَّ اذلين لم يتوَحَّ

لكتابه بعنواٍن خمتلٍف قد ال يُدلُّ ىلع مضمون الكتاب لكِّياً، فمن ذلك: 
خاوي )ت: 43)ه). اء وكمال اإلقراء« لعلم ادلين السَّ »مجال الُقرَّ  

قيين )ت: 24)ه).
ْ
»مواقع العلوم من مواقع انلجوم« جلالل ادلين ابُلل  

ْهلَوِي )ت: ))))ه). »الفوز الكبي يف أصول اتلفسي« لويل اهلل ادلَّ  
يويط )ت: ))9ه). »اتلحبي يف علوم اتلفسي«، وهو الكتاب األوَّل يف علوم القرآن للسِّ  

م 
ْ
كذلك ال يلزم أن لك كتاب تضمن عنوانه »علوم القرآن« أن يكون يف هذا الِعل  .3

ن عنوان تفسيه مثل  بمنهجيته اذلي استقرَّ عليها؛ ألن كثياً من املفرسين من َضمَّ
ذلك، ومن أمثلة تلك اتلفاسي)3):

ْشَعِري )ت: 324ه).
َ
»املْخَتن يف علوم القرآن« أليب احلسن األ  

اين املعتيل )ت: 4)3ه). »اجلامع لعلم القرآن« أليب احلسن يلع بن عيىس الُرمَّ  
ْدفُوِّي )ت: ))3ه).

ُ
»االستغناء يف علوم القرآن« أليب بكر حممد بن يلع األ  

م يف اتلفسي )ص))).) وهذا الضابط يفنِّد أيضاً رأي د. حممد حممد أبو شهبة - 
ّ

ينظر مثاًل: منهج حيىي بن سال  (((
رمحه اهلل - عندما أدرج مقدمة تفسي »املباين يف نظم املعاين« ضمن مؤلفات علوم القرآن اجلامعة، ورأى أن هلا 
يِلَّة اتلأيلف فيها، وهذا دون أن يتعرف ىلع مؤلف الكتاب، ينظر: املدخل دلراسة القرآن الكريم )ص)3، )3)،  أوَّ
نَّ مؤلف الكتاب هو أبو حممد حامد بن بسطام )ت: بعد )42ه). 

َ
وقد توصل د. اغنم قدوري احلمد – الحقاً - إىل أ

ينظر: علوم القرآن بني البهان واإلتقان )ص44) )ح4).
املائة اخلامسة من  يراد منه اتلفسي وذلك قبل  القرآن« اكن  أشار ادلكتور حازم سعيد إىل أن مصطلح »علوم   (2(

اهلجرة. ينظر: علوم القرآن بني البهان واإلتقان )ص))).
ينظر: املرجع السابق، مقال »علوم القرآن: تارخيه وتصنيف أنواعه« )ص02) – )0)).  (3(
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ار  عمَّ بن  ألمحد  اتلَّزْنيل«  لعلوم  اجلامع  اتلفصيل  كتاب  لفوائد  »اتلحصيل   
املهَدوِي )ت: 440ه). 

»البستان يف علوم القرآن« أليب القاسم احلََموِي )ت: )3)ه).  
»التسهيل لعلوم اتلَّزْنيل« البن ُجَزّي اللكيب األندليس )ت: )4)ه).  

»اللُّباب يف علوم الكتاب« البن اعدل احلنبيل )ت: 0))ه).  

َف يف علوم القرآن:
َّ
ل
َ
ل من أ وَّ

َ
: أبرز اآلراء يف أ

ً
ثانيا

مما سبق يتبني أن تصنيف كتاب ضمن كتب »علوم القرآن« ينبيغ أن يكون من 
 لعلوم القرآن أصالًة واستقالاًل، 

ً
خالل مضمون الكتاب ومنهجه، إضافة إىل كونه موضواع

ن ِعنْوانه ملصطلح »علوم القرآن« أو ما يماثله، ومن هنا ينبيغ  برصف انلظر عن تَضمُّ
ل ُمَؤلٍَّف يف علوم القرآن. حضور هذه املقدمات والضوابط عند ابلحث عن أوَّ

ِشُي إىل أنَّ املتقدمني لم يعتَنوا 
ُ
لَّف يف هذا العلم أ

َ
ل من أ وَّ

َ
وقبل استعراض األقوال يف أ

الفقه وعلوم احلديث  بها يف كثي من علوم الشيعة كأصول  ببيان هذه املسألة كما اعتنوا 
ن ألَّف فيه، حىت  والقراءات وغيها، بل إنَّ اتلَّآيلف يف هذا العلم اكنت خافيًة ىلع كثٍي ِمـمَّ
نوا  بلغ األمر بالسيويط )ت: ))9ه) - يف بداية الطلب - أن يتعجب من املتقدمني كيف لم يدوِّ
الاكِفيَِج )ت: 9))ه): أن وقف ىلع كتاب شيخه أيب عبد اهلل  إىل  القرآن!؟   كتاباً يف علوم 
مسائل  ىلع  واقتصاره  لِصَغره  نظراً  غلياًل  هل  يَْشِف  لم  لكنَُّه  اتلفسي«)))،  قواعد  يف  »اتليسي 
جلالل  انلجوم«)2)  مواقع  من  العلوم  »مواقع  كتاب  ىلع  وقف  ثم  خاصة،  اتلفسي  أصول  يف 
مه يف كتابه »اتلحبي يف علوم  حه وزاد عليه وتَـمَّ ْعِجب به ونقَّ

ُ
قيين )ت: 24)ه)، فأ

ْ
ادلين ابُلل

اتلفسي«)3)، ثم بََدا هل أن يُؤلِّف كتاباً مبسوطاً، وهو يظنُّ أنه ُمتََفرِّد بذلك غي مسبوق، حىت 
بَلََغه كتاب »البهان يف علوم القرآن« بلدر ادلين الزركيش )ت: 94)ه) فَرُسَّ به وَشدَّ من َعْزِمه 

لَّف كتابه »اإلتقان يف علوم القرآن«)4).
َ
فأ

مطبوع بتحقيق د. نارص حممد املطرودي، ونش دار القلم بدمشق ودار الرفايع بالرياض سنة )990)م)، وقد نقل   (((
نُْت يف علوم اتلفسي كتاباً لم أسبق إيله«. ينظر: مقدمة اإلتقان ))/)). السيويط عنه قوهل: »قد دوَّ

طبع مؤخراً بتحقيق د. أنور حممود املريس خطاب، دار الصحابة، طنطا - مرص ))200م).  (2(
طبع أكرث من طبعة.  (3(

ينظر: مقدمة اإلتقان ))/4 - ))).  (4(
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لَّف يف هذا العلم؛ فقد قال يف مقدمة كتابه: »ومما 
َ
ل من أ وكذا الزركيش، رأى أنه أوَّ

فات املتقدمني وَْضُع كتاٍب يشتمل ىلع أنواع علومه، كما وضع انلاس ذلك بالنسبة إىل 
علم احلديث؛ فاستخرت اهلل تعاىل – وهل احلمد – يف وضع كتاٍب يف ذلك جامٍع ملا تكلَّم 
انّلاس يف فنونه، وخاضوا يف نكته وعيونه...، وسميته: البهان يف علوم القرآن«)))، وقد 

وافقه يف ذلك حمقق كتابه حممد أبو الفضل إبراهيم)2).
حَمَلِّه؛ إال أن يراد به اجلمع اللكِّ الشامل يف علوم  وال شك أن هذا القول يف غي 

القرآن مع حماولة االستقصاء، فهو - بال شك - هل حظٌّ وافٌر من ذلك، واهلل أعلم.
عديدة  آراء  فيها  فَعَرضوا  املعارصين،  دلى  َجِلّياً  املسألة  بهذه  االعتناء  ظهر  وقد 
هذه  بْرز 

َ
أل أْعرِض  وسوف  قبله،  ما  ينُْقُض  يستَِجدُّ  قَْوٍل  لكُّ  واكن  مناقشة،  من  ختلو  ال 

اآلراء ُمَرتَّبًة ترتيباً تنازيّلاً األقدم فاألقدم، بصورٍة خمترصٍة موجزٍة، إذ إنَّ املقصود من هذه 
ادلراسة هو إبراز قوٍل جديٍد لم َيْطُرقْه من حبث يف هذه املسألة:

لَّف يف علوم القرآن هو أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي )ت: )9)ه) 
َ
ل من أ أن أوَّ  .1

بكتابه »فنون األفنان يف عيون علوم القرآن«)3)، اختاره بعض املعارصين اكلشيخ 
غزالن)4)، وقد يستنتج هذا مما ذكره السيويط يف مقدمة اإلتقان))).

أّول  اعتبه  من  عليه  أطلق  اذلي  بكتابه  430ه)  )ت:  احَلْويف  إبراهيم  بن  يلع   .2
مؤلَّف يف علوم القرآن: »البهان يف علوم القرآن«، اكلشيخ عبد العظيم الزرقاين 
)ت: ))3)ه) يف كتابه »مناهل العرفان يف علوم القرآن«))) - وهو من أوائل من 
ح هذا معتمداً ىلع ما ظفر به من نسخة للكتاب يف  َطَرق هذه املسألة - فقد رجَّ
راً ذلك من خالل العنوان اذلي وجده ىلع هذه النسخة،  دار الكتب املرصية، مقرِّ

البهان يف علوم القرآن ))/9).  (((
ينظر: مقدمته تلحقيق اإلتقان ))/)).  (2(

طبع بتحقيق د. حسن ضياء ادلين عرت، نش دار البشائر، بيوت ))40)ه).  (3(
ينظر: علوم القرآن بني البهان واإلتقان حلازم سعيد حيدر )ص93).  (4(

ينظر: املدخل دلراسة القرآن الكريم أليب شهبة )ص)3).  (((
ينظر: )ص34، )3).  (((
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أن  تبنيَّ  لكن  420)ه))))؛  )ت:  اهلل  رمحه  القّطان  مّناع  الشيُخ  هذا  يف  ووافقه 
الكتاب يف اتلفسي، وقد تقّرر ذلك عند عدد من املتقدمني واملعارصين)2)، بل إن 

الزرقاين - رمحه اهلل - ظهر هل يشء من ذلك يف أثناء عرضه ملنهج الكتاب)3).
أبو بكر حممد بن القاسم األنباري )ت: )32ه) بكتابه »عجائب علوم القرآن«   .3
قال به ادلكتور حسن ضياء ادلين عرت حمقق كتاب »فنون األفنان يف عيون علوم 
بكر  أليب  ليس  الكتاب  أن  تَبنَيَّ  لكن  )9)ه))4)،  )ت:  اجلوزي  البن  القرآن« 
خمطوطٍة  مفهرسو  أخطأ  اجلوزي«!  البن  األفنان  »فنون  كتاب  هو  بل  األنباري، 

للكتاب يف معرفة املؤلف فنسبوها أليب بكر األنباري))).
حممد بن خلف بن املرزبان )ت: 309ه) بكتابه »احلاوي يف علوم القرآن«، اختاره   .4
الصالح رمحه اهلل )ت: )40)ه))))، وهو ظاهر اختيار ادلكتور فهد  ادلكتور صبيح 

ينظر كتابه: مباحث يف علوم القرآن )ص4)).  (((
أن عنوان  ح  الكريم أليب شهبة )ص)3)، حيث رجَّ القرآن  املدخل دلراسة  للزركيش )293/3)،  البهان  ينظر:   (2(
الكتاب الصحيح هو: »البهان يف تفسي القرآن«. وينظر أيضاً: مقدمة د. حسن ضياء ادلين عرت لفنون األفنان 
)2) – 3))، دراسات يف علوم القرآن الكريم، لدلكتور فهد الرويم )ص44)، كتاب مناهل العرفان: دراسة وتقويم، 
لدلكتور خادل السبت ))/40 – )4)، علوم القرآن بني البهان واإلتقان، لدلكتور حازم سعيد حيدر )ص)) – 9)). 
علوم  يف  »البهان  بعنوان  مؤلفه  عن  بسنده  )ص3))  فهرسته  يف  )ت:)))ه)  اإلشبييل  خي  ابن  رواه  وقد  هذا 
القول يف  اتلمام،  القول يف  القراءة،  )القول يف  اتلقسيم  نتساءل: هل نظر احلويف إىل هذا  القرآن«. وهذا جيعلنا 
اإلعراب... إلخ) فحكم بعنوان الكتاب »علوم القرآن« – مما يدل ىلع أن هذا اإلطالق متقرر عنده ىلع علوم 

القرآن - أو جعل هذا العنوان مرادفاً تلفسي القرآن؟ أفادين بذلك أحد حمكيم ابلحث جزاه اهلل خياً.
ينظر: مناهل العرفان للزرقاين ))/)2، )2). ومن هنا يتضح نلا ما تقدم من أنه ينبيغ ألي شخص عدم االعتماد   (3(
املتقرر دليه، الحتمال اختالف  املتقدمني - وفق االصطالح  العنوان يف تصنيف الكتب - والسيما كتب  ىلع 
املقصود، وهذا ما وقع يف مصطلح »علوم القرآن« اذلي اكن يراد منه اتلفسي قبل املائة اخلامسة من اهلجرة. ينظر: 

علوم القرآن بني البهان واإلتقان حلازم سعيد حيدر )ص))).
ينظر: مقدمة حتقيق الكتاب )ص3)).  (4(

ينظر: مقال: حتقيق نسبة كتاب »عجائب علوم القرآن«، أليب بكر حممد بن القاسم األنباري، د. حازم سعيد   (((
حيدر، جملة اعلم املخطوطات وانلوادر )مج )) )ع2) )ص403 – ))4)، علوم القرآن بني البهان واإلتقان حلازم 
سعيد حيدر )ص90، )9)، دراسات يف علوم القرآن لفهد الرويم )ص)4) )ح))، كتاب مناهل العرفان: دراسة 

وتقويم ))/42) )ح)).
ينظر كتابه: مباحث يف علوم القرآن )ص24)).  (((
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الرويم)))، وُعْمدة هذا الرأي هو ظاهر عنوان الكتاب، لكن - كما تقدم - ال ينبيغ 
الكتاب يف اتلفسي،  ح أن  العنوان، وقد ترجَّ اجلزم بمضمون الكتاب اعتماداً ىلع 

والسيما أنه وُِصف بما يُدلُّ ىلع سعته وِكَب حجمه)2).
احلارث بن أسد املحاسيب )ت: 243ه) بكتابه »فهم القرآن«)3)، رّجح ذلك لك من   .5
الطيار،  مساعد  وادلكتور  حيدر)4)،  سعيد  حازم  وادلكتور  محادة،  فاروق  ادلكتور 
وادلكتور حممد صفاء حيق، وغيهم، وذلك من خالل انلظر إىل مباحث الكتاب 

اليت تدور حول عدد من علوم القرآن، وإْن اكن ِعنْوان الكتاب ال يُدلُّ عليه))).

رأٌي آخر لم ُيْطَرح يف املسألة:
لَّف يف علوم القرآن بمعناه اجلميع 

َ
أ ل من  وَّ

َ
أ إنَّه  مما تقدم يتبنيَّ أن أقدم من قيل 

هو احلارث بن أسد املحاسيب )ت: 243ه) بكتابه »فهم القرآن«؛ لكين يف هذه ادلراسة 
حات، يأيت ىلع  ُمَؤيِّداً ذلك بأدلة ومرجِّ ح رأياً آخر لم يذكره من ناقش هذه املسألة  أرجِّ
م مؤلفه، وِعَظم ماكنته يف ادلراسات القرآنية واتلدوين  رأسها أمران مهمان؛ أوهلما: َتَقدُّ
فيها. واآلخر: موافقة كتابه لوَصف كتب علوم القرآن وأثره الكبي فيما بعده من مؤلفات 

علوم القرآن. 
م )ت: 224ه) رمحه اهلل.

َّ
أما هذا املؤلِّف فهو أبو ُعبَيْد القاِسم بن َسال

وسوف أعرض هذين األمَريْن يف املبَحثَنْي اتلايلَنْي.
ينظر كتابه: دراسات يف علوم القرآن )ص)4).  (((

ينظر: كتاب مناهل العرفان: دراسة وتقويم ))/)4)، علوم القرآن بني البهان واإلتقان حلازم سعيد حيدر   (2(
)ص92 – 93).

تيل، دار الكندي. طبع مع كتاب العقل للحارث أيضاً بعنوان »العقل وفهم القرآن«، حتقيق: د. شكري الُقوَّ  (3(
لَّف يف علوم القرآن باعتبار املحتوى 

َ
ل من أ وَّ

َ
ينظر: علوم القرآن بني البهان واإلتقان )ص)0))، وهو رأيه يف أ  (4(

القاسم  أبو  فيه  ألَّف  من  أّول  أن  العنوان فيى  مع  واملضمون  املحتوى  باعتبار  أما  العنوان،  دون  واملضمون 
احلسن بن حممد بن حبيب انليسابوري )ت: )40ه) بكتابه »اتلنبيه ىلع فضل علوم القرآن«.

ينظر: مدخل إىل علوم القرآن، لدلكتور فاروق محادة )ص0))، علوم القرآن من خالل مقدمات اتلفسي، لدلكتور   (((
حممد صفاء حيق )ص))))، املحرر يف علوم القرآن )ص43)، ومقال: علوم القرآن: تارخيه وتصنيف أنواعه، 
بمجلة معهد اإلمام الشاطيب لدلراسات القرآنية )ع)) ربيع اآلخر ))42)ه - )200م) )ص94)، كالهما لدلكتور 

مساعد الطيار.
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املبحث األول
م وآثاره يف علوم القرآن

َّ
أبو ُعَبْيد القاِسم بن َسل

املطلب األول: أبو ُعَبْيد وماكنته العلمية)1(:
اللَُّغوِي  مة 

َّ
العال احلافظ  اإلمام  ابلغدادي،  ثم  اهلروي  م 

َّ
َسال بن  القاِسم  ُعبَيْد  أبو 

املقرئ املجتهد، ودل يف مدينة َهراة إحدى مدن خراسان، اعم )4))ه) وقيل: ))))ه)، 
وقيل غي ذلك، ورحل لطلب العلم إىل بغداد وابلرصة والكوفة والشام ومرص واحلجاز)2)، 

وتلىق خمتلف العلوم من أعيان علماء عرصه:
اء عرصه، اكلكسايئ )ت: 9))ه) وإسماعيل بن جعفر )ت: 0))ه)،  فقرأ ىلع أئمة قُرَّ
محزة  صاحب  )))ه)  )ت:  عيىس  بن  وسليم  90)ه)،  )ت:  ابلليخ  نرص  أيب  بن  وشجاع 
الزّيات، وحيىي بن املبارك الييدي )ت: 202ه) صاحب أيب عمرو ابلرصي، وهشام بن عمار 

)ت: )24ه) راوي قراءة ابن اعمر، وغيهم.
)))ه)، )ت:  القايض  اهلل  عبد  بن  كشيك  عرصه  يث  حمدِّ مشاهي  عن   وروى 
 وعبد اهلل بن املبارك )ت: )))ه)، وُهَشيْم )ت: 3))ه)، وأيب بكر بن عيَّاش )ت: 93)ه)،
وعبد الرمحن بن مهدي )ت: )9)ه)، ووكيع بن اجلَراح )ت: )9)ه)، وسفيان بن ُعيَيْنَة 

)ت: )9)ه)، ويزيد بن هارون )ت: )20ه)، وغيهم.
وأخذ انلَّحو واللُّغة عن أكابر لغويِّ الكوفة وابلرصة، اكلكسايئ )ت: 9))ه)، وأيب عمرو 
الشيباين )ت: )20ه)، والَفراَّء )ت: )20ه)، وأيب ُعبَيَْدة َمْعَمر بن املثىن )ت: 209ه)، وأيب زيد 

األنصاري )ت: 4)2ه)، واألصميع )ت: ))2ه)، وابن األعرايب )ت: )23ه)، وغيهم.

أفدت يف ترمجته من املصادر اتلايلة: طبقات ابن سعد ))/))3)، طبقات انلحويني واللغويني، للزبيدي )ص99))،   (((
تاريخ بغداد )2)/403)، تاريخ دمشق )49/)))، تهذيب الكمال )4/23)3)، تذكرة احلفاظ )2/))4)، معرفة القراء 

الكبار ))/)4))، سي أعالم انلبالء )0)/490)، وغيها.
ومن كتب املعارصين: مقدمة د. رمضان عبد اتلواب تلحقيق كتاب »الغريب املصنف« أليب عبيد ))/9 – 4))، مقدمة   
م يف علوم 

َّ
األستاذ أمحد عبد الوهاب اخليايط تلحقيق كتاب »فضائل القرآن« أليب ُعبَيْد، جهود أيب ُعبَيْد القاِسم بن َسال

القراءات، لدلكتور أمحد فارس السلوم، مقدمة حممد املديفر تلحقيق كتاب »انلاسخ واملنسوخ« أليب ُعبَيْد، وغيها.
ومن هنا َكرُث شيوخه ومن أخذ عنهم العلم، حىت عدَّ منهم األستاذ أمحد عبد الوهاب اخليايط ))))) شيخاً. ينظر:   (2(

مقدمة حتقيقه كتاب »فضائل القرآن« أليب ُعبَيْد )ص)/)) – 90).
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 - اهلجري  اثلاين  القرن  يف  واللُّغويِّني  وانلُّحاة  ثني  ـُحدِّ وامل اء  الُقرَّ أعالم  فهؤالء 

ج فيهم تلميُذهم انلابغة َعلَماً  بكرثتهم واختالف مشاربهم يف العلوم ومذاهبها - خترَّ

م، واسع اثلقافة، متنوِّع اتلصنيف، ُمْكرِثاً يف اتلأيلف، بل هو 
ْ
 يف لك ِعل

ً
، مشاراك يف لك فنٍّ

، وافتخر به ذوو لك علم،  أكرث املتقدمني تصنيفاً يف شىت العلوم، ذلا تنازعه أهل لك فنٍّ

وطبقات  ين)2)،  املفرسِّ وطبقات  اء)))،  القرَّ طبقات  يف  فُعدَّ  الطبقات،  أصحاب  وجتاذبه 

األدباء)))،  وطبقات  واللَُّغويِّني)))،  انلَّحويِّني  وطبقات  الفقهاء)4)،  وطبقات  احلّفاظ)3)، 

ُقتَيْبَة  ابن  عن  حديثه  معرض  يف   - احلاكم  قول  مصداق  وهذا  ابني))).  النَّسَّ وطبقات 

م يف علوم كثية، ولم يَرَْضُه أهل لك علم، وإنما اإلمام  -: »اكن ابن ُقتَيْبَة يتعاىط اتلقدَّ

املقبول عند الُكِّ أبو ُعبَيْد«))).

وقد نال - رمحه اهلل - ُشْهَرًة عظيمًة يف حياته وبعد مماته، ومدحه أعالم معارصيه)9) 

ِّساع العلم،  ية، وات مه ومصنَّفاته، ووصفوه بالَوَرع وُحْسن السِّ
ْ
ْثنَْوا ىلع ِعل

َ
وَمْن َبْعَدُهم، وأ

ينظر: معرفة القراء الكبار، لذلهيب ))/)4))، واغية انلهاية )2/))).  (((
ينظر: طبقات املفرسين، لدلاودي )32/2).  (2(

ينظر: تذكرة احلفاظ، لذلهيب )2/))4).  (3(
فقهاء  أن  ويالحظ   ،(((3/2( للسبيك  الكبى،  الشافعية  طبقات   ،(2(9/(( يعىل  أليب  احلنابلة،  طبقات  ينظر:   (4(
 أحداً، كما سيأيت يف كالم اخلطيب ابلغدادي واذلهيب.

ِّ
الشافعية واحلنابلة تنازعوه، واحلق أنه إمام جمتهد ال يُقدل

ينظر: طبقات انلحويني واللغويني، للزبيدي )ص99))، مراتب انلحويني، أليب الطيب اللغوي )ص)9))، إنباه   (((
الرواة، للقفطي )3/))).

ينظر: معجم األدباء، يلاقوت احلموي )))/4)2).  (((
ينظر: طبقات النّسابني، بلكر بن عبد اهلل أبو زيد )ص3)).  (((

سي أعالم انلبالء )0)/00)، 04)).  (((
من ذلك قول إسحاق بن راُهوَيه )ت: )23ه): »إن اهلل ال يستْحيي من احلق: أبو ُعبَيْد أعلم مين، ومن ابن حنبل،  (9( 
والّشافيع«. وقال أمحد بن حنبل )ت: )24ه): »أبو ُعبَيْد أستاذ، وهو يزداد لك يوم خياً«. وُسئِل حيىي بن َمِعني 
ل عن انلاس! 

َ
ل عن أيب ُعبَيْد؟! أبو ُعبَيْد يُْسأ

َ
م وقال: »مثيل يُْسأ )ت: 233ه) عن الكتابة والسماع منه، فتبَسَّ

تََرْوَن هذا الـُمْقِبل؟ فقالوا: نعم، قال: لن يضيع انلاس ما 
َ
لقد كنت عند األصميع إذ أقبل أبو ُعبَيْد، فقال: أ

أعالم  ))/))4)، سي  احلفاظ  تذكرة   ،(2(/3( الرواة  إنباه   ،(4(4/(2( بغداد  تاريخ  ينظر:  الـُمْقِبل«.  حيِيَ هذا 
انلبالء )0)/00)، 04)).
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ر يف العلوم)))، وكثياً ما يُْذَكر مع أقرانه األعالم  واتلفنُّ يف اتلصنيف، واالجتهاد واتلبحُّ
وُيبنيَّ ما فاقَهم فيه)2). 

هذا اثلناء نتاج واقٍع يَْشهد هل ما تركه أبو ُعبَيْد من تصانيف بديعة، وتآيلف سائرة، 
وكتب ذائعة، وآثار ُمونَِقة، يف شىّت الفنون، وخُمْتَلَف العلوم، سارت بها الركبان، وتنافس 
يف أخذها األقران، واكن هلا األثر الكبي فيمن بعده، بلغت اخلمسني كتاباً أو تزيد، ولعيل 
ا  احلديث - بيشء من اتلفصيل - عمَّ ُمرِجئاً  ُذِكر منها)3)،  – بإجياز - بعض ما  أعرض 

يتعلق بالقرآن وعلومه إىل املطلب اتلايل.
السلف)4)، وهل رسالة  املعتقد ىلع مذهب  – رمحه اهلل - حسن  العقيدة اكن  فف 

صغية جليلة املحتوى بعنوان »كتاب اإليمان ومعامله وسننه واستكماهل ودرجاته«))).
اليت زانَت  باألسانيد  ُمْعتَنِياً  ماهراً،  ثاً  فّذاً، وحُمَدِّ فيه راويًة  احلديث اذلي اكن  أما 
لَّف يف علومه ُكتُباً عديدة، من ذلك: َغِريب احلديث)))، 

َ
ت تصانيفه؛ فقد أ تَآيلفه، وميَّ

وانلاسخ  والسنة،  بالكتاب  والعلماء  انلحويِّني  ومن  ثني،  واملحدِّ الفقهاء  ثم  املعلمني  »ومن  اجلاحظ:  كقول   (((
باً  م، واكن ُمؤَدِّ

َّ
واملنسوخ، وبغريب احلديث وإعراب القرآن، وممن مجع صنوفاً من العلم: أبو ُعبَيْد القاِسم بن َسال

َصّح من كتبه، وال أكرث فائدة«. ينظر: طبقات انلحويني واللغويني )ص99)). وينظر أيضاً لغي 
َ
لم يكتب انلاس أ

اجلاحظ: سي أعالم انلبالء )0)/493، )0))، تذكرة احلفاظ )4/))4)، اغية انلهاية )2/))).
: »منَّ اهلل ىلع هذه األمة بأربعة يف زمانهم« فذكر الشافيع، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن  قِّ كقول هالل بن العالء الرَّ  (2(
َمِعني، ثم قال: »وبأيب ُعبَيْد فرسَّ الغريب من حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، لوال ذلك ألقحم انلاس يف اخلطأ«، كذلك قال 
 أحداً، وُيْذَكر يف طبقة الشافيع، وأمحد، وإسحاق، واكن هو أعلمهم بلغات 

ِّ
اذلهيب عنه: »... واكن جيتهد وال ُيَقدل

العرب«. تاريخ بغداد )2)/0)4)، إنباه الرواة )3/)))، سي أعالم انلبالء )0)/499)، معرفة القراء الكبار ))/44)).
ينظر يف ذلك: مقدمة حتقيق كتاب السالح، لدلكتور حاتم الضامن )ص) – 9)، مقدمة د. رمضان عبد اتلواب   (3(
يف حتقيق كتاب الغريب املصنف، أليب عبيد ))/9 – 4))، مقدمة األستاذ أمحد بن عبد الواحد اخليايط يف حتقيق 
م يف علوم القراءات، 

ّ
– 9)))، رسالة جهود أيب عبيد القاسم بن سال كتاب فضائل القرآن، أليب عبيد ))/)2) 

م اهلروي، د. مروان 
ّ

لدلكتور أمحد فارس السلوم )ص9) – )))، مقالة: ُمؤلَّفاُت العالمة أيب عبيد القاسم بن سال
.www.almolltaqa.com العطية، موقع ملتىق األدباء واملبدعني العرب ىلع الشبكة العاملية

ينظر: سي أعالم انلبالء )0)/04)).  (4(
صدرت بتحقيق الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين رمحه اهلل.  (((

وهو من أشهر مؤلفاته، وقد تلقاه أئمة احلديث من أقرانه بالقبول، وسمعه منه الكثي، اكإلمام أمحد بن حنبل، وحيىي   (((
ابن َمِعني، ويلع بن الَمِديين وغيهم، واكن هل األثر العظيم فيمن صنَّف بعده يف غريب احلديث اكخلطايب، والزخمشي، 

وابن األثي، وغيهم. ينظر: سي أعالم انلبالء )0)/)49، )49)، مقدمة حتقيق كتاب فضائل القرآن ))/)4)).
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ومواعظ األنبياء أو املواعظ)))، وكالهما مطبوع)2).

فيه)3) - صنَّف: كتاب األموال)4)، وكتاب الطهور،  الفقه - اذلي اكن جمتهداً  ويف 

كالهما مطبوع))). كذلك صنَّف األيْمان وانلُّذور، واحلَْجر واتلفليس، وفقه أيب ُعبَيْد، 

وكتاب احلَيْض، وأدب القايض، وانلاكح، ومجيعها من كتبه الفقهية املفقودة.

ثني - فقد ترك  ـَُحدِّ غة - اليت اكن أبو ُعبَيْد َعلَماً يف علومها، فاق بها أقرانه من امل
ُّ
أما يف الل

العديد من املصنفات ابلديعة اليت القت القبول دلى أهل الفنِّ وغيهم، فمن املطبوع منها: 

 غريب الـُمَصنَّف)))، والسالح)))،.................................................................................

ينظر: سي أعالم انلبالء )0)/)49).  (((
ُطبع »َغِريب احلديث« قديماً باهلند اعم )4)3)ه) يف أربعة جمدلات، ثم طبعه جممع اللغة العربية بالقاهرة بتحقيق   (2(
د. حسني حممد حممد رشف بني اعيم )404)ه - 4)9)م، ))4)ه - 994)م)، وصدر يف مخسة أجزاء كبية، إضافة 
جلزء سادس لفهارسه الفنية. أما كتاب املواعظ، فقد ذكر د. رمضان عبد اتلواب أنه حققه ونشه اعم )))9)م)، 

عن طريق مكتبة اثلقافة ادلينية بالقاهرة. ينظر: مقدمة حتقيقه كتاب الغريب املصنف ))/43).
وقد وصف اخلطيب ابلغدادي منهجه الفقيه فقال: »وأما كتبه يف الفقه، فإنه َعَمَد إىل مذهب مالك والشافيع   (3(
نها بذلك«. ينظر:  باللغة وانلحو، فحسَّ  أكرث ذلك، وأىت بشواهده ومَجَعه من حديثه ورواياته، واحتَجَّ فيها 

َّ
فتقدل

تاريخ بغداد )2)/)40)، السي )0)/494).
قال عنه اخلطيب: »من أحسن ما صنَّف يف الفقه وأْجوَده«. لكن إبراهيم احلريب يرى أنه أضعف كتبه، لعدم   (4(

استيعابه أحاديث أبواب الكتاب. ينظر: تاريخ بغداد )2)/3)4).
سنة  القاهرة  يف  اهلراس  خليل  حممد  بتحقيق  طبعه  عيد 

ُ
وأ )3)3)ه)،  سنة  »األموال«  كتاب  الفيق  حامد  نش   (((

)))3)ه) يف جمدل. أما كتاب الطهور فقد طبع أكرث من طبعة، منها بتحقيق د. صالح الفهد املزيد، ونشته مكتبة 
العلوم واحلكم باملدينة املنورة )4)4)ه - 994)م).

ع من معاجم املعاين، بلغ مبلغاً عظيماً يف اجلمع وِدقَّة املنهج، حىت قال عنه َشْمر بن َحْمُدويه  وهو معجم لغوي ُموَسَّ  (((
لِّف بعده من معاجم اللغة، 

ُ
عرب كتاب أحسن من مصنَّف أيب ُعبَيْد«، وقد اكن هل أثر كبي فيما أ

ْ
اللُّغوي: »ما لِل

اجلوهري وصحاح  )39ه)،  )ت:  فارس  البن  اللغة  وجممل  اللغة،  ومقاييس  320ه)،  )ت:  دريد  ابن   كجمهرة 
 )ت: 400ه) وغيها، بل منهم من اعتمد عليه أساساً اكألزهري )ت: 0)3ه) يف تهذيب اللغة، وابن سيده )ت: ))4ه)
يف املخصص. ينظر: إنباه الرواة )22/3) للقفطي، مقدمة د. رمضان عبد اتلواب يف حتقيق كتاب الغريب املصنف، 

أليب عبيد ))/9))، ))) – 2)2).
وقد طبع بتحقيق د. رمضان عبد اتلواب، ونشته مؤسسة مكتبة اثلقافة، القاهرة )ط)) )9)9)م)، كما حققه   

د. حممد املختار العبيدي، ونشته دار سحنون، تونس )))9)م)، كذلك صدر حمققاً من قبل صفوان داودي.
وهو جزء من كتابه »غريب املصنف«، حققه د. حاتم الضامن، ونشته مؤسسة الرسالة بيوت ))40)ه).  (((
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 واألمثال)))، وكتاب األجناس من كالم العرب وما اشتبه يف اللفظ واختلف يف املعىن)2)، 
وفعل وأفعل، وهو خمطوط.

ة لغات العرب، وكتاب  ومن كتبه املفقودة: املذكر واملؤنث، وما خالفت فيه العامَّ
األمايل، وكتاب معاين الشعر، وكتاب الشعراء، وكتاب املقصور واملمدود.

ومما صنَّف يف غي ذلك من العلوم: كتاب النََّسب)3)، وأنساب اخليل، وكتاب مقاتل 
الفرسان، وهما من كتبه املفقودة.

املطلب اثلاين: جهود أيب ُعَبْيد وآثاره يف علوم القرآن:
ال شك أن ما أوتيه أبو ُعبَيْد من سعة وتنَوُّع يف علوم الشيعة واللُّغة أعطاه اآللة 
لة للتصنيف يف خمتلف علوم القرآن اليت تتطلب مثل هذا اتلنوُّع من  والـَملَكة الـُمَؤهِّ
العلوم، فاكن - رمحه اهلل - جديراً بأن يكون رائد املتقدمني يف علوم القرآن يف القرنني 
اثلاين واثلالث، وذلك من خالل تآيلفه انلفيسة، وتصانيفه ابلديعة، اليت َنَهل منها لك 

من َكتَب يف علوم القرآن َبْعده.

وحيث إن اتلأيلف يف علوم القرآن هل طريقتان: اتلأيلف املفرد يف أحد علوم القرآن 
- اذلي اكن شائعاً القرنني اثلاين واثلالث وال يعرف سواه -، واتلأيلف اجلميع اذلي ظهر 

بعد ذلك، فإين سأحبث فيما إذا اكن أبو ُعبَيْد َسلَك لكتا الطريقتني فيما ييل:

الطريقة األوىل: اتلأيلف املفرد يف أحد علوم القرآن:

الكبى:  القرآن  فيه، من خالل علوم  ُعبَيٍْد  أبو  ما كتب  أبرز   - بإجياز   - سأذكر 
القراءات وعلومها، اتلفسي وعلومه، تاريخ القرآن )نزوهل وتوثيقه):

بعده  األمثال  ملن كتب يف  مما جعله مصدراً  وترتيب جيِّد،  بديع  أتت ىلع مثل  اليت  أشهر كتبه  من  أيضاً  وهو   (((
اكمليداين والزخمشي وغيهما، وقد طبع بتحقيق د. عبد املجيد قطامش )0)9)م). وينظر: مقدمة د. رمضان 

عبد اتلواب تلحقيق كتاب »الغريب املصنف« ))/40 – 42).
طبع قديماً يف بومباي، اهلند، بتحقيق امتياز يلع عريش، اعم )))3)ه - )93)م).  (2(

ابني )ص4)). ذكر الشيخ بكر أبو زيد - رمحه اهلل - وجود خمطوطة هل بمكتبة مغنييا برتكيا. ينظر: طبقات النسَّ  (3(
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أوالً: القراءات وعلومها:
اء  القرَّ من  عرصه،  اء  قُرَّ أعالم  كبار  ىلع  َعرْضاً  القراءة  أخذ  ُعبَيْد  أبا  أن  تقدم 
بعة أو تالميذهم ورواتهم، وِمْن َغْيهم، واكن - رمحه اهلل - هل اختيار خاص يف القراءة  السَّ
جامع بني صحة انلقل واتفاق الرسم وقوة اللغة، حىت أثىن عليه أبو عمرو ادلايّن، ووصفه 

باتلَّحرير واتلَّبيني))). ومن مؤلفات أيب ُعبَيْد يف هذه العلوم:
كتاب »القراءات«: وهو كتاب كبي يف علم القراءات، أحىص فيه مخساً وعشين   .1
قراءة، اكن هل فيه منهٌج خاص وجد القبول واالستحسان، مما جعل كثياً من أهل 
ل ُمَؤلَّف يف علم القراءات، اكبن اجلزري اذلي قال: »... فلما اكنت  وَّ

َ
العلم يَُصنِّفه كأ

ْوفَر ما اكن من 
َ
بط واكن علم الكتاب والسنة أ املائة اثلاثلة واتسع اخلَْرق وقَلَّ الضَّ

َبٍ 
ل إماٍم ُمْعتَ وَّ

َ
ى بعض األئمة لضبط ما رواه من القراءات، فاكن أ ذلك العرص، تصدَّ

م، وجعلهم فيما أحسب مخسًة 
َّ

القاِسم بن َسال ُعبَيْد  أبو  القراءات يف كتاب  مجع 
وعشين قارئاً...«)2).

وقد اكن كتاب أيب ُعبَيْد يف القراءات مشهوراً عند املتقدمني، حىت إن أبا جعفر   
انلحاس )ت: )33ه) اعتمد عليه بكرثة؛ ُمَعلِّاًل أنه أْصٌل من أصول القراءات يف 

ذلك العرص)3).

السلوم  فارس  أمحد  القراءة،  يف  اختياره  وحتقيق  القراءات  علوم  يف  م 
ّ

سال بن  القاسم  عبيد  أيب  جهود  ينظر:   (((
)ص299)، وقد ذكر سند هذه القراءة، وحاول مجع حروف أيب عبيد وقراءته ومنهجه )ص229 – 323). أيضاً مما 
م ومنهجه 

ّ
ُكِتب يف ذلك من رسائل جامعية: أطروحة لدلكتوراه بعنوان »اختيارات اإلمام أيب عبيد القاسم بن سال

أطروحة  ومثلها  السودان،  اإلسالمية،  والعلوم  الكريم  القرآن  ))99)م)، جامعة  القراءة«، حممد موىس نرص  يف 
م يف القراءات: مجعاً ودراسة«، عبد ابلايق بن عبد الرمحن 

ّ
للماجستي بعنوان: »اختيارات أيب عبيد القاسم بن سال

qu� القرآنية  ))4)ه)، جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض. ينظر: قاعدة بيانات أوعية املعلومات  )سييس 
ran�c.com ىلع شبكة املعلومات.

ينظر: النش ))/33، 34).  (2(
م يف علوم القراءات، )ص02)). 

ّ
ينظر: مقدمة حتقيق إعراب القرآن ))/2)، 3))، جهود أيب عبيد القاسم بن سال  (3(

كذلك احتىف كثي من املفرسين بنقل اختياراته، اكثلعليب يف تفسيه. اذلي اكن كتاب أيب عبيد أحد مصادره، 
أورد سنده إيله يف مقدمته، ينظر: مقدمة الكشف وابليان عن تفسي القرآن، تفسيه اثلعليب، حتقيق د. خادل بن 

عون العزني )ص29)).
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لَّف بعده يف القراءات، كأيب بكر بن جماهد 
َ
وقد ظهر أثر كتاب أيب ُعبَيْد فيمن أ  

)ت: 324ه))))، وأيب عمرو ادلاين )ت: 444ه))2) وغيهما. وُيَعدُّ هذا الكتاب مفقوداً، 
لكن نقل عنه كثي من أهل العلم)3).

كتاب »َعَدد آِي القرآن«: نََسبه إيله كثي من املرتمجني هل)4).  .2
ومما اعتىن به أبو ُعبَيْد علم رسم املصحف، فقد تيرَسَّ هل انلَّظر يف املصحف اإلمام ووصف 
اه عن مشاخيه، ويبدو أنه دوَّن ذلك يف كتابه عن القراءات، إْذ ال يُعلَم هل  رَْسَمه، إضافًة ملا تلقَّ

كتاباً مفرداً يف الرسم، وقد نقل عنه مدوناته أبو عمرو ادلاين يف كتابه »املقنع« كما سيأيت))).

: اتلفسري وعلومه:
ً
ثانيا

لَّف أبو ُعبَيْد فيه:
َ
مما أ

كتاب »انلاسخ واملنسوخ«: من الكتب املشهورة عن أيب ُعبَيْد، وهو مطبوع)))، وقد   .3
ـََمـيَّ بتبويبه ىلع أبواب الفقه خالف ما جرت اعدة املؤلفني يف ناسخ القرآن من  ت
الرتتيب حبسب آيات القرآن وسوره، ويه طريقٌة فريدٌة يبدو أنه لم حَيُْذ َحْذَوه فيها 
ـََمـيَّ بكونه كتاب رواية مسند، إضافة إىل  أَحٌد من املتقدمني واملتأخرين، كما ت
ترصيع بعض جوانبه باملناقشة والرد ىلع املخالفني واستنباط األحاكم، واجلمع بني 
انلصوص اليت ظاهرها اتلعارض، وغيه؛ مما يشهد بُعلُوِّ َكْعب ُمَؤلِّفه يف باب األحاكم 

واالستنباط والرواية، وهو من الكتب املعتبة يف هذا ابلاب ملن ألَّف بعده))).
ينظر: املرجع السابق )ص202).  (((

املرجع السابق )ص203).  (2(
املرجع السابق )ص93). وقد حاول مجعه جاسم احلاج جاسم حممد ادليليم من خالل تلك انلقوالت، وصدر   (3(

م«.
ّ

مؤخراً عن ديوان الوقف السين بالعراق اعم ))42)ه) بعنوان »كتاب القراءات أليب عبيد القاسم بن سال
 ((00/(( األعيان  وفيات  وابن خلاكن يف   ،(22/3( الرواة  إنباه  والقفطي يف  الفهرست )ص)0))،  انلديم يف  اكبن   (4(
وغيهم. وذكر د. رمضان عبد اتلواب، أن منه خمطوطة يف جامع الزيتونة بتونس - فيما ُيَظن - برقم )3)4) يف 

)))) ورقة. ينظر: مقدمة حتقيق الغريب املصنف ))/44).
م يف علوم القراءات.

ّ
لالستادة ينظر: جهود أيب عبيد القاسم بن سال  (((

من  فيه  وما  العزيز  القرآن  يف  واملنسوخ  »انلاسخ  بعنوان  الرشد  مكتبة  نشته  املديفر،  صالح  حممد  بتحقيق   (((
الفرائض والسن«.

ينظر: مقدمة حتقيق الكتاب )ص)4 – 0)).  (((
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كتاب »معاين القرآن«: وهو أحد مصادر األزهري )ت: 0)3ه) يف معجمه »تهذيب   .4
الكتب  من  أنه  هل  يُؤَْسف  ومما  تفسيه)2)،  يف  )42ه)  )ت:  واثلعليب  اللغة«)))، 
املفقودة، وقد وصفه ابن َدرَْستويه انلحوي يف معرض ذكره أليب ُعبَيْد ومصنفاته 
ل من صنَّف يف ذلك من أهل اللغة وَّ

َ
 فقال: »... وكتابه يف معاين القرآن، وذلك أن أ

أبو ُعبَيْدة َمْعَمر بن املثىن، ثم ُقْطُرب بن املستني، ثم األخفش، وصنَّف من الكوفيني 
الَفّراء، فجمع أبو ُعبَيْد من كتبهم، وجاء فيه باآلثار وأسانيدها، وتفاسي الصحابة 

واتلابعني والفقهاء، وروى انلِّْصف منه، ومات قبل أن يُْسَمع منه باقيه«)3).

ل  وَّ
َ
ِفت انلظر إىل أن أبا ُعبَيْد قد يكون أ

ْ
وهذا وصٌف نفيٌس ملضمون الكتاب، يَل  

البن  وإماماً  مناراً  فاكن  اتلفسي،  اللُّغويِّني يف  ومنهج  السلف  منهج  بني  من مجع 
جرير الطبي اذلي يُنَْسب إيله هذا املنهج، واهلل أعلم)4).

غريب القرآن: ذكره كثي من املرتمجني هل، وهو كتاب مفقود))).  .5

القرآن: ذكره ابن خي اإلشبييل )ت: )))ه) يف فهرسة ما رواه عن  كتاب شواهد   .6
كتاب  وهو  املنثور«،  »ادلر  تفسيه  مصادر  يف  السيويط  إيله  أشار  كما  شيوخه)))، 

مفقود))).

وقد أورد سنده إىل هذا الكتاب. ينظر: تهذيب اللغة ))/20).  (((
حتقيق  اثلعليب،  تفسي  القرآن،  تفسي  عن  وابليان  الكشف  مقدمة  ينظر:  الكتاب.  هذا  إىل  سنده  أورد  أيضاً   (2( 

د. خادل بن عون العزني )ص3))).
تاريخ بغداد )2)/404).  (3(

مما حيسن مالحظته أن ابن جرير الطبي ودل اعم وفاة أيب عبيد )224ه).  (4(
اكبن انلديم يف الفهرست )ص)0))، والقفطي يف إنباه الرواة )22/3)، وغيهما. وينظر: مقدمة حتقيق كتاب فضائل   (((

القرآن ))/)3) – 32)).
انلبالء  أعالم  سي  ينظر:  نعيم.  أيب  من  احلداد  بن  يلع  أيب  مسمواعت  ثبت  يف  نقطة  ابن  ذكره  كما  )ص3)).   (((

.(30(/(9(
ينظر: مقدمة تفسي ادلر املنثور للسيويط بني املخطوط واملطبوع، د. حازم سعيد حيدر )ص))2)، جملة ادلراسات   (((
وابلحوث القرآنية )ع)) ))42)ه - )200م)، وُينّبه أن د. حازم أورده مثااًل فيما يذكره السيويط من املؤلفات يف 

مقدمة »ادلر املنثور« ثم ال ينقل عنه ترصحياً )ص249).
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فضائل القرآن: وهو كتاب مطبوع)))، وأدرجته هنا حبسب ما اشتهر من تصنيفه   .7
ضمن كتب الفضائل)2). 

: تاريخ القرآن )نزوهل وتوثيقه(:
ً
ثاثلا

تارخيية  مفردة حتيك جوانب  عبارة عن مسائل  املندرجة حتته  األنواع  معظم  أن  بما 
ل ما نزل وآخر  للقرآن يدور أغلبها حول نزوهل وتوثيقه، اكلويح، وكيفية نزول القرآن، وأوَّ
استقالاًل من جانب  فيها  اتلأيلف  يمكن  مستقلًة  وليست علوماً  القرآن،  نزل، ومجع  ما 
الزّنول  السابقني كأسباب  بالقسمني  – إال ما اكن ذا صلة  القرآن وآياته  تطبييق ىلع سور 
ورسم املصحف، فإين أرى أن هذا القسم يؤول إىل طريقة اتلصنيف اجلامع يف علوم القرآن.

الطريقة اثلانية: اتلصنيف اجلامع يف علوم القرآن:
قبل  القرآن«، وذكرنا من  اليت عرفت بمصطلح »علوم  الكتب  املقصودة يف  الطريقة  ويه 
اخلالف يف أوَّل من صنَّف يف هذا العلم بهذه الطريقة، وسوف أناقش مدى إماكن إدراج كتاب 
وَّل 

َ
»فضائل القرآن« أليب ُعبَيْد ضمن هذه الطريقة يف اتلصنيف، وباتلايل: هل يمكن أن يكون أ

م أّول من ألَّف يف »علوم القرآن«؟
َّ

ُمَؤلَّف يف »علوم القرآن«؟ وعليه: هل أبو ُعبَيْد القاِسم بن َسال
 هذا ما سأحاول اإلجابة عنه يف املبحث اتلايل مستمداً العون من اهلل.

عدة طبعات، وقد صدرت أول طبعة هل - حسب عليم - اعم )))4)ه) بتحقيق وهيب سليمان اغويج نش دار الكتب   (((
العلمية بيوت يف )))2) صفحة، مع أنه حققه الطالب جتاين جوهري يف رسالة ماجستي بكلية الشيعة بمكة اعم 
–فيما أعلم -، كما حققه األستاذ عبد الواحد اخليايط يف  )399)ه) بإرشاف د. مصطىف األعظيم، لكن لم يطبع 
رسالة جامعية بدار احلديث احلسنية باملغرب بإرشاف د. اتلهايم الرايج اهلاشيم اعم )))9)م) ثم نشته وزارة األوقاف 
 املغربية اعم )))4)ه) يف جمدلين، كذلك حققه لك من مروان العطية، وحمسن خرابة، ووفاء تيق ادلين، ونشته دار
،quran�c.com ابن كثي بدمشق اعم )))4)ه - )99)م) يف )))4) صفحة. ينظر: قاعدة بيانات أوعية املعلومات القرآنية 

وذكر د. رمضان عبد اتلواب أنه حققه باالشرتاك وأعده للنش. ينظر: مقدمة حتقيق الغريب املصنف ))/2)).
م، فقد تبني أنه لشخص آخر 

َّ
ومما حيسن اتلنبيه هل خطأ نسبة »كتاب لغات القبائل« أليب ُعبَيْد القاِسم بن َسال  (2(

يكىن أبا عبيد أيضاً، َوِهَم الشيخ نرص اهلوريين مصحح نسخة كتاب »اإلتقان يف علوم القرآن« للسيويط، اليت 
م - وتابعه ىلع ذلك األستاذ حممد أبو الفضل 

َّ
طبعت باملطبعة الاكستلية، سنة )9)2)ه) فنسبه للقاسم بن سال

إبراهيم، يف نشته لإلتقان بالقاهرة، سنة )))9)م) - وقد طبع كتاب اللغات بهامش كتاب »اتليسي يف اتلفسي« 
م بناء ىلع ذلك الوهم. ينظر ذلك مفصاًل يف مقدمة 

ّ
لدليريين )ت: 94)ه) اعم )0)3)ه) منسوباً إىل القاسم بن سال

د. رمضان عبد اتلواب تلحقيق كتاب »الغريب املصنف« أليب عبيد ))/9) – 3)).
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املبحث اثلاين
م يف اتلأيلف يف »علوم القرآن«

َّ
يلة أيب ُعَبْيد القاِسم بن َسل وَّ

َ
أ

 املطلب األول: أيُصنَّف كتاب »فضائل القرآن« أليب ُعَبْيد ضمن كتب »علوم
                        القرآن« املفردة أم اجلامعة؟

اشتهر كتاب أيب ُعبَيْد بعنوان »فضائل القرآن«، وجرت اعدة املتقدمني واملتأخرين 
العنوان  هذا  إىل  وانلاظر  طبعات)2)،  عدة  به  ُطِبع  وقد  عليه)))،  العنوان  هذا  بإطالق 
يصنِّف الكتاب املوسوم به ضمن كتب علوم القرآن املفردة يف علم »فضائل القرآن«؛ إال 
أن عنوان الكتاب ادلقيق - إضافة إىل مضمونه - أوسع من ذلك بكثي؛ فعنوان الكتاب 

املثبت يف أكرث خمطوطاته هو »فضائل القرآن ومعامله وآدابه«)3).

م أبو ُعبَيْد الكتاَب إىل أقسام، يه املحاور الرئيسة اليت دار عليها  أما مضمونه فقد قسَّ
العنوان ادلقيق، فأورد تمهيداً)4) وأربعة أبواٍب كبى، تضمنت مجيعها سبعني باباً، ذكر يف 
اتلمهيد آثاراً عن فضل القرآن عموماً وفضل تعلمه وتعليمه وتالوته ))/)23 - ))2)، ثم 

اها كما ييل: أعقبها باألبواب الكبى اليت َسمَّ

مجلة أبواب قراء القرآن ونعوتهم وأخالقهم ))/))2 - ))3، 3/2 - ))).  .(

مجاع أبواب ُسَور القرآن وآياته وما فيها من الفضائل )2/)) - 90).  .2

أو »فضائل أيب عبيد« اختصاراً.   (((
سوى الطبعة اليت حققها األستاذ عبد الواحد اخليايط، فقد أحسن حني صّدر عنوانه اكماًل ىلع غالفه، فأبرز   (2(

بذلك مضمون الكتاب، خبالف الطبعات األخرى، وسوف أعتمد ىلع هذه الطبعة يف العزو إىل الكتاب.
أو »أدبه«، ظهر ذلك يف خمطوطتني من املخطوطات اثلالث اليت اعتمد عليها األستاذ عبد الواحد اخليايط يف   (3(
مقدمة حتقيقه للكتاب ))/))2 – 9)2)، وذكر د. رمضان عبد اتلواب أن للكتاب خمطوطة معنون فيها بـ »كتاب 
املكتبة  أدبه« يف  وإفادة حروفه، وفضائل تالوته، وصفاته من  وتأيلفه  وأنبائه يف كتابه  القرآن،  أحاديث  جامع 
العامة بالرباط )4) ورقة) منسوخة يف القرن الرابع اهلجري. ينظر: مقدمة حتقيق الغريب املصنف ))/2)). وهو 

ق الكتاب. عنوان دقيق شامل ملضمون الكتاب، لكن لم أجد من أشار إىل هذه املخطوطة ممن حقَّ
يُنّبه ىلع أن أبا عبيد لم يَِصْف ذلك بأنه تمهيد، وإنما رسد أبواباً يف بداية كتابه قبل ذكر األبواب الكبى دون   (4(

تسمية، ورأيت أنها أشبه باتلمهيد للكتاب.
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مجاع أحاديث القرآن وإثباته يف كتابه وتأيلفه وإقامة حروفه))) )2/)9 - )22).  .3
مجاع أبواب املصاحف وما جاء فيها مما يُؤمر وُينىه )2/)22 - 240).  .4
هذا اتلمهيد واألبواب األربعة تَُؤول يف انلهاية إىل مدلول العنوان)2):

فاألول عن اآلداب )يشمل األبواب 9 – )3 + 0) = ما يقارب 44) صفحة).  
 (2( يقارب  ما   =(3  +  49  -  32  +  (  –  ( األبواب  )يشمل  الفضائل،  عن  واثلاين   

صفحة).
يقارب )3)  ما  0) عدا 3) و0)   -  (0 األبواب  املعالم )يشمل  والرابع عن  واثلالث   
صفحة))3). ولك باٍب من هذا الِمْحَور )أو َمْعلَم من هذه املعالم) يؤول إىل نَْوٍع من 

علوم القرآن، وإيلك تفصيل ذلك)4):

أنواع علوم القرآن اذلي ينتيم إيلهاالصفحةعنوان ابلاب يف كتاب الفضائل

ومواضع  ومجعه،  القرآن  تأيلف  باب 
حروفه وُسَورِه.

مجع القرآن )ضّمنه أيضاً آثاراً عديدًة يف 2/)9
علم رسم القرآن)

باب الزوائد من احلروف اليت خولف بها 
اخلط يف القرآن.

يف 2/)0) آثاراً  أيضاً  )ضّمنه  الشاذة  القراءات 
علم توجيه القراءات)

نزوهل  بعد  القرآن  من  ُرفِع  ما  ر 
ْ
ِذك باب 

ولم يُثْبَت يف املصاحف.
منسوخ اتلالوة )انلاسخ واملنسوخ)2/)4)

فيها  اختلفت  الــيت  القرآن  حــروف 
مصاحف أهل احلجاز وأهل العراق.

رسم املصاحف2/)))

يالحظ أن لكمة مجاع هنا دالة ىلع املوضع اذلي جتُمع فيه تلك العلوم، وهو عني املراد من علم )علوم القرآن).  (((
ينظر دراسة حمقق الكتاب )ص)20 – ))2).  (2(

إذن الكتاب ثالثة أثالث متقاربة، لكن يالحظ أن أبواب الفضائل - اليت اشتهر الكتاب بها - أقل يف عدد   (3(
الصفحات من غيها، قد ال تتجاوز ))3%) من حجم الكتاب! وهذا يَُؤيِّد عدم دقة تصنيف الكتاب ضمن كتب 

الفضائل فحسب.
ما أذكره من العلوم اليت تندرج حتتها األبواب هو ما ظهر يل، وهو أمر قابل للنقاش. وسيأيت يف املطلب اتلايل بيان   (4(

نوها تلك اإلفادات؟ كيف استفاد من كتب يف علوم القرآن من هذه األبواب، والعلوم اليت ضمَّ
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نِْزل 
ُ
أ العرب  وأّي  القرآن  لغات  باب 

القرآن بلغته.
األحرف 3/2)) عن  يشء  )وفيه  القرآن  لغات 

السبعة)

وما  والكالم  الــقــرآن)))  إعــراب  باب 
يُستََحّب للقارئ من ذلك وما يُْؤَمر به. 

آثاراً يف علم 2/))) أصول اتلفسي)ضّمنه أيضاً 
األداء واتلجويد، وأصول إعراب القرآن)

باب الِمراء يف القرآن واالختالف يف وجوهه 
وما يف ذلك من اتلغليظ والكراهة.

آداب اتلالوة2/)))

يُستََحّب  وما  للقرآن  القراء  عرض  باب 
واتِّباع  القراءة،  أهل  عن  ْخِذه 

َ
أ من  هلم 

ك بما تعلم منها. لف فيها تلمسَّ السَّ

آداب اتلالوة2/)))

القرآن بمكة واملدينة، وذكر  باب منازل 
أوائله، وأواخره. 

امليك واملدين2/)9)
 كيفية نزول القرآن

 أول ما نزل
 آخر ما نزل

باب ذكر قراء القرآن ومن اكنت القراءة 
تؤخذ من الصحابة واتلابعني.

طبقات القراء2/)20

باب تأويل القرآن بالرأي وما يف ذلك من 
الكراهة واتلغليظ.

أصول اتلفسي2/))2

باب كتمان قراءة القرآن وما يكره من 
ذكر ذلك وسرته ونشه.

آداب اتلالوة2/))2

بالقرآن وما يكتب منه  باب االسرتقاء 
ويتعلق لالستشفاء به

خصائص القرآن )أو خواّص القرآن)9/2)2

بيع املصاحف ورشائها وما جاء يف  باب 
الرخصة والكراهة.

أحاكم املصحف الفقهية2/)22

(((

املراد بذلك معرفة معاين ألفاظه كما ذكر السيويط يف اإلتقان )30/3)).  (((
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باب نقط املصاحف وما فيه من الرخصة 
والكراهة. 

ضبط املصحف230/2

السور  وفواتح  املصاحف،  تعشي  باب 
ورؤوس اآلي. 

 َعدُّ اآلي232/2
جتزئة )حتزيب) املصحف

باذلهب  وحليتها  املصاحف  تزيني  باب 
والفضة .

أحاكم املصحف الفقهية234/2

من  يستحب  وما  املصاحف  كتابة  باب 
عظمها ويكره من صغرها.

خط 2/)23 )آداب  الفقهية  املصحف  أحاكم 
املصحف)

املسلم  أو  املشك  يمسه  املصحف  باب 
اذلي ليس بطاهر

أحاكم املصحف الفقهية )آداب اتلالوة)239/2

ل  يْن فَصَّ َ َمنْي الذلَّ
ْ
 من أنواع علوم القرآن أو تزيد، إضافة إىل الِعل

ً
فهذه عشون نواع

من  ها 
ُّ
وُك الكتاب،  هذا  يف  ُذِكرت  مجيعها  تالوته،  وآداب  القرآن،  فضائل  وهما  فيهما، 

أنواع علوم القرآن الرصحية العناوين اليت يه من صميم هذا العلم.
لك ذلك يدل ىلع أن موضوع الكتاب أوسع من فضائل القرآن، وُيثِْبت أنه يف »علوم 

القرآن« بمعناه االصطاليح اجلامع، مما يستلزم تصنيفه ضمن ُكتُِبه.

ف
َّ
 املطلب اثلاين: هل يمكن أن ُيَعدَّ كتاب »فضائل القرآن« أليب ُعَبْيد أّول ُمَؤل

                      يف »علوم القرآن«؟
ل ُمَؤلَّف يف »علوم القرآن« بمعناه اجلميع هو كتاب »فهم  وَّ

َ
م أن أقدم ما قيل إنَّه أ تقدَّ

الرأي؛  أنقض هذا  املحاسيب )ت: 243ه)؛ لكين يف هذه ادلراسة سوف  للحارث  القرآن« 
م )ت: 224ه) 

َّ
وأثبت أن كتاب »فضائل القرآن ومعامله وآدابه« أليب ُعبَيْد القاسم بن سال

ه، لم تتفق يف كتاب  ََّسم بها، ومعالم عديدة ُتَميِّ أْوىل منه بتلك املاكنة، وذلك لِسَماٍت بارزة ات
احلارث املحاسيب، بل لم تتمي بها كثي من كتب علوم القرآن، ويمكن تقرير ذلك إمجااًل 

– موازنة بكتاب »فهم القرآن« - بما ييل:
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م )ت: 224ه)، إذ ُيَعدُّ يف طبقة كبار اآلخذين 
َّ

م مؤلفه أيب ُعبَيْد القاسم بن َسال َتَقدُّ  .(

إىل  أقرانه، هذا إضافة  املحاسيب)2) وشيخ  األتباع)))، بل هو شيخ احلارث  تبع  عن 

ماكنته العلمية الكبية يف علوم الشيعة عموماً، وعلوم القرآن خصوصاً)3)، حبيث 

يمكن القول بأنه رائد املتقدمني يف علوم القرآن إملاماً وتأيلفاً، ولم يُضاِهه أحد 

منهم يف اجلمع بني األْمَريْن، وقد تقدم بيان ذلك مفصاًل يف املبحث األول، وأحسب 

أن هذا ال يتفق يف احلارث املحاسيب رمحه اهلل.

تعدد علوم القرآن املذكورة يف كتابه، مما يثبت تصنيفه ضمن كتب علوم القرآن   .2

اجلامعة ال املفردة. كما تقدم بيانه يف املطلب السابق.

أما ما ذكره احلارث املحاسيب يف »فهم القرآن« فال يتجاوز بضعة علوم، ال َينِْظُمها   

ترتيب ظاهر، عب صفحات متفاوتة احلجم)4)، ولعل هلدف تأيلف الكتاب وابلاعث 

ىلع تدوينه دوراً يف ذلك. 

ينظر: تقريب اتلهذيب )ص0)4).  (((
أخذ احلارث عنه علوم القرآن واللغة. ينظر: ترمجته دلى حمقق كتابيه العقل وفهم القرآن )ص)))، وقد روى عنه   (2(

يف كتاب »فهم القرآن« عدداً من الروايات، منها: )ص)32، )32، )40).
وقد تقدم بيانه يف املبحث األول.  (3(

خلصها د. حازم سعيد حيدر يف سبعة أقسام يه:  (4(
القسم األّول: فضائل القرآن من اآليات واألحاديث مع ذكر فضائل القراء ومن حفظ القرآن )ص302 – 324).  

القسم اثلاين: فقه القرآن، ذكر سبل فهمه وطرائقه )302 – 324).  
القسم اثلالث: املحكم واملتشابه ))32 – )33).  

القسم الرابع: ما ال جيوز النسخ وما جيوز فيه )332 – 9)3).  
أصوهلم  بعض  ويف  واملنسوخ،  انلاسخ  يف  املعتلة  فيه  ناقش  وإلزامات:  دفااعت  املعتلة  مع  اخلامس:  القسم   

اكتلوحيد والوعد والوعيد )0)3 – 393).
القسم السادس: ذكر فيه انلاسخ واملنسوخ من األحاكم، كما ذكر امليك واملدين من السور )ص394 – ))4).  

واملوصول  واملفّصل  الزوائد  واحلروف  واإلضمار  واتلأخي  اتلقديم  فيه  ذكر  القرآن:  أسايلب  السابع:  القسم   
.((02 – 4(((

ينظر: علوم القرآن بني البهان واإلتقان )ص93 – )9).  
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كذلك باملوازنة مع كتب علوم القرآن األخرى ربما يفوق ما أْورَده أبو ُعبَيْد من   
أنواع علوم القرآن ما ورد يف بعض تلك الكتب)))، وتمي عنها مجيعاً بإيراد آثاره 
جعله  مما  القرآن،  علوم  من  آخر  كتاب  ذلك  يف  يماثله  ال  اعيلة؛  أسانيد  مسندًة 
لِّفت يف هذه األنواع من علوم القرآن وغيها، كما 

ُ
مصدراً أصياًل للكتب اليت أ

سيأيت يف املطلب اتلايل)2).
وتكف هاتان امليتان للحكم بأن كتاب فضائل أيب ُعبَيْد أّول ُمَؤلَّف يف »علوم   

القرآن«! فكيف إذا انضم ذللك ميات أخرى؟!
تميُّ عنوانه بوجود لفظ مقارب لِلَقب »علوم القرآن« االصطاليح من خالل لكمة   .3

)معامله).
املقصود من تأيلف الكتاب أصالًة.   .4

أثره يف كتب علوم القرآن الالحقة؛ املفردة منها واجلامعة.  .(
إىل  األخية  املية  مرجئاً   - ييل  فيما  واألدلة  والشواهد  امليات  هذه  أفّصل  ولعيل 

لت امليتني األويلني يف املطالب السابقة. املطلب اتلايل - كما فصَّ

 هل استعمال أيب ُعَبْيد للكمة »معالم« يف عنوان كتابه حماولة إجياد مصطلح مقارب
   ملصطلح »علوم القرآن«؟

يالحظ يف عنوان الكتاب أن أبا عبيد سىم ما سوى الفضائل واآلداب باملعالم، فهل 
يمكن أن يكون هذا املسىم مرادفاً ملصطلح »علوم القرآن« عند أيب عبيد؟

لعلنا حناول أن نبحث يف أصل هذه اللكمة نلصل إىل مراد أيب عبيد منها يف هذه 
التسمية، فنقول: معالم مجع َمْعلَم، وأصل هذه اللكمة كما قال ابن فارس: »العني والالم 

بلغت علوم القرآن املذكورة يف »فنون األفنان« البن اجلوزي )ت: )9)ه) ))2) نوعاً، ويف »مجال القراء« لعلم ادلين   (((
، ويف »املرشد الوجي« أليب شامة املقديس )ت: )))ه) ))) أنواع فقط. ينظر: 

ً
السخاوي )ت: 43)ه) )20) نواع

علوم القرآن بني البهان واإلتقان )ص9) – 03)).
نعم لم يكن كتاب أيب عبيد يف اتلفصيل واتلوسع واالستطراد والرتتيب وحشد املسائل مثل هذه الكتب؛ ألنه يف بداية   (2(

مرحلة اتلدوين، ومن الطبييع أن تكون بدايات اتلدوين يف العلوم ىلع هذه الشالكة من االقتضاب وعدم اتلوسع.
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ُ به عن غيه«)))، ويف اللسان: »....  وامليم أصٌل صحيح واحد، يدلُّ ىلع أثٍَر باليشء يتميَّ
ين ىلع املثل. وَمْعلَم لكِّ يشء: مِظنَّتُه. والَمْعلَُم:  َمْعلَُم الطريق: َدالتُله، وكذلك َمْعلَم ادلِّ
ُرق  للطُّ وَعلَماً  َعالمًة  ُجِعَل  ما  والَمْعلَُم:  الَمعالُِم.  ومجعه  الطريق،  ىلع  به  يُستََدلُّ  األثُر 

عالم احلََرم ومعالِِمه املرضوبة عليه، وقيل: الَمْعلَُم األثر«)2).
َ
واحلدود مثل أ

إذن لكمة »معالم« - لغًة - تدل ىلع آثار اليشء، ودالئله، وعالماته، اليت تميه عن 
غيه. وهذه املعاين يمكن إطالقها ىلع علوم القرآن بمعناه االصطاليح، فعلوم القرآن 
من آثاره؛ ألنها نابعة منه، كذلك يه من عالماته ادلالة عليه، وخصائصه املمية هل اليت 
ال جتتمع يف أي كتاب آخر، كذلك يه من دالئل القرآن ادلالة ىلع إعجازه وأنه َتزْنيٌل 
الكتاب! فقد   من أيب عبيد يف هذا 

ً
بِْداع اللفظ ليس  بهذا  والَعنَْونة  من حكيٍم محيد، 

واملعىن  ودرجاته«،  واستكماهل  وسننه  ومعامله  اإليمان  »كتاب  بـ  اإليمان  لكتابه  َعنَْون 
ايب  اكخلطَّ اللفظ،  بذلك  لكتابه  َعنَْون  من  غيه  وجند  أيضاً،  فيه  ظاهر  السابق  اللغوي 
)ت: ))3ه) يف رشحه ىلع سن أيب داود سماه »معالم السن«، بل إن ابلغوي )ت: )))ه) 
املعاين  من  نصيب  هلا  العناوين  هذه  ولك  اتلزْنيل«،  »معالم  بـ  املشهور  تلفسيه  َعنَْون 

اللغوية اآلنفة اذلكر.
علوم  مجلة  ىلع  شامٍل  مسىمًّ  إطالق  حاول  ُعبَيْد  أبا  أن  القول  يمكن  هنا  من 
القرآن اليت صار مصطلحها املشهور ومسماها العليم اللََّقيب بعد ذلك عند املتأخرين 
َحٌد عليه! - وأن هذا الُمَسىمَّ 

َ
هو »علوم القرآن« - لكن يبدو أنه انفرد به، ولم يتابعه أ

هل نصيٌب من املعىن االصطاليح، وقد يكون مرادفاً هل، ولم يتَنَّبه هل من تتبع تاريخ هذا 
يِلَّة يف حماولة إجياد مصطلح جلملة علوم القرآن - وإن لم يُعرف  وَّ

َ
العلم، وعليه تكون هل أ

يِلَّة يف اتلأيلف فيها، واهلل أعلم. وَّ
َ
ويُشتهر - كما هل أ

ىلع  ُعبَيْد  أيب  كتاب  بها  َتَميَّ  أخرى  مية  نلا  تتجىل  اللفتة  هذه  خالل  من  إذن 
كتب علوم القرآن األخرى اليت لم تتقدل املسىم االصطاليح، ومنها كتاب »فهم القرآن« 

للحارث املحاسيب.

معجم مقاييس اللغة )ع ل م).  (((
لسان العرب )ع ل م) بترصف يسي.  (2(
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 املقصود من تأيلف الكتاب أصالة:
َيلِّ مراده منه)))؛ لكن  مًة لكتابه تكشف نلا أسباب وَْضِعه، وجتُ ُعبَيْد مقدِّ أبو  يُورِد  لم 
وَْدع فيه أهم أنواع علوم القرآن املتعلقة بِقْسَمنْي من أقسامه اثلالثة الرئيسة، 

َ
انلاظر هل جيد أنه أ

وهما ما يتعلق بتالوة القرآن )علوم األداء واتلالوة)، وما يتعلق بتارخيه )علوم نزوهل وتوثيقه))2)، 
مع توسعه يف فضائل القرآن وآداب تالوته، فالكتاب - إذن - موضوٌع ومَؤلٌَّف يف علوم القرآن 
أصالًة، وكأن أبا ُعبَيْد - رمحه اهلل - أراد أن يَـُخصَّ من يتعلم القرآن وُيعلِّمه ويتلوه بهذا الُمَصنَّف؛ 
يلُبنَيِّ هل فضائل تالوته وآدابه وما ينبيغ أن يُِلمَّ به من علوم نزوهل وتوثيقه، أو كأنه يريد أن يقول 
هل: إين سأذكر لك بعض أنواع املعارف القرآنية اليت حيتاج إيلها من ألَّفُت هل هذا الكتاب أصاًل، مما 
ِفت عنايتك 

ْ
ال يََسعه جهلها... أو سأذكر لك بعضاً من علومه اليت تُدلُّك ىلع ما فيه من املعارف وتَل
هلا، وإال فيه إشاراٌت فََحْسب، وَمْن وََصلَه ورشف من علومه فستنكشف هل أخرى.

أما كتاب »فهم القرآن« للحارث املحاسيب، فالظاهر أن هدف وَْضِعه هو الرد ىلع املبتدعة، 
والسيما املعتلة)3)، وانلاظر يف الكتاب ومنهجه وترتيبه يتبنيَّ هل بعض ذلك، واهلل أعلم. 

املطلب اثلالث: أثر كتاب )فضائل القرآن( أليب ُعَبْيد يف كتب علوم القرآن:
لِّفت بعد أيب ُعبَيْد جيد أنها أفادت كثياً من 

ُ
انلاظر يف مصنَّفات علوم القرآن اليت أ

كتاب فضائل أيب ُعبَيْد، ونقلت رواياته وآراءه املبثوثة فيه، واستفادت من مجعه وترتيبه، 
وذلك يف خمتلف علوم القرآن، ويصعب َحرْص مثل تلك الكتب، لكن َحْسبُنا أن نمثل 
ُعبَيْد يف  ببعض أمهات كتب علوم القرآن املفردة واجلامعة اليت أفادت من كتاب أيب 
ثَر كتابه يف كتب علوم القرآن األخرى، 

َ
غي موضوع فضائل القرآن وآدابه؛ نلَِقَف ىلع أ

لَّف َبْعَده يف 
َ
ويتقرر نلا َطَرٌف آخر يف كْون كتابه جامعاً لعلوم القرآن، وأنَّ هل أثَراً فيمن أ

ثَر كتاب آَخَر للمتقدمني.
َ
علوم القرآن ال يضاهيه أ

ويبدو أنها طريقة أيب ُعبَيْد يف مجيع كتبه، حيث لم أجد مثل ذلك فيما اطلعت عليه منها، وقد يكون هذا منهج   (((
أغلب املتقدمني يف بداية عرص اتلدوين.

والقسم اثلالث: األنواع املتعلقة بتفسيه، وهو أكبها وأوسعها كما تقدمت اإلشارة إىل ذلك.  (2(
وقد قّرر ذلك حمقق الكتاب يف مقدمته، كما عّد الكتاب من أهم الكتب يف تاريخ اتلصوف اإلساليم، والفكر   (3(

اإلساليم بشك اعم، )ص)24).



70

َثينِّ بأهم كتبه اجلامعة:
ُ
فأبدأ ببعض أشهر كتب علوم القرآن املفردة، ثم أ

أوالً: كتب علوم القرآن املفردة:
اتلفسري: من أشهر كتب اتلفسي املأثور »ادلر املنثور يف اتلفسي باملأثور« للسيويط   .1
 ينقل إال من كتاب ُمْسنَد، فاكن كتاب أيب ُعبَيْد 

َّ
)ت: ))9ه)، وقد اشرتط فيه أال

الفضائل فحسب)))،  العلوم وليس يف  خُمْتَلَف  أفاد منه كثياً يف  ىلع رشطه، وقد 
حىت إنه – لكرثة ما أفاد منه - اغبلاً ما يعزو اتلخريج إىل أيب عبيد دون ذكر عنوان 

الكتاب، خبالف ُكتُبه األخرى فإنه يَقيُِّدها بعناوينها)2).
قَْدم َمْن َكتَب فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية )ت: )2)ه) 

َ
أصول اتلفسري: من أْشَهر وأ  .2

القرآن  تأول  »باب  من  مواضع   - بإسناده   - عبيد  أيب  عن  َنَقل  وقد  َمِته،  ُمَقدِّ يف 
اليت عقدها يف  املسألة  وذلك حتت  واتلغليظ«،  الكراهة  من  ذلك  وما يف  بالرأي، 

تفسي القرآن بالرأي)3).
لِّف فيه كتاب »املقنع يف مرسوم أهل األمصار« 

ُ
علم »رسم املصحف«: من أْشَهر ما أ  .3

أليب عمرو ادلاين )ت: 444ه)، وقد أفاد من كتاب أيب ُعبَيْد، من خالل األبواب 
حروفه  ومواضع  ومجعه  القرآن  »تأيلف  باب  مثل:  املصحف  رسم  بعلم  املتعلقة 
وأهل  احلجاز  أهل  مصاحف  فيها  اختلفت  اليت  القرآن  »حروف  وباب  وسوره«، 

العراق«. فمن تلك املواضع يف »املقنع«:
اًل، وَمْن أْدَخلَه بني اللَّوَْحني، ومن َكتَبَه ِمَن  وَّ

َ
ُحف أ ر َمْن مَجَع القرآن يف الصُّ

ْ
باب ِذك  

ه بُكلِّ نسخة؟ والسبب يف ذلك)4).  الصحابة، وىلع كم نسخة ُجِعل؟ وأين وُجِّ

الفضائل وغيها:  – ))) ،))))، ومن  من ذلك يف )ج)) مثال: ))/)))، )))، )43، 443 - )44، )3)، )4)   (((
))/)2، 30، )3، ))،)3، 2)، 03)) ونقل مع األثر حترير أيب عبيد ملعىن األثر، وهذا من انلادر جداً عند السيويط 

يف »ادلر املنثور« أن ينقل آراء أصحاب املصادر.
ومما جيدر ذكره أن نقوالت السيويط عن كتاب أيب عبيد يف »ادلر املنثور« يه اليت لفتت نظري إىل تنوع كتاب   (2(

أيب عبيد يف خمتلف علوم القرآن، وساقتين إىل هذا ابلحث وهذه انلتيجة. 
ينظر: مقدمة يف أصول اتلفسي )ص3) - ))، ))).  (3(

املقنع )ص3، )، )).  (4(
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ر ما رُِسم يف املصاحف باحلذف واإلثبات))). 
ْ
باب ِذك  

ر ما اْختَلََفت فيه مصاحف أهل احلجاز والعراق والشام. وقد أىت ىلع 
ْ
باب ِذك  

لُكِّ ما أورده أبو ُعبَيْد يف هذا ابلاب تقريباً)2).
لِّف فيه كتاب »ابليان يف عدِّ آي القرآن« أليب عمرو 

ُ
علم »عد آي القرآن«: من أشهر ما أ  .4

ادلاين )ت: 444ه) أيضاً، وقد أفاد من كتاب أيب ُعبَيْد يف مواضع عديدة، من ذلك:
ر اآلي)3).

ْ
َن واآلثار اليت فيها ِذك باب ذكر السُّ  

َور ورؤوس  ر ما جاء يف تعشي املصاحف وختميسها ورَْسم فواتح السُّ
ْ
باب ِذك  

ص فيه من العلماء)4). اآلي ومن َكِرَه ذلك ومن تَرَخَّ
ّ واملَديِنّ من القرآن))). وغيها من املواضع))). ر امليكِّ

ْ
باب ِذك  

: كتب علوم القرآن اجلامعة:
ً
ثانيا

أغلب كتب القرآن اجلامعة أفادت من كتاب أيب ُعبَيْد يف خمتلف العلوم، وسوف 
أكتف بذكر ما أفاد عنه - يف غي الفضائل - أشهُر كتابني يف علوم القرآن، وهما برهان 
ل ذلك من خالل رَسْد  فَصِّ

ُ
الزركيش وإتقان السيويط؛ يلتَبَنيَّ نلا مدى أثَره فيهما، وَسوْف أ

الزركيش  أفاد لك من  القرآن  أنواع علوم  ُعبَيْد، وأذكر يف أي  أبو  اليت طرقها  األبواب 
والسيويط من تلك األبواب كما ييل:

باب تأيلف القرآن وَجِْعه ومواضع حروفه وُسَوره)7(: أفاد السيويط منه يف انلوع   .1
عن  آثاراً   - بكتابه  مرصِّحاً   - عنه  نقل  إعرابه،  معرفة  يف  واألربعني:  احلادي 

الصحابة يف بعض مشك إعراب القرآن))). 
املرجع السابق )ص))).  (((

املرجع السابق )ص)0) - 2))، )))، 9))). كذلك أفاد كثياً يف الرسم من كتاب أيب عبيد يف القراءات. ينظر: جهود   (2(
أيب عبيد القاسم بن سالم يف علوم القراءات )ص93).

ابليان يف عدِّ آي القرآن )ص)2، 23، 24).  (3(
املرجع السابق )ص29)، )3)).  (4(

املرجع السابق )ص32) - 34)، )3)).  (((
ينظر أيضاً )33، 0))، 299، 300، )32).  (((

الفضائل )2/)9).  (((
اإلتقان )4/)23) - )23)، 243)).  (((
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باب الزوائد من احلروف اليت خولف بها اخلط يف القرآن)1(:  .2

األلفاظ  اختالف  معرفة  والعشين:  اثلاين  انلوع  منه يف  الزركيش  أفاد   
كالم  نقل  آخر)2)،  بدل  لفظ  إثبات  أو  حركة  تغيي  أو  نقص  أو  بزيادة 
أيب ُعبَيْد بُِطوهِل يف بيان الفائدة واملقصد من نقل القراءات الشاذة وأنه 
يف  العلم  أهل  يتناقله  ُعبَيْد  أيب  عن  مشهور  قول  وهو  القرآن،  تلفسي 

دواوينهم)3).

وأفاد السيويط منه يف األنواع اتلايلة:  

انلوع السادس عش: يف كيفية إنزاهل: أورد أثراً البن مسعود يف االستشهاد   
ألحد األقوال يف األحرف السبعة)4). 

انلوع اتلاسع عش: يف عدد ُسَوره وآياته وكماته وحروفه: أورد رواية   
 - بن كعب - ريض اهلل عنه  يَبِّ 

ُ
أ ابن سيين يف كتابة  ُعبَيْد ألثر  أيب 

ع واحلَْفد املنسوختني يف ُمْصحفه، وتَْرك ابن مسعود - ريض 
ْ
لسوريت اخلَل

اهلل عنه - لكتابة املَعوَّذتني يف ُمْصحفه))). 

من انلوع اثلاين والعشين إىل السابع والعشين: معرفة املتواتر واملشهور   
واآلحاد والشاذ واملوضوع واملدرج: أشار إىل رواية األثر السابق)))، كما 
الشاذة  القراءات  نقل  الفائدة واملقصد من  بيان  ُعبَيْد يف  أيب  أْورََد نص 

وأنه تلفسي القرآن، فيما يقارب نصف صفحة))).

الفضائل )2/)0)).  (((
البهان ))/)33 – )33).  (2(
الفضائل )3/2)) – )))).  (3(

اإلتقان ))/9)3).  (4(
املرجع السابق )423/2).  (((
املرجع السابق )22/2)).  (((
املرجع السابق )33/2)).  (((
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باب ذكر ما رفع من القرآن بعد نزوهل ولم يثبت يف املصاحف)1(: أفاد السيويط منه   .3
يف انلوع السابع واألربعني: يف ناسخه ومنسوخه، إذ نقل عدداً مما رواه أبو ُعبَيْد من 

منسوخ اتلالوة)2).
باب لغات القرآن وأّي العرب أنزل القرآن بلغته)3(:  .4

أفاد منه الزركيش يف األنواع اتلايلة:  
انلوع احلادي عش: معرفة ىلع كم لغة نزل: فقد نقل تقرير أيب ُعبَيْد   
رأيه  عنه  نقل  ثم  َسُمرة.  حديث  عدا  السبعة  األحرف  أحاديث  بتواتر 

املشهور يف تفسيها)4).
انلوع السادس عش: معرفة ما وقع فيه من غي لغة أهل احلجاز من قبائل   
العرب، إذ نقل أكرث من نصف صفحة من مرويات أيب عبيد وتقريراته 

بنصها))).
كما أفاد السيويط عنه يف األنواع اتلايلة:  

انلوع السادس عش: يف كيفية إنزاهل: ذكر ما نّص أبو ُعبَيْد عليه من تواتر   
حديث األحرف السبعة وذلك حتت املسألة اثلاثلة: يف األحرف السبعة 
األحرف  يف  ُعبَيْد  أيب  رأي  فيه  أورد  كذلك  القرآن))).  عليها  نزل  اليت 
السبعة وبعض ما استدل به من آثار)))، ثم ذكر تفسي أيب ُعبَيْد املشهور 

يف ذلك وتوجيهه هل ومناقشته ملا قد يعرتض به ىلع ذلك القول.

الفضائل )2/)4)).  (((
اإلتقان )4/))4) – 2)4)).  (2(

الفضائل )3/2))).  (3(
البهان ))/2)2، ))2)، اجلدير باذلكر أن أبا ُعبَيْد من أقدم من فَرسََّ حديث األحرف السبعة وحكم بتواتره، وهو   (4(
ل من مَحَله ىلع لغات العرب، وتبعه يف ذلك ثعلب، واألزهري، وابن عطية، وابليهيق، وغيهم. ينظر: األجوبة  أوَّ

العلمية ىلع أسئلة ملتىق أهل اتلفسي )ص)2).
البهان ))/3)3).  (((
اإلتقان ))/)30).  (((

املرجع السابق ))/320، )32).  (((
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انلوع السادس واثلالثني: يف معرفة غريبه: أورد فيه ما رواه أبو ُعبَيْد من   
أن ابن عباس اكن يُنِْشد الشعر إذا ُسئِل عن القرآن))).

السابع واثلالثني: فيما وقع فيه بغي لغة احلجاز: أورد عدداً من  انلوع   
مرويات أيب ُعبَيْد عن عكرمة يف تفسي بعض ألفاظ القرآن)2).

باب إعراب القرآن)3( والكلم وما يستحب للقارئ من ذلك وما يؤمر به)4(: أفاد   .5
السيويط عنه - مرصحاً بكتابه - حتت األنواع اتلايلة:

انلوع احلادي واألربعني: يف معرفة إعرابه: نقل عنه أثرين يف احلث ىلع   
تعلم العربية ملعرفة معاين القرآن))).

وأاعده يف انلوع اثلامن والسبعني: معرفة رشوط املفرس وآدابه))).  

باب منازل القرآن بمكة واملدينة وذكر أوائله وأواخره)7(: أفاد منه السيويط - مرصِّحاً   .6
بكتابه - حتت األنواع اتلايلة:

انلوع األول: معرفة امليك واملدين))).  

انلوع السابع: معرفة أول ما نزل)9).   

انلوع اثلامن: معرفة آخر ما نزل)0)).   

املرجع السابق )3/)4)). وأورد فيه تفسي أيب ُعبَيْد ذللك بقوهل: »يعين اكن يستشهد به ىلع اتلفسي«.  (((
ص يف هذا املبحث ما ورد يف كتاب »لغات القبائل« 

ّ
املرجع السابق )904/3 – )90)، مما جيدر ذكره أن السيويط خل  (2(

م غي صحيحة.
َّ

املنسوب إىل أيب ُعبَيْد )909/3 – 929)، وتقدم أن نسبته إىل أيب ُعبَيْد القاسم بن سال
املراد بذلك معرفة معاين ألفاظه كما ذكر السيويط يف اإلتقان )30/3)).  (3(

الفضائل )2/)))).  (4(
اإلتقان )9/4)2) – 220)).  (((
املرجع السابق ))/2294).  (((

الفضائل )2/)9)).  (((
َور، ))/2)) يف ذكر  اإلتقان ))/))) رسد فيها ما أورده أبو ُعبَيْد من رواية يلع بن أيب طلحة يف امليك واملدين من السُّ  (((

قول جماهد بمدنية الفاحتة، ))/)0)) قول علقمة يف ضابط امليك واملدين، حتت مسألة ضوابط.
اإلتقان ))/0))).  (9(

املرجع السابق ))/0))).  ((0(
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باب تأويل القرآن بالرأي وما يف ذلك من الكراهة واتلغليظ)1(: أفاد منه السيويط   .7
حتت األنواع اتلايلة:

انلوع السادس واثلالثني: يف معرفة غريبه)2).  
انلوع اثلامن واألربعني: ُمْشلِكُه وُموِهُم االختالف واتلناقض)3).  

باب االسرتقاء بالقرآن وما يكتب منه ويتعلق للستشفاء به)4(: أفاد منه السيويط   .8
يف انلوع اخلامس والسبعني: يف خواّص القرآن))).

باب نقط املصاحف وما فيه من الرُّخصة والكراهة)6(: نقل عنه السيويط روايات يف   .9
انلوع السادس والسبعني: يف مرسوم اخلط وآداب كتابته))).

باب تعشري املصاحف وفواتح السور ورؤوس اآلي)8(: نقل عنه السيويط روايات يف   .10
انلوع السادس والسبعني: يف مرسوم اخلط وآداب كتابته)9).

باب تزيني املصاحف وحليتها باذلهب والفضة)10(: نقل عنه السيويط روايات يف   .11
انلوع السادس والسبعني: يف مرسوم اخلط وآداب كتابته)))).

ِعَظمها، ويُكره من صغرها)12(: نقل عنه  املصاحف وما يستحب من  باب كتابة   .12
السيويط روايات يف انلوع السادس والسبعني: يف مرسوم اخلط وآداب كتابته)3)).

الفضائل )2/))2).  (((
ُعبَيْد من روايات يف هذا ابلاب - مرصِّحاً بكتابه -، وذلك  أبو  مما ذكره  – 32)): أورد عدداً  اإلتقان )3/)3)   (2(

استدالاًل ىلع وجوب اتلثبُّت ملن أراد اخلَوْض يف اتلفسي ومعرفة معاين ألفاظ القرآن.
املرجع السابق )4/))4) – ))4)).  (3(

الفضائل )9/2)2).  (4(
اإلتقان ))/)))2، )))2، 90)2).  (((

الفضائل )230/2).  (((
اإلتقان ))/)224).  (((
الفضائل )232/2).  (((
اإلتقان ))/)224).  (9(
الفضائل )234/2).  ((0(
اإلتقان ))/2243).  ((((
الفضائل )2/)23).  ((2(
اإلتقان ))/2240).  ((3(
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رَّاء القرآن ونعوتهم وأخلقهم منه)1(:
ُ
ومن جلة أبواب ق

أفــاد الزركيش منها يف البهــان يف انلوع اتلاســع والعشيــن: يف آداب تالوته   
وكيِْفيَّتها)2).

آداب تالوته  انلوع اخلامس واثلالثني: يف  اإلتقان يف  السيويط يف  منها  أفاد  كما   
وتايله، أورد عنه أحاديث حتت عدة مسائل منها:

مسألة كراهية اخلتمة يف أقلِّ من ثالث)3).  
مسألة القراءة يف املصحف أفضل من القراءة من ِحْفِظه)4).  

ْولَِويَّة قراءة القرآن ىلع ترتيب املصحف))).
َ
مسألة أ  

كذلك أفاد الزركيش والسيويط من أبواب »فضائل القرآن«))) يف مسائل من غي 
الفضائل، من ذلك:

َنْقل الزركيش عنه يف األنواع اتلايلة:  
واآليات  َور  السُّ وترتيب  ُسَوره  حبسب  تقسيمه  معرفة  عش:  الرابع  انلوع   

وَعَددها))).

الفضائل ))/))2 – ))3).  (((
البهان ))/))4)، نقل رواية أيب ُعبَيْد عن ابن مسعود فيمن يقرأ القرآن منكوساً ثم نقل تفسي أيب ُعبَيْد ذللك،   (2(

وهو معىن نفيس، ذكره يف الفضائل ))/294).
– 4)))، أورده أبو ُعبَيْد يف باب القارئ يقرأ القرآن يف سبع يلال إىل ثالث، الفضائل  اإلتقان )2/2))   (3(

.(3(0 – 34(/((
اإلتقان )93/2))، أورد رواية أليب ُعبَيْد يف ذلك وعزاها إيله وضّعفها، ويه يف الفضائل حتت باب فضل قراءة   (4(

القرآن نظراً وقراءة اذلي ال يقيم القرآن ))/2)2).
– 03)). أورد روايًة أليب ُعبَيْد يف خلط سورة بسورة، ثم ذكر نصَّ كالمه يف املسألة وأنه يرى  اإلتقان )2/)0)   (((
كراهة ذلك، وتوجيه ما روي يف خالف ذلك، وهو يف الفضائل حتت باب: القارئ يقرأ القرآن من مواضع خمتلفة 

أو َيْفِصل القراءة بالكالم ))/0)3 – 2)3).
ويه اليت أطلق أبو عبيد عليها: »مجاع أبواب ُسَور القرآن وآياته وما فيها من الفضائل« )2/)) – 90).  (((

ُعبَيْد، وهو يف الفضائل: باب فضائل السبع  البهان ))/244)، فقد أورد حديث واثلة بن األسقع من رواية أيب   (((
البهان  َور،  السُّ أسماء  بعض  منها  مستخرجاً  َور  السُّ بعض  فضل  يف  الروايات  بعض  بنقله  رصح  كما  َول،  الطُّ

ح بنقل أثر ابن مسعود يف تنكيس القرآن عنه ))/))2). ))/)24)، كذلك رصَّ
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يف انلوع اتلاسع والعشين: يف آداب تالوته وكيِْفيَّتها؛ حتت مسألة: قراءة القرآن   
ومثلها  بسورة)2)،  سورة  ط 

ْ
َخل ترك  ومسألة:  ب؟)))، 

ْ
قَل َظْهر  ىلع  أم  أفضل  املصحف  يف 

مسألة أحاكم تتعلّق باحرتام املصحف وتبجيله)3).

يف انلوع اثلالثني: يف مسألة هل جيوز يف اتلصانيف والرسائل واخلطب استعمال   
بعض آيات القرآن؟ حتت عنوان: يُْكَره َضْب األمثال بالقرآن)4).

أما السيويط فقد نقل من هذا ابلاب عدداً كبياً من اآلثار)))، كما أفاد منه يف غي   
م حتت األنواع اتلايلة:

ْ
هذا الِعل

انلوع اثلالث: معرفة انلهاري والسفري))).  

قاً وما نزل مَجْعاً))). انلوع اثلالث عش: ما نزل ُمَفرَّ  

انلوع اثلالث عش: ما نزل ُمَشيَّعاً وما نزل ُمْفرداً))).  

انلوع اخلامس عش: ما أنزل منه ىلع بعض األنبياء)9).  

انلوع اخلامس واثلالثني: يف آداب تالوته وتايله)0)).  
البهان )))/2)4 – 3)4).  (((

بانلقل من الفضائل، ويه يف الفضائل حتت باب  البهان ))/9)4)، نقل عنه ما يقارب نصف صفحة ُمرَصِّحاً   (2(
القارئ يقرأ القرآن من مواضع خمتلفة أو َيْفِصل القراءة بالكالم ))/0)3).

البهان ))/9)4) وهو يف الفضائل، باب: تعشي املصاحف وفواتح السور ورؤوس اآلي ))/232).  (3(
البهان ))/3)4)، فقد أورد عن أيب ُعبَيْد ما يتعلق بذلك ُمرصِّحاً بكتابه، إضافًة تلفسي أيب ُعبَيْد ملعىن ذلك،   (4(
القرآن وتعظيمه  إكرام  القرآن من  ما يستحب حلامل  باب  الفضائل حتت  يقارب نصف صفحة، وهو يف  فيما 

وتزْنيهه ))/)29).
اإلتقان ))/02)2 – 32)2).  (((

نقل عنه رواية نزول سورة األنعام ُمرصِّحاً بكتابه، اإلتقان ))/42)).  (((
ر نقل الرواية السابقة عنه، اإلتقان ))/)24). كرَّ  (((

نقل حديث يلع ريض اهلل عنه املوقوف عليه يف فضل آية الكريس حتت عنوان فائدة )ويه يف ذكر أدلة اآليات   (((
اليت نزلت من كزْن العرش)، اإلتقان ))/))2).

ل ما نزل يف اتلوراة، اإلتقان ))/4)2). اجلدير باذلكر أن هذا انلوع من علوم  أورد أثر كعب عن كون البسملة أوَّ  (9(
القرآن انفرد السيويط بذكره، ولم يذكره أحد قبله. ينظر: علوم القرآن بني البهان واإلتقان )ص9)4).

َـّة القراءة بتدبر، ثم ما رواه أبو ُعبَيْد يف اتلأمني آلخر سورة ابلقرة، اإلتقان )3/2)))، وهو يف  ي ِـّ أورد مسألة ُسن  ((0(
الفضائل حتت باب فضل سورة ابلقرة وخواتيمها وآية الكريس )32/2 – 39).
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انلوع السابع واألربعني: يف ناسخه ومنسوخه))).  

انلوع احلادي واخلمسني: يف وجوه خماطباته)2).  

انلوع الرابع والسبعني: يف مفردات القرآن)3).  

إضافة إىل ما تقدم أذكر بعض امللحوظات املهمة حول إفادة أهل العلم من كتاب 
َيلِّ أهميته، وكونه مصدراً أصياًل هلم، من ذلك: أيب ُعبَيْد، واليت جتُ

أن َعلَم ادلين السخاوي )ت: 43)ه) يف »مجال القراء« اعتمد اعتماداً كبياً ىلع   
ُعبَيْد  أيب  آراء  نقل  إىل  نقل مروّياته يف مسائل كتابه، إضافة  ُعبَيْد يف  أيب  كتاب 
تُها يف البهان 

ْ
ل ُت تلك اإلفادات كما فَصَّ

ْ
ل وحتريراته)4)، ولوال خشية اإلطالة لََفصَّ

واإلتقان))).

أن إفادة السيويط يف اإلتقان من كتاب أيب ُعبَيْد فاقَت إفادته من »فنون األفنان«   
البن اجلوزي )ت: )9)ه) بكثي)))، كما قاربت أو فاقت إفادته من السخاوي يف 
»مجال القراء«)))، كذلك فاقت بكثي إفادته من أيب شامة )ت: )))ه) يف »املرشد 

الوجي«))).

نقل رواية أيب ُعبَيْد عن احلسن وأيب ميرسة أنه ليس يف املائدة منسوخ، اإلتقان )2/4)4))، وهو يف الفضائل باب   (((
فضل املائدة واألنعام )2/)4).

نقل عنه روايته لقول ابن مسعود املشهور: »إذا سمعت اهلل يقول: يا أيها اذلين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خي يأمر   (2(
به أو رش ينىه عنه«، اإلتقان )4/)49))، وهو يف الفضائل باب فضل احلض ىلع القرآن ))/9)2).

نقل قول ابن عباس وابن عمرو ريض اهلل عنهم عن أرىج آية يف القرآن، اإلتقان )4/)))2)، ويه يف الفضائل باب   (3(
فضائل من آيات القرآن )2/))).

وربما ناقش بعضها. ينظر: مجال القراء )0) - ))، 92 - 0))، 24)، 04)).  (4(
ُره أن حمقيق طبعة دار ابن كثي لفضائل أيب ُعبَيْد ذكروا أن السبب ابلاعث ىلع حتقيقهم هل هو أنهم 

ْ
ومما يَْجُدُر ِذك  (((

اكنوا ابتداء قيد حتقيق كتاب »مجال القراء« ولفت نظرهم كرثة نقوالت السخاوي من فضائل أيب ُعبَيْد، فعقدوا 
العزم ىلع حتقيقه، والسيما أن كثياً من مروياته قد ساقها السخاوي يف »مجال القراء« وقد خرَّجوها، مما سّهل 

عليهم حتقيق كتاب أيب ُعبَيْد. ينظر: مقدمة حتقيق فضائل القرآن طبعة دار ابن كثي )ص)، )).
ينظر: فهارس اإلتقان ))/90)2، )4)2، 3)29، 4)29).  (((
ينظر: فهارس اإلتقان ))/)))2، )4)2، 2902، 3)29).  (((
ينظر: فهارس اإلتقان ))/23)2، )4)2، 3)29، 9)29).  (((
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أما ُكتُب احلارث املحاسيب فلم ينقل عنها السيويط إال يف موْضٍع واحد، من كتاٍب   
واحد أطلق عليه »فهم السن«)))، فإذا اكن هذا قَُصارَى ما أفاده السيويط من احلارث، 

ْوىل.
َ
العه؛ فعدم إفادة َغْيه من احلارث من باب أ ع يف مصادره واطِّ وهو الُمتَوَسِّ

م من ميات وشواهد - ُتْبِز نلا َمْعلماً واضحاً، وطرفاً جلّياً يف  لك هذا - وما تقدَّ
ْوىل 

َ
َكْون كتاب »فضائل القرآن ومعامله وآدابه« أليب ُعبَيْد القاِسم بن َسالَّم )ت: 224ه) أ

يِلَّة  وَّ
َ
من كتاب تلميذه احلارث املحاسيب )ت: 243ه) املوسوم بـ »فهم القرآن« يف َنيْل األ

يف تأيلف كتب علوم القرآن اجلامعة، لكن أعود وأؤكد مرة أخرى أن »...هذه انلتيجة 
بناء ىلع ما وصل إيلنا واطلعنا عليه، وليست ىلع وجه القطع وايلقني«)2). واهلل أعلم.

َنبِّه أن ما عرضته عن كتاب أيب ُعبَيْد يدركه املتخصصون ويعرفونه 
ُ
وَدُّ أن أ

َ
وأخياً أ

ره ِضْمن كتب علوم القرآن 
ْ
جيداً؛ لكن يبدو أنهم ُذِهلوا عن تقريره، ولم يلتفتوا إىل ِذك

ـُمكن تقرير ذلك لو اكن الكتاب مفقوداً؛ وذلك لكرثة انلقول عنه يف  اجلامعة!)3) بل ي
خمتلف علوم القرآن املفردة واجلامعة، فكيف إذا اكن الكتاب بني أيدينا ننهل منه كما 

نهل املتقدمون!؟
ل من قال به، فقد أشار إيله  َنبِّه ىلع أن ما أبرزت يف هذه ادلراسة ال أزعم أين أوَّ

ُ
كما أ

األستاذ عبد الواحد اخليايط - حمقق طبعة فضائل أيب ُعبَيْد الصادرة عن وزارة األوقاف 
مة تلحقيقه)4)، لكنها لم جتد صدًى يف األوساط  املغربية - إشارًة اعبرًة أثناء ادلراسة الُمَقدِّ
لَّف يف علوم القرآن خاّصة، رغم ميض أكرث من عشين سنة ىلع 

َ
العلمية اعّمة، ويف من أ

ذلك، فبقيَت إشارته يّط الكتمان، وحَمَتْها صوارف الزمان، فكأنما اكنت رصخًة يف واٍد، أو 

اإلتقان ))/))3)، ولم يتبني يل أهذا الكتاب هو فهم القرآن أم غيه؟.  (((
علوم القرآن بني البهان واإلتقان )ص)9).  (2(

لعيل أردُّ سبب ذلك إىل أمرين اثنني؛ أحدهما: ما اشتهر به الكتاب من كونه يف الفضائل، واآلخر: تأخر طباعة   (3(
هذا الكتاب نسِبّياً، حيث صدرت أول طبعة هل - حسب عليم - اعم )))4)ه) بتحقيق وهيب سليمان اغويج، عن 

دار الكتب العلمية ببيوت.
قال عند مبدأ عرض حمتوى الكتاب: »... وقد ضم يف مواده الوافرة من علوم القرآن ومجعها وتنوعها وتأسيس   (4(
أسسها ما جيعله أقرب وأوىل أن يسىم »أول كتاب يف علوم القرآن وادلراسات القرآنية يف األمة اإلسالمية« فيما 

وصل إيلنا من أوائل مؤلفات عرص اتلدوين«. مقدمة حتقيق فضائل القرآن ))/)20).
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َْظ باإلبراز واتلقرير، أو جمرد 
َ

مته، لم حت نفخًة يف رماٍد، لَكْونها إشارًة اعبرًة بني ثنايا ُمَقدِّ
خاطرٍة يف أثناء تَرمجته، لم تَْرَق إىل ابلحث واتلحرير.

وكنت قبل أن أقف ىلع إشارته قد رشعت يف تقرير هذه املسألة وإبرازها يف هذه 
ادلراسة، حفظاً حلَقِّ هذا اإلمام، وتذكياً بماكنته يف علوم القرآن، ثم ملا وقفت ىلع إشارته، 
يْت ما آل إيله قَْوهل، اعرتاين ما اعرتى السيويط حني عزم ىلع تأيلف اإلتقان ثم وقف 

َ
ورأ

ىلع برهان الزركيش، وقلت كما قال: »ازددتُّ به رسوراً، ومَحِدتُّ اهلل كثياً، وقَوَِي الَعْزم 
ىلع إبراز ما ]بدأته[، وشَدْدت احلَْزم يف إنشاء هذا ]ابلحث[ اذلي قَصدته«))).

»ونكتف  قال:  حني  زرزور  عدنان  ادلكتور  رها  سطَّ باذلكر  جديرة  بلفتٍة  وأختم 
باإلشارة هنا إىل أن من ابلعيد حّقاً أن تكون علوم القرآن جمموعًة يف صدور الُمَبِّزين 
من العلماء يف القرن اثلاين، ُثمَّ ال يتَنَبَّه أحٌد للكتابة فيها جمموعًة قبل أواخر املائة الرابعة 
وليس يف  العلوم  هذه  السابق يف  »احلويف«  كتاب  أن  يظن  من  مذهب  اهلجرة، ىلع  من 

تفسي القرآن«)2).
وقد صدق - حفظه اهلل - يف َحْدِسه، فها هو َعلَم أعالم علوم القرآن يف القرن 
القرآن جمموعة يف  - وهو ممن اكنت علوم  َسالَّم  بن  القاِسم  ُعبَيْد  أبو  اهلجري  اثلاين 

لَّف يف علوم القرآن.
َ
ل َمْن أ وَّ

َ
لَّف فيها مفردًة وجامعًة، فُحقَّ أن يكون أ

َ
صدره - قد أ

اإلتقان يف علوم القرآن ))/4))، مع ترصف يسي.  (((
علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه )ص92)).  (2(
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اخلاتمة
ُعبَيْد  أيب  القرآن؛  علوم  يف  اهلجري  اثلاين  القرن  عالم 

َ
أ َعلَم  مع  اتلَّطواف  هذا  بعد 

لت إىل  م )ت: 224ه)، ومع كتابه املاتع: »فضائل القرآن ومعامله وآدابه«؛ توصَّ
َّ

القاِسم بن َسال
لَّف يف علوم القرآن بمعناه االصطاليح اللّقيب 

َ
ل َمْن أ وَّ

َ
نتيجة بارزة يف أنَّ أبا ُعبَيْد بكتابه أ

اجلامع املستقل، وهذا ما ظهر يل بعد أن أوردت أبرز األقوال يف تلك املسألة، وأقدم من نُِسبت 
إيله تلك املاكنة، وهو احلارث املحاسيب )ت: 243ه) تلميذ أيب ُعبَيْد بكتابه »فهم القرآن«، ثم 

راً هذه انلتيجة من جوانب عديدة، يأيت ىلع رأسها أمران: وازنت بني الكتابني، مقرِّ
اثلاين  القرنني  أعالم  بني  العلمية من  م، وماكنته 

َّ
َسال بن  القاِسم  ُعبَيْد  أيب  تقدم  أ) 

واثلالث يف خمتلف الفنون والعلوم عموماً، وعلوم القرآن خصوصاً.
تَميُّ كتابه بأمور منها: ب) 

، مما يثبت تصنيفه 
ً
تعدد علوم القرآن املذكورة فيه، إذ نافت ىلع عشين نواع  .(

ضمن كتب علوم القرآن اجلامعة، ال املفردة.
تَميُّ عنوانه بوجود لفظ مقارب لِلَقب »علوم القرآن« االصطاليح، وهو لفظ   .2
ه عن  »معالم« اليت يدل - لغة - ىلع آثار اليشء، ودالئله، وعالماته، اليت ُتَميِّ
غيه، وهذه املعاين يمكن إطالقها ىلع علوم القرآن بمعناه االصطاليح، إذ 

ه عن غيه. يه من آثار القرآن، ودالئله، وعالماته، اليت ُتَميِّ
أن مقصود تأيلف الكتاب هو علوم القرآن أصالًة.  .3

أثره الواضح يف كتب علوم القرآن الالحقة؛ املفردة منها واجلامعة - والسيما   .4
البهان للزركيش، واإلتقان للسيويط - ما ال جتده يف بعض أشهر كتب علوم 

القرآن اجلامعة.
هذا إضافة إىل تميه بإيراد آثاره مسندًة أسانيد اعيلة؛ ال يماثله يف ذلك كتاب آخر 
أنواع علوم  لَِّفت يف خمتلف 

ُ
أ اليت  للكتب  أصياًل  القرآن، مما جعله مصدراً  من علوم 

القرآن وغيها.
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هل  فليس  وكتابه،   - اهلل  رمحه   - املحاسيب  احلارث  مع  يتَّفق  ال  ذلك  أن  وأحسب 
كتاب مشهور يف ادلراسات القرآنية ترك أثراً فيمن بعده - فيما أعلم - حىت كتابه »فهم 

القرآن«، ولم تُعرف هل املاكنة املتقدمة اجلليَّة يف علوم القرآن.
وهذه انلتيجة ليست ىلع وجه القطع وايلقني، ولكن بناء ىلع ما توصلت إيله مما 

اطلعت عليه.
واحلمد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات.
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