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 امللخص
يا نانيال الًليومل ظ لفيق   ير اإلمام صنَّف  ًا ا جام ًا  أبو القاسم ابن جزي الكلبي تفسير

ل وقي  أايًع عليم القيًاباظ بويقر واايً مين (التسيير  لًليوم التنز ي ل أسياا   وعبا ة جامًة

تفسرً  هذا؛ حتى إنه ق  اعتا  قًابة بًرنييال وأقيام تفسيرً  علرييال وهيي قيًابة اإلميام نياا ل 

ظ  هنووظ ظ هذ  ال  اسية إليى بريال مني يولذلك  وعلره ايذا منيج متارز  ستًعى االنتبا .

 .ه للقًاباظ القًآنرةتناول

و ي ف هذا البوث إلى: التًًف على منيج اإلميام أبيي القاسيم ابين جيزي الكلبيي مين  ي   

ً قية الإثبياظ ل وتفسرً  عامةل ومن     عًضه للقًاباظ القًآنرة الوا عة ظ حريز ال  اسية  اصية

 . ويرًهاوطر ة برن أوجه القًاباظ القًآنرةل والًسمل واإلعًابل والصًف والاًاينال

أل ابن جزي التزم باني ه ظ إ ًاع القًاباظ القًآنرية ظ تفسيرً  : ومن أبًز نتائج البوث

التسير ؛ وق  أوضح مني ه أنه لن  ذكً من القًاباظ إال ما كال له اائ ة ظ الاًنى وبريال ظ 

وأئاية  ل ابن جزي ق  امتاز بينيج قيو م بنيى علريه تًامليه مي  القيًاباظ القًآنريةوإ اإلعًاب.

القًاباظل وال سراا الاتواتً منيال اق  كال من أمً  أنَّه  وتج بيالقًابة القًآنرية لتقً يً مًنيى 

تفسرًي استنبطه من كتاب اهلل تًالىل ب  نًا  كرف طب  أل القًابة القًآنرة ق  يرًظ الاًنيى 

اإلنشيائي القًآين كلرةل وحولته من انسلوب اإلنشائي البوت إليى انسيلوب الربيًي لف ايا 

 مًنى وهو ما أكسبته القًاباظ القًآنرة.

 يً ن عا سية مني رية عاميةل واالهتايام   اسية منياهج الافسيً ن اآو وصي البويث ب

 نبغي أل  طبي  تفسيرً ابين جيزي طبًية ل وباًًاة مناه يم ظ تناوليم لًلم القًاباظ  اصة

وهيي توتيوي عليى هفيواظ ج   ة؛ تلر  بال ي  الذي بذله ابن جزي ارهل ااا مين طبًية إال 

 تىل ما برن تصورف وتوً فل وسوب إ ًاج ليا؛ حتى أل إح ى الطبًياظ حيذات بًي  

يا لكتابيهل وميا حاليه عليى اليك إال ال يي   ًلاا الكلااظ والتي أ اعها ابن جيزي أل تكيول مل

 بطبرًة الكتاب الذي  تًام  مًهل وعلره ارنبغي أل تتبنيى هرةية علارية لطباعية الكتير التًاثرية

 بًنا ة اائقةل وإال  جًنا من ك  كتاب برفي حنرن.

 الاتواتًة.ل القًاباظل الشااةل التسير ل ابن جزيكلااظ مفتاحرة:
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 مقدمة البحث

الواي  هلل الًز ييز الوهييابل أنييز  علييى عبي   الكتييابل هيي ى واكييًى نولييى 

النبييي انمييي  موايي   انلبييابل والصيي ة والسيي م علييى سيير  انحبييابل نبرنييا

الابًوث بالو  والصوابل الشاا  الاشفَّ   يوم الوسيابل وعليى آليه وصيوابته 

 ومن تبًيم بإحسال إلى  وم الاآب.

بكتياب عز يز ال  يتريه الباطي  مين بيرن    يه وال مين  اق  جابنيا  سيو  اهلل 

ل وأتيم اره سينن انوليرن ي تًالى  ي لفهل تنز   من حكرم حار ل جا  اهلل تبا ك و

به الشًائ  وال  نل ايو حب  اهلل الاترنل وصًاطه الاستقرمل من تاسك بيه  يًج 

 من ال لااظ إلى النو ل وااز بررًي ال نرا واآ ًة.

ق  اعتنى الًلااب بالقًآل الكً م وعلوميه عنا ية كبريًةل و اصية عليم القيًاباظل و

ل الكيً م وإثيًاب التفسيرً حرث إل الافسً ن اعتبًو  الراعم انميرن لبريال مًياين القيًآ

ا كال  ي تًالى  يلبرال مًاع اهلل  علم القًآل الً رم: هو أ ا  الًليوم »من عباع ل وعلره الاَّ

ا ًا ال وأ ًايا اك ًا ال وأع ايا أج ًا ال وأجليا  ط ل اق   يا  يايا   إميام كبريً (1)«ق  ا

القاسم ابن جزي  ومتص   جلر  تارَّز بيسلوبه الارتصً الناا ل وهو اإلمام ال لر  أبو

على طً قة مثلى من الًكيوف عليى الًليمل واال يتغا  ي  حاه اهلل  ي كال »الكلبي؛ اق  

بالن ً والتقر  والت و نل جا  إلى الفقه جوعة الوفق وإتقال التفسرًل و ا ك ظ كثريً 

من الفنول كالًًبرة وانصو  والقًاباظل والو  ث وانعبل وجا  ظ مكتبته الً  ي  

يا نانيال الًليومل (2)«تر الافر ة والاًاج  الاياةمن الك ًا ا جام ًا ل وإنَّه ق  صنَّف تفسر

                                                 

ع.عبي   ( من قو  ابن جزي ظ مق مة تفسرً .  ن ً: التسير  لًلوم التنز  ل البين جيزي الكلبييل توقري :1 

 .1/10مل 1996هي =1416ل 1اهلل الرال يل  ًكة ان قم بن أبي ان قمل برًوظل ط

 –( مناهج الافسً نل ع.منر  بن عب  الولرم مواوعل عا  الكتاب الاصًيل القياهًةل عا  الكتياب اللبنياين2 

 .(210ص مل 2000هي =1421ل 1برًوظل ط
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ظ لفق   ر  وعبا ة جامًةل وق  أاًع علم القًاباظ بوقر وااً من تفسرً  هيذا؛ حتيى 

إنه ق  اعتا  قًابة بًرنيال وأقام تفسرً  علريال وهي قًابة اإلميام نياا ؛ اقيا  ظ مق مية 

رنييا هييذا الكتيياب علييى قييًابة نيياا  لييوجيرن: أحيي هاا أنيييا القييًابة إناييا بن»تفسييرً : 

 - يًايا اهلل -الاستًالة ظ ب عنا بانن لس وسائً الاغًبل وان ًى اقت اب بالا  نة

ل اييذ  طً قية متاريزة ظ إقامية (1)«ننيا قًابة أه  الا  نةل وقا  مالك: قًابة ناا  سنة

ال  قًابة بًرنيال وعلره ا  يذا منيج متارز  ستًعى االنتبا .تفسرً ؛ ول

وكايييا أل للافسيييً ن ميييذاهرل ومشيييا بل ظ تفاسيييرًهم اكيييذا ظ تنييياوليم 

للقًاباظ القًآنرة ظ ثنا ا كتبيم وعًضيا ليمل وعلره اي   قي  إبيًاز منياه يم ظ 

؛ إا لك ر من انميً ن اوائي  القًاباظ عن إبًاز أسالربيم ظ تناوليم لكتاب اهلل 

ره اق  نووظ ظ هذ  ال  اسة إليى بريال مينيج اإلميام أبيي القاسيم ابين كثرًةل وعل

ا  ما  لي:  جزي الكلبي ظ تناوله للقًاباظ القًآنرة ول

 البحث:موضوع أسباب اختيار 
 عاًني إلى تناو  موضوع هذا البوث ع ة أسباب؛ أبًزها:

نرية ظ إبًاز الاني رية الًلارية التيي أقيام علرييا ابين جيزي القيًاباظ القًآ -1

تفسرً ؛ مين حريث ا يتاالعه عليى كيم كبريً وواريً مين القيًاباظ التيي أو عهيا ظ 

تفسييرً ل واحتفييي بيييال و يياَّ الاتييواتً بالييذكًل وحصييً الاتييواتً ظ القييًاباظ 

السبًةل وكذا اهتاامه بالقًاباظ ان بًة التي ايو  الًشيًل عليى ميا سيريتي برانيهل 

 ا.يكاا أنَّه سًى ظ توجري

له م  سة مارزة عين يريً  ظ مني يه ظ ي  حاه اهلل  ي جزي الكلبي إل ابن  -2

يا سيا   ين قبليه؛ لكنيه وضي  لنفسيه مني ا القًاباظ القًآنرة؛ وهو وإل كال نقي  عاَّ

علره ظ تفسرً  هذا؛ من حرث توجريه للقًاباظ وتًلرليال وق  ال  ًثيً عليى مثليه 

                                                 

 .(1/16 ( التسير  لًلوم التنز  ل 1 
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الاتيواتًةل وبنيى علرييا ظ نفاسة الاوتوى وجوعتهل وقي  اتريذ إحي ى القيًاباظ 

 تفسرً  على ما سر يً مًنا اراا  صصت اره ال  اسة.

يا ظ مق مية ي  حايه اهلل  ي أل ابن جزي  -3 قي  أايًع لًليم القيًاباظ بابايا  اصا

يا  نبغيي استقصياب  يوا ع ل  تفسرً ل وكذا ق  صينف اريه؛ ايالتزم ظ تفسيرً  مني ا

 والوقوف على  زائنه.

ه ليم  يذكً مين القيًاباظ إال  هق  التزم ظ كتاب  ي ي  حاه اهللأل ابن جزي  -4 أنَّ

ل وهيذا (1)ما اريا اائ ة ظ الاًنى واإلعًابل ويرً الكل عول ما ال اائ ة اره زائ ة

 ب   ك نيج ظ انتقاب القًاباظ  نبغي اإللااع إلره.

 أهمية البحث:
 تنب  أهارة هذا البوث من انمو  التالرة:

اضله الً يرم وأثيً  الكبريً ظ سيائً الًليومل وبراصية أل لًلم القًاباظ  -1

 علم تفسرً الكتاب الابرن؛ ابرن الفنرن ا تباط وثر  وع قة حاراة.

أل هذا البوث  ستا  أهارته من نيج ابن جزي ظ تفسرً ؛ حرث أنَّه سيا   -2

اره على طً قية انتقياب القيًاباظل مايا   يزم بيهارية الوقيوف عليى عاليه 

 وتقو اه.

ًَّ  ب و   بيرن القيًاباظ السيب ل وألوي  ميا ا يتيً مين أ -3 ل الاصنف ق  ا

القًاباظ وسا ً القًاباظ؛ كابن مورصنل كاا أ ا  إلى اليك ابين جيزي 

 ظ الاق مة.

 أهداف البحث:
 رة:ت سًى هذا البوث إلى توقر  انه اف اآ

التًًف على منيج اإلمام أبي القاسم بن جزي الكلبي مين  ي   تفسيرً   -1

 عامةل ومن     عًضه للقًاباظ القًآنرة الوا عة ظ حرز ال  اسة  اصة.

                                                 

 .(1/16   لًلوم التنز  ل ( التسير1 
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إثبيياظ أل هنيياك ع قيية وطريي ة بييرن أوجييه القييًاباظ القًآنرييةل والًسييمل  -2

 واإلعًابل والصًف والاًاين ويرًها.

ييمع ميين أعيي م الافسييً ن؛  اصيية اراييا  تًليي  بالتفسييرً  -3 لل التًييًف علييى عل

 ئم على علوم الًًبرة.اللغوي للقًآل الكً م القا

 حدود الدراسة:
ح ظ هذ  ال  اسة باترااها من تفسرً سو ة البقًة ظ كتاب التسيير  لًليوم 

ا أعقرات علرهل وبالتالي اإل إ ًاع القًاباظ القًآنرية وتناولييا وحي  ثي  التنز   حرزا

ا  هذا الورز من تفسرً    .ي  حاه اهللي عنيا عن  ابن جزي سركول ول

 :منهج البحث
الاييينيج الاسيييتر م ظ هيييذا البويييث بًييي  التاويييرا وال  اسييية هيييو الاييينيج 

االستقًائي التولرليل القائم عليى اسيتقًاب بريال مينيج ابين جيزي ظ تناوليه لقيًاباظ 

ل وكييذلك الاتًلقيية بييالقًاباظ الاتييواتًة والشييااة ظ الورييز الييذي (1)القييًآل الكييً م

 اف البوثل سوف أحًص على سبر  توقر  أه ستشغله ال  اسة هنال وعلره افي

 اتباع النقاط التالرة:

 عزو اآ اظ القًآنرة إلى أماكنيال والك ببرال اسم السو ة و قم اآ ة. -1

عزو القًاباظ القًآنرية إليى أصيوابيال وترً  ييا مين م انييا مين كتير  -2

 القًاباظ.

ترييً ج انحاع ييث النبو يية ميين أمييياظ كتيير الويي  ثل ميي  برييال ع جيية  -3

ا إاا كانيييت  وا تيييه مييين يريييً  الوييي  ث والوكيييم علريييه صيييوة وضيييًفا

 الصورورن.

                                                 

 =هييي1402 ل6طالكو ييتل  ل(  ن ييً: أصييو  البوييث الًلاييي ومناه ييهل أحايي  بيي  ل وكاليية الاطبوعيياظ1 

ل وقواعيي  أساسييرة ظ البوييث الًلايييل سييًر  إسييااعر  صييرنيل م سسيية الًسييالةل (24ص مل 1982

 .(69ص مل 1994= هي1415ل 1برًوظل ط
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 ترً ج اآثا  الوا عة عن الصوابة والتابًرن من كتر اآثا . -4

 نسبة انقوا  الانقولة إلى قائلريال وتوثرقيا من الاصاع  الاًتا ة. -5

 نق  آ اب الًلااب من واق  كتبيم مبا ًة من يرً وساطة. -6

ا ليا.إاا نقلت الاً -7  لوماظ من الاًاج  بالنال جًلتيا برن قوسرن تاررزا

ألتزم انمانة الًلارة ظ نقي  الاًلومياظ وانقيوا  وانعلية مين الاصياع   -8

 والاًاج  الاًتا ة ظ ك  ان.

 مًاعاة قواع  اللغة ظ كتابة البوث. -9

 عا  الفيا س الًلارة ال زمة للبوث. -10

 خطة البحث:
من: تاير ل وأ بًة مباحثل و اتايةل واليك عليى النويو  تكول هذا البوث 

 التالي:

 تًً ف مصطلواظ عنوال البوث.وهو ظ :  التمهيد:

ــث الو : ميينيج ابيين جييزي ظ تنيياو  القييًاباظ القًآنريية الاتييواتًة عيين :  املبح

 والشااة.

 منيج ابن جزي ظ توجره القًاباظ القًآنرة واالحت اج بيا. املبحث الثاني:

  بط الاًنى القًآين بالقًاباظ القًآنرة عن  ابن جزي. الثالث:املبحث 

 واريا: أهم نتائج البوث وتوصراته. خامتة البحث:

 

ا                                                ًا آِ  الا ول وَّ ْا ع هلِل أل اْلول  ول
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 التمهيد
 تعريف مصطلحات عنوان البحث

 :سم ابن جزي املالكيأواًل: التعريف بالشيخ أبي القا
أبو القاسم مواي  بين أحاي  بين مواي  بين عبي  اهلل بين  وريى بين عبي  : هو 

الًحان بن  وسف بن جزي الكلبيل الغًناطيل انن لسيل ول  بغًناطة مين بي ع 

 .(1)هي693انن لس  وم الرارس ظ التاس  من  بر  الثاين عام 

ثلى من الًكيوف عليى »على ي  حاه اهلل  ي وكال أبو القاسم ابن جزي   مع
طً قةع

واال تغا  بالنّ ً والّتقرر  والّت و نل اقريال حاا ال قائايا عليى التي   سل الًلمل 

مشا كا ظ انول من الًًبرةل والفقهل وانصو ل والقيًاباظل والوي  ثل وانعبل 

حف يية للتفسييرًل مسييتوعبا ل قييوا ل جّااعيية للكتييرل ملييوكي الرزانييةل حسيين 

ل اييو إميام عيالم (2)«لاواضيًةل قً ير الغيو ل صيورح البياطنالا لسل مات  ا

حااق متقن م  س  يرًل وق  تولى الرطابة ظ ال ام  انع يم بغًناطية بيالًيم 

من ح اثة سنهل ااتفقوا عليى اضيلهل وكيال مين اوي انصيالة والوجاهية والنباهية 

 والً الةل وهو مالكي وق  كال جّااعةا للكتر ملوكي الرزانة.

                                                 

هيي 1424ل 1ب  اهلل لسيال الي  ن بين الرطريرل عا  الكتير الًلاريةل ط( اإلحاطة ظ أ با  يًناطةل نبي ع1 

ل وال    الكامنة ظ أعريال الاائية الثامنيةل نبيي الفضي  أحاي  بين عليي بين ح يً (3/10 مل 2004=

اليني ل  لآبياعحري    لالًسق ينل تصورح: موا  عب  الاًري  ضيالل م ليس عائيًة الاًيا ف الًثاانرية

ل وإنبيياب الغاييً بيبنيياب الًاييًل البيين ح ييً الًسييق ينل توقريي : (5/88 مل 1972هييي =1392ل 2ط

ل 1ل نيية إحريياب التييًاث اإلسيي ميل مصييًل ط لع.حسيين حبشيييل الا لييس انعلييى للشييةول اإلسيي مرة

ل ونفح الطرر مين يصين انني لس الًطريرل لشيياب الي  ن الاقيًي (1/281 مل 1969هي =1389

ل و يذ اظ (5/514 مل 1968ل 1ل برًوظل لبنيالل طالتلاساينل توقر : ع.إحسال عباسل عا  صاع 

الذهر ظ أ با  من اهرل نبي الف ح عب  الوي ابين الًاياع الونبلييل توقري : موايوع ان نيا وطل 

مل 1986هييي =1406ل 1برييًوظل ط لو ييًج أحاع ثييه: عبيي  القيياع  ان نييا وطل عا  ابيين كثرييًل عمشيي 

 8/494). 

 .(3/11 ( اإلحاطة ظ أ با  يًناطةل 2 
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ل البن جزي مصنفاظ كثرًة؛ منيا تفسرً  التسير  وهيو اليذي مًنيال ولق  كا

 .(1)وله ظ القًاباظ؛ الارتصً البا ع ظ قًابة ناا ل وأصو  القًاب الستة يرً ناا 

ِق ل وهو  وً  الناس ظ مًًكة طً ف ظ  وم االثنرن التاس  مين جاياعى  واع

ا.عن عاً  ناهز الثامنة وان بًرن هي =741انولى عام   عاما

 ثانًيا: التعريف بكتاب )التسهيل لعلوم التنزيل(:
كتيير اهلل ليييذا الكتيياب القبييو  ظ ان  ؛ اقيي  كييال لييه النصييرر الييوااً ميين 

الًنا يية والوفيياوةل والييك لرصائصييه ومارزاتييهل ايسييلوبه مرسييً سييي  علييى ميين 

ز  ً   ل مات  الً ا  لان  ًتاع ل واره من اإل  ياز ميا  فيي بالواجيةل وهيو  اتيا

بالص   وانمانة ظ النق  والًوا ةل وهو مز ج من الًوا ية وال  ا يةل االكي    ي  

 جييا  الًلييم والتوقريي  بالطباعيية  ي تًييالى  يارييه الغا يية. لييذلك اقيي  ا ييتا اهلل 

والت قر  لنشً هذا الكتاب القرمل وق  كال لي ا  مصيطفى مواي  الري  الطيولى ظ 

ي حقي  هيذا التفسيرًل وأ ًجيه إليى عيالم نشً هذا التفسرًل والًنا ة بهل اييو اليذ

ا عارنايال وإلريك وصيفيال ثيم أتبًييا  الطباعة والنشً بً ة طبًاظ بًي  أل كيال كنيزا

 بذكً طبًتي الاًتا ة اراا  لي:

الطبًة انولىل وهي تً ُّ من أصو  نسخ هذا الكتياب: هيي عبيا ة عين أ بًية 

نه ق  عنيي باقابلتييا أجزاب   اًيا م ل  واح ل ومكتوب على صفوة الًنوال بي

على ع ة نسخ مرطوطية بالاكتبية الالكريةل وصيوويا نربية مين الًلايابل وهيو 

 طلر من الاكتبة الت ا  ة الكبًىل لصاحبيا مصيطفي مواي  ب ايو  ية مصيً 

 هي.1355الًًبرةل وق  كال تا  خ هذ  الطبًة سنة 

ل مين وق  طبي  بًي  اليك طبًياظ كثريًة تصير أيلبييا ظ أنَّييا ت ا  يةل وكيا

أاضليا الطبًة التي طبًت بًنا ة وتوقر : أ.ع.عبي  اهلل الرالي يل و ًجيت عين 

                                                 

 .(5/514 ( نفح الطرر من يصن انن لس الًطررل 1 
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م ليا ع.الرال ي مق مة ضياارة عين   ًكة ان قم بن أبي ان قمل ظ م ل  نل وق َّ

 ما علره م ا  البوث. وأصو  علم القًاباظل واًو هل وأ يً القًابل وه

 ثالًثا: التعريف بالقراءات القرآنية:
ا بينييه: الًلييم الييذي  ًييًف بييه كرفريية النطيي   ًييًف ع لييم القييًاباظ اصييط حا

ا م  عزو ك  وجه لناقله ا وا ت اا  .(1)بالكلااظ القًآنرة وطً   أعائيا اتفاقا

م ابن جني القًاباظ قسارن: قًابة السبًةل وهي الاوععة ظ كتياب ابين  و عقسِّ

السيبًة؛ وهيي الشياّا  ل والثاين قًاباظ  ا جة عن-السبًة ظ القًاباظ  -م اه  

ائيهل موفيوف بالًوا ياظ »من القًاباظ  ًّ إال أّنه م   ًوجه عنيا نازع بالثقة إليى ق

 .(2)«من أمامه وو ائه

كيي  قييًابة »و ويي ع ابيين ال ييز ّي حيي َّ القييًابة الصييوروة الاقبوليية؛ ارقييو : 

وااقت الًًبرة ولو بوجهل ووااقت أح  الاصاحف الًثاانرة ولو احتااالل وصيّح 

 ها ايي القًابة الصيوروة التيي ال   يوز  ّعهيال وال  ويّ  إنكا هيا.... ومتيى سن

ا ت   كن من هذ  ان كال الث ثة أعطل  علريا ضًرفةل أو  اّاةل أو باطليةل سيواب 

 .(3)«كانت عن السبًة أم عان هو أكبً منيم

ا بينييا:   كي  قيًابة اقي ظ أحي  ان كيال»وعلره اتًًف القًاباظ الشااة اصط حا

 ؛ بورث إنيا:«الث ثة لقبوليا

                                                 

ل 1(  ن ً: من   الاقًئرن ومً   الطالبرنل لشاس ال  ن ابن ال يز يل عا  الكتير الًلاريةل بريًوظل ط1 

ل والب و  الزاهًة ظ القيًاباظ الًشيً مين طً قيي الشياطبرة والي  ةل عبي  (3ص مل 1999هي =1420

 .(7ص ل ع.ظب الًًبيل برًوظل الفتاح موا  القاضيل عا  الكتا

( الاوتسر ظ تبررن وجو   واا القًاباظ واإل ضاح عنييال لمميام أبيي الفيتح عثايال بين جنييل توقري : 2 

علي الن  ي ناصفل وعب  الولرم الن ا ل وعبي  الفتياح إسيااعر   يلبيل الا ليس انعليى للشيةول 

 .(1/32 مل 1966هي =1386اإلس مرةل ل نة إحراب التًاث اإلس ميل القاهًةل 

( النشً ظ القًاباظ الًشًل لشاس ال  ن بن ال يز يل توقري : عليي مواي  الضيباعل الاطبًية الت ا  ية 3 

 .(1/9 ل ع.ظالكبًىل القاهًةل 
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 لم تكن متواتًة. -1

 أو  الفت  سم الاصاحف الًثاانرة كليا. -2

 .(1)أو لم  كن ليا أص  ظ اللغة الًًبرةل ايي  ااة -3

-. اكيلَّ القًابة التي ليم تصي  إليى ع جية التيواتً (2)وقر : الشاا: ما لرس باتواتً

ين تابًيه -ضة أو إلى الشيًةل أو االستفا -عن  ال ايو  ؛  -عن  ابين ال يز ي ومل ة؛  يااَّ

وصيوليا إليى ع جية التيواتًل أميا الشيًطال ان ريًال  نل انص  ظ قبو  أي قًابة هيو

ال ستةناس بياا؛ ننه ال توج  قًابة متواتًة مرالفة للشًطرن ان ريً ن أو أحي هاال 

ول مرالفية للشيًط أما القيًابة يريً الاتيواتًة اقي  تكيول مرالفية للشيًط الثياين أو تكي

الثالثل وهذا هو حا  جار  القًاباظ الشااة. وال توج  قًابة متواتًة لم  قًأ بيا أحي  

القًاب الًشًة الاشييو  نل اًليى هيذا لنيا أل نقيو : إل القيًاباظ الشيااة هيي ميا و اب 

لة والاًو ة من القيًاب الًشيًة الاًيًوارن وعليى ميا  .القًاباظ الًشً الاتواتًة الات اول

أجا  انصيولرول والفقيياب عليى أنيه : »تًالى  يي ي  حاه اهلل  ق م  قو  اإلمام النو ًي ت

ا إال مين ال  لم  تواتً  يب ماا زاع على القًاباظ الًشًةل كذلك أجا  علره القًاب أ ضا

 ًت  بر اه
(3)

.» 

 رابًعا: مصادر ابن جزي يف القراءات:
م مًنا أل ابن جزي كال جااعية للكتيرل ا ا مكتبية ع رايةل وهيذا مين  يينه أل تق َّ

    على كم الاصاع  الًلارة التي اكتنفيا ابين جيزي وأاياع منييا ظ تفسيرً  كايا اكيً 

ة مصاع  اكً ابن جزي أنَّه اعتا  علرييا ارايا  ريا  الك ظ مق مة التسير ل ولكن ثاَّ

 علم القًاباظل و اَّ من الك مص   ن؛ هاا:

                                                 

ل ويريث النفي  ظ (1/9 ل والنشيً ظ القيًاباظ الًشيًل (18ص (  ن ً: من   الاقًئرنل البن ال ز يل 1 

وسيين الصفاقسيييل توقريي : أحايي  مواييوع الوفرييالل عا  الكتيير الًلارييةل القييًاباظ السييب ل نبييي ال

 .(14ص مل 2004هي =1425ل 1برًوظل ط

(  ن ً:  ًح طربة النشً ظ القًاباظ الًشًل لاور ال  ن النو ًيل توقر : م ي ي باسيلومل عا  الكتير 2 

 .14(ل ويرث النف ل للصفاقسيل ص1/126مل  2003هي =1424ل 1الًلارةل برًوظل ط

 .(1/126 (  ًح طربة النشً ظ القًاباظ الًشًل لاور ال  ن النو ًيل 3 
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اإلمام ال لر  أبو عاًو عثاال بن سًر  بن  :هي(444كتر أبي عاًو ال اين  ظ -

عثاال بن سًر  بن عايً الي اين القًطبيي الايالكيل إميام القيًاباظ ظ زمانيه؛ ولي  عيام 

هييي ظ قًطبيية وتصيي َّ  لمقييًابل وكييال اا  يييلل وأضييوى ميين انعيي م ظ علييم 371

اباظ السيب ( القًاباظل وله مصنفاظ قراة ظ علم القًاباظ؛ منيا  جام  البرال ظ القيً

 .(1)هي444و الترسرً ظ القًاباظ السب ( و الاقن  ظ  سم الاصوف(. وتوظ عام 

يه باليذكً  ق  أولى أبو القاسم ابن جزي كتر أبي عاًو الي اين عنا ية اائقيةل و صَّ

وأميا »وبكثًة التآلرفل وأنَّه مان اعتا  على كتبهل اقا  ابين جيزي ظ مق مية تفسيرً ل: 

اتآلرفه تنرف على مائة وعشً ن. إال أل أكثًها ظ القًآل. ولم   لف ظ أبو عاًو ال اين 

 .(2)«التفسرً إال قلر 

وكذا حًص أبو القاسم على إ ًاع  أي أبي عاًو ال اين ظ إثباظ البسالة وتًكييا 

م برن  ي ي تفسيرً البسيالة عشيً اوائي ؛ اقيا :  الثانرية: إاا ابتي أظ أّو  سيو ة »وق  ق َّ

ًابة. وسنذكً علة سقوطيا من بًابة ظ موضًهل وإاا ابت أظ جيزب سيو ة بسالت إاّل ب

 .(3)«اينت مررً برن البسالة وتًكيا عن  أبي عاًو ال اينل وتتًك البسالة عن  يرً 

م  اكننا القو : إل أبا عاًو ال اين او مكانة  اصة عن  ابن جزيل ولق   ومان تق َّ

 مة تفسرً  أم ظ ثنا ا .حًص ابن جزي على برال الك؛ سواب ظ مق 

 هي(:377كتاب الو ة ظ عل  القًاباظ السب ل نبي علي الفا سي  ظ  -

الوسن بن أحا  بن عب  الغفا  بين مواي  بين سيلراال هو اإلمام ال لر  أبو علي 

الفا سيل أبو  اا سي وأمه عًبرةل من أكابً النوو رنل ولغوي با عل نشي ظ   اة بنيي 

                                                 

(  ن ً تًجاته ظ: إ  اع ان  ر إلى مًًاية ان  يرل لشيياب الي  ن  ياقوظ الوايويل توقري : إحسيال 1 

ل ويا يية النيا يية ظ (4/1604 مل 1993هييي =1414ل 1عبيياسل عا  الغييًب اإلسيي ميل برييًوظل ط

ال  ن أبيي لرريً ابين ال يز يل توقري : بًجستًاسيًل مكتبية ابين تراريةل طبًية  طبقاظ القًابل لشاس

 .(1/503 هي =1351 لمصو ة عن الطبًة انولى

 .(1/20 ( التسير  لًلوم التنز  ل 2 

ل وقو  أبي عاًو ال اينل ظ الترسرً ظ القًاباظ السب ل لهل توقري : أوتيو 1/48( التسير  لًلوم التنز  ل 3 

 (.18مل  ص1984هي =1404ل 2الكتاب الًًبيل برًوظل طتً ز ل عا  



  

 

 

 
 

587 

 م2018 -هـ 1440إصدار  العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا ، العدد  الرابع اجمللة

يال واتصي  بًضي  ال ولية الًباسل و ح  ظ ط لر الًلم ومكث ظ  يرًاز عشيً ن عاما

:  الو ية للقيًاب السيبًة( و  التًلرقية عليى كتياب سيربو ه( البو ييل من أهم تصيانرفه

 .(1)و انبراظ الاشكلة اإلعًاب(

 ً ُّ كتاب أبي علي هذا من أهم الكتر التي  ًتا  علريا الافسً لكتاب اهلل؛ اإنه و

عاتره  برن تكنف أنَّه إال -وتًلرليا القًاباظ عن اره تو ث أنَّه  وحي الذي عنوانه م  –

اآ اب التفسرً ة الكثرًةل والتي اعتا  علريا كثرً من أكابً الافسً نل وكذا ق  اعت  بيه 

ابن جزي ظ تفسرً ل وكال من  ينه مًه أنَّه  و ع قوله م  قو  الزمرشًي أو يريً  مين 

ل  إال إاا وج  القو  موتا ال وظ بً ع من انحرال ن   الافسً ن واللغو رنل وال  ً

ابن جزي  بنه على اعتزالراظ أبي علي الفا سي وهيو  يو ع قوليهل ومين أمثلية نقي  ابين 

 جزي عن أبي علي الفا سي:

ا}افي إ ًاع إعًاب قوله:  ال يع ونل ْوبِسع ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ): ي تًالى  يمن قو  اهلل  {تل

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ي ؛ حرييث  قييو  ابيين جييزي ظ قولييه ]الاائيي ة (   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ا}: تًالى  ي ال يع ونل ْوبِسع قا  أبو علي الفا سي: هو صفة آ ًالل واعتً  بيرن الصيفة : »{تل

الًي و  إليى آ يً ن لرفري  أل  (؛الايوظ ...إلى قوله  ...(إل أنتم والاوصوف بقوله: 

من يرً الالةل إناا   وز لضًو ة الضًب ظ ان  ل وحلو  الاوظ ظ السيفًل وقيا  

 .(2)«استةناف ك م من بً  الص ة (توبسونياا الزمرشًي: 

                                                 

(  ن ً تًجاته ظ: إنبا  الًواة على أنبا  النوياةل نبيي الوسين جايا  الي  ن القفطييل توقري : مواي  أبيو 1 

هيييي 1406ل 1الفضيي  إبيييًاهرمل عا  الفكييً الًًبييييل القيياهًةل م سسييية الكتيير الثقااريييةل برييًوظل ط

 (.4/1604بل  (ل ومً م انعبا1/308مل  1982=

(ل و ن ً قو  أبي علي ظ: الو ة للقًاب السبًةل نبي علي الفا سييل 1/248( التسير  لًلوم التنز  ل  2 

توقر : ب   ال  ن قيوجيل وبشرً جً  اينل  اجًه وعققه: عب  الًز ز  باحل وأحا   وسيف الي قا ل 

 (.3/265عا  الايمول للتًاثل برًوظل عمش ل  



 

 

 

 
 

588 

 دراسة وصفية حتليلية : املخطوط الُعماني املصحف
 

 سعيد عوض املالكي نواف د.
 

يا إ يًاع  ظ توجريه قيو  اهلل  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ...): ي تًيالى  يومن الك أ ضا

سييييييييو ة ](  جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح

يْومع }قًأ يرً ناا  بقرة القًاب: »ل قو  ابن جزي: الاائ ة  بيالًا  عليى االبتي اب أو  {هيذا  ل

ي اًليى  (؛قيا ي  لي االربًل وقًأ ناا  بالنصر. واره وجيال: أح هاا: أل  كول  وم ظًاا

هذا ال تكول ال الة مًاو  القيو ل وإنايا مًاوليه هيذا  اصية والاًنيى قيا  اهلل هيذا 

بً ظ  ومل وهذا بًر  مز   لًون  الك مل واآ ً أل  كيول هيذا مبتي أل القصا أو الر

و ييوم ظ موضيي   بييً  والًاميي  ارييه موييذوف تقيي  ً  هييذا واقيي   ييوم  نفيي  الصيياعقرن 

ننيه أضيرف إليى مًيًبل قاليه  ؛ص قيمل وال   وز أل  كول  وم مبنرا على قًابة نياا 

 .(1)«الفا سي والزمرشًي

هايال يرًزي بنقي  آ اب أئاية القيًاباظ الي اين والفا سيي ووبً ل اق  اعت َّ ابين جي

ا لًلوم الاتق مرن كايا  ًا ا موسوعراا جام ًا ا مرتص ًا وأااع من الك ظ تفسرً ل اكال تفسر

 .ي   حاه اهللي أ اع  مصنفه 
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 املبحث الو 
 منهج ابن جزي 

 يف تناو  القراءات املتواترة والشاذة

 

نرة الاتيواتًة والشيااةل وتبيرن أل الاتيواتً منييا تق م التًً ف بالقًاباظ القًآ

ل ولكين عشً قًاباظل وأل القًابة الاتواتًةل هيي التيي تكيول إحي ى هيذ  الًشيً

بن جزي هنا تنقسم عني   القيًاباظ قسيارن: مشييو ةل و يااة؛ الشرخ أبا القاسم 

و  ثل وأما القًاباظ: اإنيا بانزلة الًوا ة ظ ال»ووض  ضابطاا لياا عن  ؛ اقا : 

إّل القيًاباظ عليى قسيارن:  ا  ب  من ضيبطيا كايا  ضيبط الوي  ث بًوا تيه. ثيم

مشيو ةل و ااة. االاشيو ة: هيي القيًاباظ السيب  وميا جيًى م ًاهيا: كقيًابة 

. ثييم قييا  ظ مييوطن آ ييً: (1)« ًقييوبل وابيين مورصيين. والشييااة مييا سييوى الييك

كثريً الاكييل وأبيو  االاشيو ة القًاباظ السب ل وهو حًف نياا  الاي ينل وابين»

عاييًو بيين الًيي ب البصييًيل وابيين عييامً الشيياميل وعاصييمل وحاييزةل والكسييائي 

. و  ييًي م ييًاهم ظ الصييوة والشيييًة:  ًقييوب الوضييًميل وابيين  ييوارِرنل الكع

مورصنل و ز   بن القًقياع. والشيااة ميا سيوى اليكل وإنايا سيارت  يااة لًي م 

 .(2)«ىقو ة الاًن استقامتيا ظ النق ل وق  تكول اصروة اللفقل أو

 ي:تومن النصرن السابقرن  تضح اآ

أل ابيين جييزي وضيي  ضييابطاا للقييًابة الاتييواتًةل وهييي حيي َّ الشيييًةل وأثبتييه  -

 للقًاباظ السب .

                                                 

 (.1/16( التسير  لًلوم التنز  ل  1 
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أنَّه ألو  بالسب  ما ا تيً من القًاباظل وليم  فيً  بيرن القيًاباظ اليث ث  -

ى (2)ًشيًل وبرن القيًاباظ ان بي  التيي ايو  ال(1)التي او  الًشًة ل اييو قي  سيوَّ

مرييالف  -قييا  أحيي  البيياحثرن -برنياييا ميين حرييث الصييوة والشيييًةل وهييذا كاييا

اال ترييا  لقييًابة ابيين مورصيين عول  لييف بيين هشييام »للافسييً ن قبلييهل ايييذا 

مريالف لايا هيو علريه الويا  عني  يريً «  لف الًا ً»هي( الاًًوف بي 229 ظ

ل ولرسييت قً بيية ميين قييًابة السييبًة  الا لييفل اقييًابة ابيين مورصيين تعًيي ُّ ظ الشييوااِّ

 .(3)«اتي ذ هذا الوكم

أل مفيوم الشاا عن   هو الذي لم  بلغ ح َّ الشييًةل وليم تسيتقم ظ سلسيلة  -

بوث عن مًرا  الالنق ل وهذا  فتح باباا للبوث ظ تا  خ علم القًاباظ؛ إا ق  بلغ 

 الشيًة ظ يرً هذا الزمال.

لشيذوال وإل كانيت اصيروة اللفيقل قو ية أل القًابة الشااة  وكم علرييا با -

 الاًنى.

 يًوط القيًابة التيي ال   يوز اإلقيًاب إال بييا؛ ي  حايه اهلل  ي ثم برَّن ابن جزي 

 ًوط: موااقتيه لاصيوف عثايال بين  ةوال   وز أل  قًأ بوًف إاّل بث ث»اقا : 

 ل وموااقتيه لكي م الًيًب؛ وليو عليى بًي  الوجيو  أو ظي   ضيي اهلل عنيهي عفال 

 .(4)«بً  اللغاظل ونقله نق  متواتًا أو مستفرضا

                                                 

هيي(ل 205هيي(ل و ًقيوب بين إسيوا  الوضيًمي  ظ 128( هم:  ز   بن القًقاع؛ أبو  ز ي  الاكيي  ظ 1 

 هي(.229و لف بن هشام  ظ 

هيي(ل وسيلراال بين مييًال انعاي   ظ 132هيي(ل وابين مورصين  ظ 110 ظ  ( هم: الوسين البصيًي2 

 هي(.202هي(ل و ورى بن الابا ك؛ أبو موا  الرز  ي  ظ 148

(  ًح مق مة التسير  لًلوم التنز   البن جزيل ع مساع  بن سلراال بن ناصً الطرا ل اعتنى بيا: ب   بين 3 

 (.230مل  ص2011هي =1431ل 1برة السًوع ةل طناصً بن صالح ال بًل عا  ال وزيل الالكة الًً

 (.1/16( التسير  لًلوم التنز  ل  4 
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وماا سب   تضح أل أبا القاسم ابن جزي لم  رًج ظ تقً ً القيًابة الاتيواتًة 

عن  ًوط الًلااب ليال وإل ألو  بيا القًاباظ ان بًية آنفية اليذكً؛ حريث صيحَّ 

جايييو   ل ولكنيييا لييم تبلييغ حيي َّ التييواتً عنيي ي  حايييم اهللي سيين ها عيين ان بًيية 

 الًلااب؛ الاقًئرن منيم والافسً ن.

اعتا  ابن جزي قًابة اإلمام واترذ منيا بنابا لتفسرً ل وأص ا لييال و يو ع ميا 

كايا سيريتي برانيه ظ  -عونيا من قًاباظ إاا تتطلر الاًنيىل ولييا إاياعة ظ تقً يً 

 ي. إل  اب اهللي الابوث ان رً 

وإناييا بنرنييا هييذا »سييبرن؛ اقييا : با  وعليي  ابيين جييزي ا ترييا   لقييًابة ابيين نييا 

الكتيياب علييى قييًابة نيياا  لييوجيرن: أحيي هاا: أنيييا القييًابة الاسييتًالة ظ ب عنييا 

ننييا  - يًايا اهلل -بانن لس وسيائً بي ع الاغيًب. وان يًى: اقتي اب بالا  نية

 .(1)«قًابة أه  الا  نة. وقا  مالك بن أنس: قًابة ناا  سنة

ه لين  ييتي  يه اسيتغنى عين اليك بيذكًها ظ ثم برَّن أنَّ عليى اكيً القيًاباظل وأنَّ

ييه ليين  ييذكً ميين القييًاباظ إال مييا  تطلبييه الاًنييى؛ اقييا :  الكتيير الاًنريية بيييال وأنَّ

واكًنا من سائً القًابة ما اريا اائ ة ظ الاًنى واإلعًاب ويرً اليك. عول ميا ال »

كو ة ظ الكتر الا لفة اائ ة اره زائ ة. واستغنرنا عن استرفاب القًاباظ لكونيا مذ

 .(2)«اريا. وق  ألفنا اريا كتبا نف  اهلل بيا

م اإننا نييتي عليى مينيج ابين جيزي ظ إ يًاع  القيًاباظ الاتيواتًة  وعلى ما تق َّ

 والشااة ظ سو ة البقًةل إا هي ما ح ع ل  اسة مني ه كاا سلف.

سيرً ل وقي  نيج ابن جزي ظ كتابه ع م تسارة القا ئ ظ الغالر انعم مين تف

ه اترذ من قًابة ابن ناا  أص ا ليه ظ تفسيرً  اآ ياظل وعلريه اليم  نبيه  ا أنَّ م آنفا تق َّ

                                                 

 (.1/16التسير  لًلوم التنز  ل   (1 

 الساب . (2 



 

 

 

 
 

592 

 دراسة وصفية حتليلية : املخطوط الُعماني املصحف
 

 سعيد عوض املالكي نواف د.
 

علييى أل هييذ  القييًابة التييي  فسييً علييى هيي ي منيييا هييي قييًابة نيياا ل وال  ييذكً 

يه كيال  اال ت ف برنياا وبيرن قيًابة يريً  إال بيذكً اال يت ف ظ القيًابةل يريً أنَّ

ل وإين ااكً اآ ة القًآنرة من  وا ة حفيا عين عاصيمل «وقًئ» ص ِّ  اآ ة بقوله 

ثم أتبًه بيذكً القيًاباظ القًآنرية بالطً قية التيي ا تضياها الاصينف؛ وهيي  وا ية 

و ش عن ناا ل ثم أعقر ك َّ قًابة بذكً القا ئ أو القًابل وق  تكام  مينيج ابين 

من  ي   القيًاباظ ظ  مناحع علارة أو عها ةجزي ظ تناوله للقًاباظ القًآنرة أ بً

 ي:تسو ة البقًةل وهي كاا سر يً على النوو اآ

ه  ذكً قًابة ناا  والتي بنى علريا تفسرً ل ثم  ذكً بصرغة الت ير   املنحى الو : أنَّ

 قعًئ( كذال سواب ظ الك إاا كانت القًابة متواتًة أو  ااةل وال  فً  برنياا ظ 

  ة البقًة:إ ًاعها؛ ومان أو ع  من الك ظ سو

(   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ): ي تًالى  يقوله  -

ْم( أي: وبييا  اًليييم » . قييا  ابيين جييزي: ]سييو ة البقييًة  يييع سل ولل إالَّ أْنفع ييا  عريياععع مل ول

ولل } اج  علريمل وقًئ:  عع ا  لْر ل مل بفتح الراب من يرً ألف من   ع وهو أبليغ ظ  {ول

 .(1)«  ع إاا تم لهالاًنىل ننه  قا   اعع إاا  ام الر اعل و

ا لتفسيرً ل ثيم اكيً قيًابة  اترذ ابن جزي ظ اآ ة السابقة من قًابة ناا  أساسا

يا قيًابة ابين كثريًل وأبيي  أ ًى عول نسبتيال وقًابة نياا :   عرياععول( وهيي أ ضا

يال وأميا القيًابة ان يًى:  ولل }عاًول ووااقيم أبو موا  الرز  ي أ ضا عع يا  لْري ل مل  {ول

 .(2)مل وابن عامًل وحازةل والكسائيل وباقي ان بًة عشًايي قًابة عاص

                                                 

 (.1/71( التسير  لًلوم التنز  ل  1 

( السييبًة ظ القييًاباظل للشييرخ أحايي  بيين موسييى بيين م اهيي ل توقريي : ع. ييوقي ضييرفل عا  الاًييا فل 2 

(ل والترسييرً ظ القييًاباظ السييب ل نبييي عاييًو اليي اينل 168مل  ص1980هييي =1400ل 2القيياهًةل ط

لنرسيابو يل توقري : سيبر  (ل والابسوط ظ القًاباظ الًشيًل نبيي بكيً أحاي  بين الوسيرن ا72 ص

(ل والنشييً ظ 127مل  ص1981هييي =1401ل 1ايل م ايي  اللغيية الًًبرييةل عمشيي ل طحاييزة حيياك
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 (  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک): يييي تًييالى  قولييه  -

( بالتش    أي  كذبول الًسيو  صيّلى اهلل » قا  ابن جزي:  ]سو ة البقًة  بعولل  عْكذِّ

«انَّ علره واله وسّلم وقًئ: بالترفرف. أي:  كذبول ظ قوليم: آمل 
(1). 

  قًابة: ناا  كاا اكً الاصنفل وأبي عاًول وابن كثرًل وابن عامًل االتش  

ل و ًقوبل ومن ان بًة: ابن مورصنل والرز  ي. والترفريف قيًابة: ي جًفًوأب

 .(2)عاصمل وحازةل والكسائيل و لفل ومن ان بًة: الوسنل وانعا 

]سيو ة  (   ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب): ي تًيالى  يقوليه  -

تلللقَّى( أي أ يذ  وقري (» قا  ابن جزي:  .البقًة  ال
عليى قيًابة ال ااعية. وقيًأ  (3)

 .(4)«ابن كثرً بنصر آعم و ا  الكلااظل اتلقى على هذا من اللقاب

                                                                                                                             

اف اض ب البشً بالقًاباظ ان بًة عشًل للشرخ أحا  بين مواي  (ل وإتو2/207القًاباظ الًشًل  

هيي 1427ل 1ل توقر : ع.أنس ميًةل عا  الكتر الًلارةل برًوظل ط«البناب»ال مراطي الشااًي الشيرً بي

 (.170مل  ص2006=

 (.1/71( التسير  لًلوم التنز  ل  1 

(ل والابسيوط ظ 72بيي عايًو الي اينل  ص(ل والترسيرًل ن141( السبًة ظ القًاباظل البن م اه ل  ص2 

(ل والبوً الاورطل ظ تفسرً القًآل الً رمل نبي حرال مواي  بين  وسيف 127القًاباظ الًشًل  ص

انن لسيل توقر : ع.عب  اهلل عب  الاوسن التًكيل ومشا كة مًكز ه ً للبووث وال  اساظ الًًبرة 

(ل والنشيً ظ القيًاباظ الًشيًل 1/261مل  2015هيي =1436ل 1اإلس مرةل ه ً للطباعة والنشًل ط

 (.170(ل وإتواف اض ب البشً بالقًاباظ ان بًة عشًل  ص2/156 

ً اهلل ليي الوقيوف علرييا3  واطلًيتع علرييال حتيى اععيى  -وهيم ث ثية- ( كذا ظ مطبوعاظ التسير  التي  سَّ

ا ظ الك مل ولق  تصًف أبو بكً بنع. سً اوي ظ نا ابن جزي اوذف  عب  اهلل الرال ي أل ثاة نقصا

ا منه أنه  ؛  ن ً: التسير  لًلوم التنز   ومًه الاصوف الشً ف بًوا ة و ش عن «قر »هذ  اللف ة ظانًّ

ناا ل البين جيزيل اعتنيى بيه: أبيو بكيً ابين عبي  اهلل سيً اويل حكومية الشيا قةل الانتي ى اإلسي ميل 

رس كايا اهير هي الب الاطبًريول؛ وإنايا أصي  (ل على أل انميً لي64اإلما اظ الًًبرة الاتو ةل  ص

بِي ل عليى قيًابة ال اييو »الك م:  اييي مين القبيو  ولرسيت مين القيو ؛ كايا ظ « اتلقى؛ أي: أ يذل وقل

 مصاع  الترً ج.

 (.1/80( التسير  لًلوم التنز  ل  4 
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(ل ووااقيه ابين مورصين.  مل ِمن  بِّه كلاياظ؛ وعلره هنا اقًأ ابن كثرً:  اتللقَّى آعل

مع }وقًأ ناا ؛ والباقول بًا   اظع }ونصر  {آعل ِلال {كل
(1). 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): ي تًيالى  يقوليه  -

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ال  »قا  ابين جيزي:  ]سو ة البقًة (   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ولل إاِلَّ  بع ع ًْ اهللل جيواب لقسيم  ي   علريه الارثيا ل وقري :  بيً باًنيى النيييل  ...(تل

 «.و ًجوه قًابة ال  ًب ول

م  وهيي قيًابة جاييو  ان بًية عشيً؛ عي ا ابين كثريًل قًأ ناا  بالتاب كاا تقي َّ

) وحازةل والكسائي؛ اإنيم قًأوا:  ال  لًبعي ولل
(2)

جييا ابين جيزي عليى  ًَّ ل وقي   

 قو  تفسرًير عن   كاا سريتي ظ الابوث ان رً إل  اب اهلل.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ): ي تًيالى  يقو   -

 ....ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ْم قيًئ بيانلف وحيذايا والاًنيى واحي . »قا  ابن جزي:  لبقًة ]سو ة ا(   ڳ تعفاععوهع

 .(3)«وكذلك أسا ى بانلف وحذايا؛ جا  أسرً

 :(4)ييتبانلف وب ونيال وتفصر  الك اراا   ئاذكً أل الوًارن قًباابن جزي هنا اكتفى 

                                                 

واإلقنياع ظ القيًاباظ (ل 63(ل والترسيرًل نبيي عايًو الي اينل  ص153السبًة ظ القًاباظل البين م اهي ل  ص( 1 

السب ل نبي جًفً أحا  بن عليل الاًًوف بابن البااشل توقري : ع.عبي  الا ري  قطيام ل جامًية أم القيًىل 

 (.2/123(ل والنشًل  2/597مل  1983 ل 1403ل 1ط

اظ (ل والابسيوط ظ القيًاب74(ل والترسرًل نبي عايًو الي اينل  ص162( السبًة ظ القًاباظل البن م اه ل  ص2 

(ل وإتوياف 2/164(ل والنشً ظ القيًاباظ الًشيًل  3/56(ل والبوً الاورطل نبي حرالل  131الًشًل  ص

 (.184اض ب البشً بالقًاباظ ان بًة عشًل  ص

 (.1/89( التسير  لًلوم التنز  ل  3 

امي  ظ (ل والك132(ل والابسوط ظ القًاباظ الًشًل  ص163( السبًة ظ القًاباظل البن م اه ل  ص4 

القًاباظ الًشً وان بًرن الزائ ة علرييال نبيي القاسيم  وسيف بين عليي الييذليل توقري : جايا  بين 

(ل و واا 488مل  ص2007هي =1428ل 1السر  بن  ااعي الشا رل م سسة ساا للتوز   والنشًل ط
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يا}قًأ أبو جًفً وناا  وعاصيم والكسيائي و ًقيوب:  - ْم أعسل يْيتعوكع إِْل  ل مْ ول وهع ياعع فل ى تع  { ل

ا. ًا  بانلف جار

ومين ان بًية وقًأ ابن كثرًل وأبو عايًول وابين عيامً مين الًشيًةل وأبيو جًفيً  -

ْم( بغرً ألف. وهع ْف ع ى( بانلف. و  تع ا ل  الرز  ي:  أعسل

ى وميين ان بًيية وقييًأ حاييزة وحيي   ميين الًشييًةل  - ًل الوسيين وانعايي :  ألْسيي

وهم( بغرً انلف ظ الوًارن. ْف ع  تع

وعلره ا الة هذ  القيًاباظ ظ القيًاباظ ان بًية عشيً كايا تقي م هنيال واليذي جًلنيي 

 «.قًئ... بانلف وحذايا»أنوو هذا النوو ظ اكًها هو ياو  قو  الاصنف ظ قوله: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): ي تًالى  يقوله  -

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

رِن( بكسً ال م» ؛ قا  ابن جزي:]سو ة البقًة (   ڻ... ِلكل  .(1)«وقًئ:  اْلال

يْرنِ }وعلره اقًابة جاييو  ان بًية عشيً عي ا الوسين البصيًي:  كل لل بفيتح  {اْلال

رِن( بكسيًهال وهيي قيًابة ابيِن عبياسل وأبيي انسيوع  ِلكل ال مل وقًأ الوسن:  اْلال

يا ى أ ضا ل وقي  اكًهيا الاصينف وليم (2)ال  ليل والضواكل وعب  الًحان بن أبزل

 على  ذواها.  نّا 

                                                                                                                             
الًشيييًل (ل والنشيييً ظ القيييًاباظ 3/86(ل والبويييً الاويييرطل نبيييي حريييالل  68القيييًاباظل للكًمييياينل  ص

 (.184(ل وإتواف اض ب البشً بالقًاباظ ان بًة عشًل  ص2/218 

 (.1/92( التسير  لًلوم التنز  ل  1 

( مرتصً ظ  واا من كتاب الب   ل نبي عب  اهلل ابن  الو هل توقر : بًجستًاسًل وآ ثً جًفًيل مكتبة الاتنبييل 2 

(ل و واا 490(ل والكام ل لليذليل  ص1/100(ل والاوتسرل البن جنيل  16مل  ص1934ل 1القاهًةل ط

 .219ل 3/218(ل والبوً الاورطل 71القًاباظل للكًماينل  ص
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ): ي تًالى  يقوله  -

ْخ( نز  حكاه ولف ه أو أح هاال » ؛ قا  ابن جزي: ]البقًة ( ٿ ٿ ٹ نْسل ما نل

 .(1)«وقًئ بضم النول؛ أي نيمً بنسره

يْخ }قًأ جايو  ان بًة عشً ع ا ابن عيامً:  نْسل يا نل أ ابين بفيتح النيول انوليى والسيرنل وقيً {مل

 .(2)عامً وح  :  ما نعنِسْخ( بضم النول انولىل وكسً السرن

(   ...ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ): ي تًيييالى  يقوليييه  -

نِْسيييا( ميين النسييرالل وهييو ضييّ  الييذكً: أي » ؛ قييا  ابيين جييزي: ]سييو ة البقييًة  ألْونع

ى التيي رً:  نساها النبي صّلى اهلل علره واله وسّلم بيإال اهلل..ل وقيًئ بيالياز باًني

 .(3)«أل ن  ً إنزاليا أو نسريا

ييا ابيين جييزي إلييى اال تصييا  واالقتصيياع ظ اكييً قييًابة حييًف  نوييا هنييا أ ضا

ا} نِْسيل يا لقًابتيهل {نع ل وهذا الوًف ق  أو ع اره أبو حرال ظ تفسرً  اثنتي عشيً وجيا

ولكني هنا سيكتفي بذكً القًاباظ السب  الاتيواتًةل والتيي نياَّ ابين جيزي عليى 

وييً الاوييرط نبييي حرييال اثاييت ًتيا ظ تفسييرً ل ثييم  ًجيي  ميين  شيياب إلييى الب ييي

 على النوو التالي: و؛ وه(4)هناك لرس ت عو الواجة هنا إلى إ ًاع  تفصر ؛ 

                                                 

 (.1/93( التسير  لًلوم التنز  ل  1 

(ل والابسييوط ظ القييًاباظ 76(ل والترسييرًل نبييي عاييًو اليي اينل  ص168السييبًة ظ القييًاباظل البيين م اهيي ل  ص( 2 

 (.491يل  ص(ل والكام ل لليذل134الًشًل  ص

 (.1/93( التسير  لًلوم التنز  ل  3 

 (.256ل 3/255(  ن ً: البوً الاورطل نبي حرال انن لسيل  4 
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قًأ ناا ؛ وعلره اعتا  ابن جيزيل ومثليه قيًأ ابين عيامًل وحايزةل وعاصيمل  -

ا}والكسائي من السبًة ع ا ابن كثرًل وأبي عاًو:  نِْسيل بضم النول وكسً السيرن  {نع

 .(1)من يرً هاز

وقييًأ ابيين كثرييًل وأبييو عاييًو ميين السييبًة:  ننسيييها( بفييتح نييول الاضييا عة  -

 .(2)والسرن وسكول اليازة

(   ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب): ي تًالى  يقوله  -

ْسةلْ ( بيال زم نييي..ل وقيًأ يريً نياا  بضيم » . قا  ابن جزي: ]سو ة البقًة  ال تل ول

 .(3)«ال م: أي ال تسي  ظ القرامة عن انوبيمالتاب و

يا  قًأ ناا  كاا أو عها ابن جزي بالبناب للاًلومل وبيال زم كيذلكل وهيي أ ضا

بالبنياب للا ييو  وم يًعة مين  {تعسيي ع }قًابة  ًقوب مين الًشيًةل وقيًأ حفيا: 

م  .(4)الناصر وال ازمل وهي قًابة ان بًة عشً ع ا ناا  و ًقوب كاا تق َّ

ڦ ڦ ): ي تًيالى  ي قوله - ڦ  ڤ ڦ  ؛ قيا  ابين جيزي: ]البقيًة  (ڇ...ڤ ڤ ڤ 

ها( أي واّل  اهلل إلريا» والَّ لِّريا(؛ أي: مولريا وجيه وقًئ:  مع ول  .(5)«و  مع

لم  نسر ناا  هذ  القًابة نح  من القًاب ولم  شً كذلك إلى كونيا متواتًة 

ً على قًابة ناا  ا}ل وأو  ااة؛ كشينه ظ تفسرً ل وق  اسَّ لِّريل ول هي قًابة جاييو   {مع

                                                 

(ل والنشييًل البيين ال ييز يل 2/605(ل واإلقنيياعل البيين البييااشل  168( السييبًةل البيين م اهيي ل  ص1 

 (.195(ل وإتواف اص ب البشًل  ص2/165 

(ل وإتويياف اصيي ب البشييًل 2/165ل والنشييًل البيين ال ييز يل  (168( السييبًةل البيين م اهيي ل  ص2 

 (.195 ص

 (.1/96( التسير  لًلوم التنز  ل  3 

(ل والنشيً ظ القيًاباظ الًشيًل 76(ل والترسيرًل نبيي عايًو الي اينل  ص169( السبًة ظ القًاباظ  ص4 

 (.191(ل وإتواف اض ب البشً  ص2/166 

 (.1/100( التسير  لًلوم التنز  ل  5 
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ها( بانلف والَّ  ل كاا اكًها ابن جزي.(1)ان بًة عشً؛ ع ا ابن عامً اإنه قًأها  مع

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ): ي تًالى  يقوله  -

. قا  ابن ]سو ة البقًة (   ۅ...ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

( أي  نقط  عنين ال م» جزي:  لل ًْ تَّى  لْطيع لل أي ايتسلن بالااب...ل وقيًئ حتيى  حل ًْ إِاا تلطليَّ ال

ًل بالتش     .(2)« طَّيَّ

ترفرف الطاب وتش   هاا قًابتال كاا اكً ابن جيزيل وانوليى قيًابة نياا ؛ 

ال وأبيي عايًول وابين عيامًل  وهي مبنى ابن جزي لتفسرً ل وهي قًابة عاصم أ ضا

( بتشي    وابن كثرًل و ًقوبل من الًشًةل وان بًية كلييمل  لل ًْ ي وقيًأ  حتَّيى  لطَّيَّ

 .(3)الطاب حازةل والكسائيل و لفل وأبو بكً من الًشًة

وِف }: ي تًالى  يقوله  - ًع ًْ يا بِياْلال تلاعا ي ل ع ع مل ْقتًِِ قل للى اْلاع عل وِسِ  قل ل ع ع ول للى اْلاع نَّ عل ًعوهع تِّ مل ول

ْوِسنِرنل  للى اْلاع ا عل قًّ ( » جيزي: . قا  ابين  236]سو ة البقًة:  {حل يْ  ع ع وِسيِ  قل لليى اْلاع عل

ْقتِيً(ِ الّضير  الويا ل  أي  ات  ك  واح  على ق   ما   ي ل والاوسي  الغنييل  اْلاع

( واتويال وهاا باًنى واح   .(4)«وقًئ بإسكال عا   قل ل ع ع

ا عليى حًكية  {ق ل ع ع } ي تًالى  يوظ قوله  قًابتال كاا اكًهاا ابن جزي اعتاياعا

سكولل ابسكول ال ا  قيًأ نياا ل وابين كثريًل وأبيو عايًول وأبيو ال ا  الفتوة وال

بكيييً مييين الًشيييًةل والوسييينل وابييين مورصييينل والرز ييي ي مييين ان بًيييةل وقيييًأ 

                                                 

(ل والنشييًل البيين ال ييز يل 2/605(ل واإلقنيياع البيين البييااشل  66(ل والترسييرًل لليي اينل  ص171السييبًة  ص( 1 

 (.195 ب البشًل  صض(ل وإتواف ا2/168 

 (.1/96( التسير  لًلوم التنز  ل  2 

اعل البين (ل واإلقني68(ل والترسرًل نبي عاًو الي اينل  ص182( السبًة ظ القًاباظل البن م اه ل  ص3 

(ل وإتواف اض ب البشً بالقًاباظ ان بًة 2/227(ل والنشً ظ القًاباظ الًشًل  2/608البااشل  

 (.203عشًل  ص

 (.1/96( التسير  لًلوم التنز  ل  4 
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بفتح ال ا ؛ عاصمل وابن عيامًل والكسيائيل وحايزةل و ز ي ل و ليف مين {ق ل ع ع }

 .(1)الًشًةل وانعا  من ان بًة

ۇ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ...): ي تًالى  يقوله  -

. قا  ابن جزي: ]سو ة البقًة (   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

( اآ ة: منُّه على الًباع ب ا  بًضيم ببً ل وقًئ عااع بانلفل » 
ِ
للْوال ِعااعع اهلل ول

 .(2)«وعا  بغرً ألفل والاًنى متف 

ْا ع } :ي تًالى  يظ قوله  ي ل »قًابتالل هاا؛  ِعالاع( مص   {عل ال ؛ كيي: كتير كِتلابايال «عل

قات  ِقتلاالال وهي قًابة ناا ل وأبي جًفيًل و ًقيوب مين الًشيًةل ووااقييم  أو كي:

ْا ع }الوسن من ان بًةل وقًأ   .(3)بغرً ألف الباقول من ان بًة عشً {عل

ا أنَّه ال  ناَّ على أل القًابة  ااةل اض  عن أل  املنحى الثاني: من مني ه أ ضا

تصا  السن ل أو ظ ضًف  ذكً سبر  ذواهال سواب ظ الك مرالفتيا ظ ا

وجييا اإلعًابيل أو أل  كول سبر  ذواها مرالفتيا للًسم الًثااين؛ ومان 

 أو ع  من الك ظ سو ة البقًة:

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ): ي تًييالى  يقولييه  -

]سيييييييييو ة (   ک ...چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

                                                 

(ل والنشييً ظ 81(ل والترسييرًل نبييي عاييًو اليي اينل  ص184( السييبًة ظ القييًاباظل البيين م اهيي ل  ص1 

 (.205(ل وإتواف اض ب البشً بالقًاباظ ان بًة عشًل  ص2/172القًاباظ الًشًل  

 (.1/130( التسير  لًلوم التنز  ل  2 

(ل واإلقنياعل البين 69(ل والترسرًل نبي عاًو الي اينل  ص187( السبًة ظ القًاباظل البن م اه ل  ص3 

القًاباظ ان بًة (ل وإتواف اض ب البشً ب2/173(ل والنشً ظ القًاباظ الًشًل  2/610البااشل  

 (.207عشًل  ص
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ْم(؛ أي: الت ا ة ظ » . قا  ابن جزي: البقًة  بِّكع ي أ ام الويج أباحييا اهلل الْض ا ِمْن  ل

(تًالى  ي جِّ واِسِم الول  .(2)«(1)ل وقًأ ابن عباس:  الْض ا ِمن  بِّكم ظ مل

( مرالفة  جِّ واِسِم الول اقًابة ابن عباس  ضي اهلل عنياا:  الْض ا من  بِّكم ظ مل

وانوليى جًي  هيذا تفسيرًا؛ »لسواع الاصوف؛ لذلك قا  أبو حريال انن لسيي: 

 .(3)«سواع الاصوف الذى أجاًت علره انمةننه مرالف ل

أنَّه كال  وسن ال ن بقا ئ تفسرً ؛ اقي  ال  يذكً أل ظ هيذ  اآ ية  املنحى الثالث:

مث  قًابترنل وإناا  نبه على إ ًاعهاا بذكً حًكة الوًف الي ائي ظ اللف ة القًآنريةل 

ا على توجرييا؛ ومان أو ع  من الك ظ سو ة البق  ًة:وكذلك اعتااعا

 ...ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) :ي تًييالى  يقولييه  -

موسينا ال ين بقا ئيه كايا أسيلفت: ي  حاه اهلل  ي ؛ قا  الشرخ ]سو ة البقًة (   ۈئ

وا( بالفتح إ بيا  عين الاتبًيرن إلبيًاهرم علريه السي مل وبالكسيً إ بيا  »  ذع اتَّرل ول

 .(4)«ليذ  انّمة

ذوا( بفتح  الراب على ماضو ة الفً ؛ هيي قيًابة نياا ل من الاًلوم أل قًابة  واترل

بكسيً الرياب عليى انميًل هيي قيًابة حفيال  {واتَِّرذوا}وابن عامً من السبًةل وقًابة 

                                                 
( اضائ  القًآلل نبي عبر  القاسم بن س مل توقر : مًوال الًطرةل وموسن  ًابيةل وواياب تقيي الي  نل 1 

(ل والاصياحفل نبيي بكيً 325ل 291مل  ص1995هيي =1415ل 1عا  ابن كثرًل عمش ل برًوظل ط

مل 2002هيي =1423ل 1قياهًةل مصيًل طبن أبي عاوعل توقر : مواي  بين عبي  ل الفيا و  الو  ثيةل ال

( عن ابن عباس وعب  اهلل بن الزبرً  ضي اهلل عنيمل ومرتصً ظ  واا القًاباظل البن 205ل 189 ص

(ل و واا القًاباظل للشرخ  ضي ال  ن  اس القًاب أبي عب  اهلل موا  بن أبي نصيً 19 الو هل  ص

 (.85مل  ص2001هي =1421ل 1ًوظل طالكًماينل توقر : ع. اًال الً ليل م سسة الب غل بر

 (.1/96( التسير  لًلوم التنز  ل  2 

 (.5/144( البوً الاورطل نبي حرالل  3 

 (.1/96( التسير  لًلوم التنز  ل  4 
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ًا ما وباقي ان بًة عشً  يه (1)وابن عامً كاا تقي م اع ا ناا ي . واليذي اًليه الشيرخ هنيا أنَّ

مين  ي   الشيك  اإلعًابييل لم  نبه على مساى القًابة وإنايا ع َّ علريايا  حاه اهلل  ي 

وساع   ظ الك ا ت ف الاًنى برن القًابترنل وسرفًع صنرًه هذا ظ الابوث ان رً 

 .ي  إل  اب اهللي 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ...): ي تًييالى  يومنييه قولييه  -

ى( ِميين    يية » . قييا  ابيين جييزي  حاييه اهلل: ]سييو ة البقييًة (   ڱ ڱ ں ًل يي للييْو تل ول

وا( مفًو ل وجواب  لو( موذوف؛ وهو الًام  ظ أل التق  ً: ليو الًرنل و  للاع الَِّذ نل ظل

ى}تًى الذ ن ظلاوا لًلات أّل القّوة هللل أو لًلاوا أّل القّوة هللل و ًل بالرابل وهيو عليى  { ل

 .(2)«{ ًى}هذ  القًابة من    ا القلرل والذ ن ظلاوا ااع ل وأل القّوة مفًو  

 ولو تًى( بالتاب للرطاب؛ هي قيًابة نياا  كايا اكيً ابين  اان الاًلوم كذلك أل

جزيل وابن عامً من السبًةل ووااقياال وأبو جًفً و ًقوب من الًشًةل والوسن من 

ى}ان بًة الزوائ ل وألَّ قًابة  ًل للْو  ل بالراب للغائرل هي قيًابة حفيال وبياقي ان بًية  {ول

. واًي  الشيرخ (3)الوسن كايا تقي معشً ع ا ناا  وابن عامًل وأبي جًفً و ًقوبل و

ابن جزي هنا كفًله ظ اآ ة السابقة هنال وأنَّه اعتاي  الشيك  اإلعًابييل وسياع   عليى 

 الك الاًنى الاستنبط من اآ ة.

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ): ي تًالى  يقوله  -

. قا  الشرخ ابن جزي  حاه اهلل: ]سو ة البقًة (   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

                                                 

(ل واإلقنياعل البين 65(ل والترسرًل نبي عاًو الي اينل  ص169( السبًة ظ القًاباظل البن م اه ل  ص1 

(ل وإتواف اض ب البشً بالقًاباظ ان بًة 2/167ظ القًاباظ الًشًل   (ل والنش2/606ًالبااشل  

 (.192عشًل  ص

 (.1/106( التسير  لًلوم التنز  ل  2 

(ل و ييواا 67(ل والترسييرًل نبييي عاييًو اليي اينل  ص173( السييبًة ظ القييًاباظل البيين م اهيي ل  ص3 

(ل والنشييً ظ 2/605بيين البييااشل  (ل واإلقنيياع ظ القييًاباظ السييب ل ال80القييًاباظل للكًميياينل  ص

 (.196(ل وإتواف اض ب البشً بالقًاباظ ان بًة عشًل  ص2/168القًاباظ الًشًل  
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ْلِم( بف»  تح السرن: الاسالاةل والاًاع بيا هنا عق  الذمة بال ز ةل وانمً على هذا السَّ

نه  الكتابل و وطبوا بالذ ن آمنوا إل اانيم بينبرائيم وكتبيم الاتق مةل وقر : هو 

 .(1)«اإلس مل وكذلك هو بكسً السرن

ْلم( بفتح السرن كاا أو ع  ابن جزيل وهيي قيًاي  حاه اهلل  ي اناا   بة قًأ  السَّ

ا من السبًةل وأبو جًفً من الًشيًةل وابين مورصين مين  ابن كثرًل والكسائي أ ضا

يلم}ان بًةل وقًأ عاصم والباقول من ان بًة عشً سوى من تقي م هنيا:  ل (2){السِّ

وكذلك لم  نسبيا الشرخ ابن جزي ال لًاصيم وال يريً  مين القيًابل وإنايا اكتفيى 

 بذكً حًكة السرن كاا تق م.

يا؛ قوليه ومان اكتف - ي ى اره بإ ًاع القًابة على اكيً حًكية الويًف الي يائي أ ضا

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ): تًالى  ي

يْرطاِل( ميا  ييمً بيهل » ؛ قا  ابن جزي: ]سو ة البقًة (   ېئ ېئ ېئ ْطيواِظ الشَّ  ع

 .(3)«وأصله من  طوظ الشيب...ل وقًئ بضم الطاب وإسكانيا وهي لغتال

ْطييواظ( سيياكنة الطييابل اييابن جييزي هنييا اكييً  ييا:   ع أل ثايية قييًابترن هنييا؛ هاَّ

طعواظ}و مضاومة الطياب؛ ايانولى قيًابة نياا  كايا بيرَّن الاصينفل وهيي أبيي  { ع

عاًول وحازةل و لفل وعاصم بًوا ة أبي بكً من الًشًةل والوسن وانعاي  

ل من ان بًةل والثانرة قًابة عاصم بًوا ة حفا و ًقوبل وابن عامًل والكسيائي

                                                 

 (.1/117( التسير  لًلوم التنز  ل  1 

(ل والابسيوط ظ 68(ل والترسيرًل نبيي عايًو الي اينل  ص180( السبًة ظ القًاباظل البن م اه ل  ص2 

(ل والبوً الاورطل 2/608واإلقناع ظ القًاباظ السب ل البن البااشل   (ل145القًاباظ الًشًل  ص

(ل وإتوياف اضي ب البشيً بيالقًاباظ 2/171(ل والنشيً ظ القيًاباظ الًشيًل  5/253نبي حريالل  

 (.201ان بًة عشًل  ص

 (.1/106( التسير  لًلوم التنز  ل  3 
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والبًجاي عن أبي بكًل وأبي جًفيً مين الًشيًةل والرز ي يل وابين مورصين مين 

ا اإلسكال والضم ًا  .(1)ان بًةل وقًأ ابن كثرً القًابترن جار

يه كيال ال  املنحى الرابع: من م مح منيج ابن جزي ظ تناوله للقًاباظ القًآنرية أنَّ

  كيذال وال  شيرً إليى  ذكً القيًابة ان يًىل وإنايا  يناُّ عليى قيًابة نياا  ويريً

القًابة ان ًى إال من باب التلارحل والذي من   له  ًتاي  عليى اطنية قا ئيهل؛ 

 ومان أو ع  من الك ظ سو ة البقًة:

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ): ي تًيالى  يأنَّه عن  تفسيرً  لقيو  اهلل 

؛ إا  قو  ابن جزي  حاه اهلل: ]سو ة البقًة (   ىئ ی ی ی ی جئ

فْ »  ًل ِ  اْل ( أي: السي  من يرً مشيقةل وقيًابة ال ااعية بالنصير بإضياا  اًي  قع ول

. ايابن جيزي هنيا ليم  يذكً (2)«مشاكلة للس ا ل على أل  كول ما مبت أل واا  بً 

القًابة الارالفة لل ااعةل ولم  برن ماهرتيمل وإناا اكتفيى بيذكً أنييا لل ااعيةل 

ايًو بين الًي ب مين السيبًةل وعلره اإنه اكً قًابة الًا  ضاناال وهي قيًابة أبيي ع

والرز  ي من ان بًة عشيًل والنصير قيًابة البياقرن مين الًشيًة عي ا أبيا عايًول 

 ل وهم ال ااعة كاا اكً الشرخ.(3)والباقرن من ان بًة ع ا الرز  ي

                                                 

ة للقًاب السبًةل نبي علي الفا سيل توقر : ب   (ل والو 173( السبًة ظ القًاباظل البن م اه ل  ص1 

ال  ن قيوجيل بشرً جو  ابيل مًاجًة: عب  الًز ز  باحل أحا   وسف ال قا ل عا  الايمول للتًاثل 

(ل 67(ل والترسييرًل نبييي عاييًو اليي اينل  ص2/265مل  1993هييي =1413ل 2عمشيي ل برييًوظل ط

(ل والبويً الاويرطل 495كامي ل للييذليل  ص(ل وال140ل 139والابسوط ظ القًاباظ الًشيًل  ص

(ل وإتوياف اضي ب البشيً بيالقًاباظ 2/171(ل والنشيً ظ القيًاباظ الًشيًل  4/246نبي حريالل  

 (.197ل 185ان بًة عشًل  ص

 (.1/120( التسير  لًلوم التنز  ل  2 

(ل والابسيوط ظ 68ص(ل والترسيرًل نبيي عايًو الي اينل  182( السبًة ظ القًاباظل البن م اه ل  ص3 

(ل والبوً الاورطل 2/608(ل واإلقناع ظ القًاباظ السب ل البن البااشل  146القًاباظ الًشًل  ص

 (.203(ل وإتواف اض ب البشً   ص2/171(ل والنشً ظ القًاباظ الًشًل  5/408نبي حرالل  
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وبًيي ع اقيي  نوييى ابيين جييزي ظ تناولييه للقييًاباظ القًآنريية ناحريية مرتصييًة ظ 

لاًنى الاسيتنبط مين كتياب اهللل وقي  أوضيح إ ًاعهال ومقتص ة على ما  وتاجه ا

واكًنا من سائً القًابة ما ارييا اائي ة »يا ته هذ  ومًامره ظ مق مة تفسرً ؛ اقا : 

ظ الاًنى واإلعًاب ويرً الك. عول ما ال اائ ة اره زائ ة. واستغنرنا عين اسيترفاب 

تبييا نفيي  اهلل القييًاباظ لكونيييا مييذكو ة ظ الكتيير الا لفيية اريييا. وقيي  ألفنييا اريييا ك

ل والذي أ ا  هنا أنَّه ق  واَّى لاا أ اع  لتفسرً  من إ ًاع هذ  الفوائ ل وهو ما (1)«بيا

 .ي إل  اب اهلل ي سر يً مًنا بنوو قوي ظ الابوث ان رً

                                                 

 (.1/16( التسير  لًلوم التنز  ل  1 
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 املبحث الثاني
 منهج ابن جزي يف توجيه 

 القراءات القرآنية واالحتجاج بها

 

قاعي ةل أو اسيتًاا  كلاية أو تًكريرل  االحت اج عن  النواة هو إثباظ صوة

. وأعليية النوييو اإلجاالريية أ بًيية: (1)والتيي لر  علرييه بيحيي  أعليية النوييو اإلجاالريية

السااعل والقراسل واإلجااعل واالستصوابل وال لر ل انوالل مو  اتفا  برن 

ال وال لر ل ان رًال مو  ا ت ف برن النواة ًا  .(2)النواة جار

ونويين نًييالج قضييرة االحت يياج بييالقًاباظ  -أاهاننييا و  يير أالَّ  غريير عيين

ألَّ القًآل الكً م هو السبر  للبوث ظ لغية الًيًب نثًهيا  -القًآنرة عن  ابن جزي

و ًًها؛ لتكول مًرنة على اياه وتفسرً ل وهو وسرلة االحت ياج التيي  ًتاي ها 

ائيه أّسيسل قواعي  الًًبرية النّواة ظ ضبط اللغة وتقًري ًَّ  هال حريث إّل الكثريً مين ق

ااين البصيً رن: »على ما جاب ظ القًآلل وال ع ير ظ اليك ا لييّم مين النوياة: 

عبيي  اهلل بيين أبييي إسييوا  الوضييًميل وعرسييى بيين عاييً الثقفيييل وأبييو عاييًو بيين 

الً بل والرلر  بن أحا  الفًاهر يل ومن الكواررن: عليي بين حايزة الكسيائيل 

اب ًّ  .(3)«و ورى بن ز اع الف

                                                 

ًًبيل ع.جو ج متًي عب  الاسرحل ع.هاين جو جل تص  ً: ع.ميي ي (  ن ً: مً م مصطلواظ النوو ال1 

سييًر  اناغيياينل عا  .(ل وظ أصييو  النوييول أ35مل  ص1990هييي =1410ل 1عيي مل مكتبيية لبنييالل ط

 (.6مل  ص1964 ل3طالفكًل عمش ل 

مية (  ن ً: الرصائال نبيي الفيتح عثايال بين جنييل توقري : مواي  عليي الن يا ل اليرةية الاصيً ة الًا2 

ل وميا بًي هال واالقتيًاح ظ أصيو  النويول ل ي   الي  ن السيروطيل 1/109مل 2011 ل5طللكتابل 

 (.21مل  ص2006هي =1427ل 2توقر : ع.عب  الوكرم عطرةل عا  البرًوينل عمش ل ط

( م  سة الكواة ومني يا ظ ع اسة اللغة والنوول ع.مي ي الارزومييل مطبًية مصيطفى البيابي الولبييل 3 

 (.18مل  ص1958هي =1377ل 2ةل طالقاهً
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ا اراا  تص  بًلم القًاباظ من الويثِّ عليى تًليم الًًبرية لليذي  تصي ى  وأمَّ

لمقًاب؛ اق  ألا  ابن ال ز ي إليى  ييب مين هيذا؛ اقيا  ظ مًيً  ح  ثيه عايا 

والذي  لزم الاقًئ أل  رتلي  بيه مين الًليوم قبي  أل » لزم الاقًئ أل  تولى به: 

أل  ًلم من الفقه..ل و ًليم مين انصيو  قي   ميا  ي ا  بيه  نصر نفسه ل  تغا  

 بية من  طًن ظ بً  القًاباظل وأل  وص  جانبا من النوو والصيًف بوريث 

إنه  وجه ما  ق  له من القًاباظل وهذا من أهم ما  وتاج إلريه وإال  رطييف ظ كثريً 

وميا  ماا  قي  ظ وقيف حايزة واإلمالية ونويو اليك مين الوقيف واالبتي اب ويريً ل

 أحسن قو  اإلمام أبي الوسن الوصًي:

 (1)«وباعيم ظ النوو أقصً من  بً  لق    عي علم القًاباظ مًشً

يا طّربيا ظ إ يًاع القيًاباظ القًآنرية؛  م مًنا ظ أل ابن جزي سلك مني ا وق  تق َّ

ا ليمل  تص ى لاين طًين ي  حاه اهلل  ي متواتًها و ااهال وق  كال  ًا ا بيمل  اك با ًّ

م ميين علايياب القييًاباظ أو الًًبرييةل ااييااا كانييت ن ًتييه للقييًاباظ؛ متواتًهييا اييري

غ االحت اج بيال هذا كله ما سر يً ظ النقاط التالرة:  و ااهال وه  سوَّ

كال ابن جزي على نيج من سبقه من كبا  الافسيً ن اللغيو رن؛ كيابن جنييل 

ا ظ تيوقرً  للقيًا ب والقيًاباظ أبيو وأبي علي الفا سييل وماين عاصيً  وكيال ايًعا

حرال انن لسيل ويرًهم مان  تلاس وجو  القًاباظل وكال من مني ه أل  قبي  

القًابة إاا جابظ على لغة من لغاظ الًًبل ولغة القًاباظ إناا هي لغاظ لقبائ  

إل تيكي  مين ثبيوظ لغية ظ قيًابة؛ اإنيه  ويتج بييا ي  حايه اهلل  ي عًبرةل وعلره ايو 

 ظ سو ة البقًة:ل ومن الك و قرس علريا

                                                 

 (.9( من   القًاب ومً   الطالبرنل  ص1 
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ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ): ي تًالى  يقوله 

ْرطاِل( ما  يمً بيهل وأصيله » ؛ قا  ابن جزي: ]سو ة البقًة (   ېئ ېئ ېئ ْطواِظ الشَّ  ع

 .(1)«من  طوظ الشيب...ل وقًئ بضم الطاب وإسكانيا وهي لغتال

ثبته هنا أل ابين ل والذي أ(2)ق  تق م ترً ج هذ ن القًابترن ظ الابوث انو 

جزي أثبت ظ تفسرً  أل القًابة ما عامت أتت على لغية اييي مقبولية عني   وقو ية 

؛ لييذلك نييًا   ًتيي  بييالقًاباظل و ييناُّ علييى اكًهييا ظ تفسييرً ؛ ارقييو : (3)ل  ييه

 .(4)«واكًنا من سائً القًابة ما اريا اائ ة ظ الاًنى واإلعًاب ويرً الك»

يه  قيوي مًنيى  ً ي   ومن م مح منيج ابين جيزي ظ ا حت اجيه بيالقًاباظ أنَّ

ى ى  ...) :ي تًالى  يبقًابة أ ًىل ومن الك ظ سو ة البقًة أنه عن  قوله 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

. إا  قيو  ابين جيزي: ]سو ة البقًة  (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

( اياع ا »  (  وتا  أل  كيول  كاتِير؛ ِير ؛ ال  ل ا َّ كاتِر؛ ول ال  عضل  عليى تقي  ً كسيً ول

الًاب الا ياة من   ضياّ (ل والاًنيى عليى هيذا نييي للكاتير والشياه  أل  ضياّ  

صاحر الو  أو الذي علريه الوي  بالز ياعة اريه أو النقصيال منيهل أو االمتنياع مين 

                                                 

 (.1/106( التسير  لًلوم التنز  ل  1 

 (.24(  ن ً ما تق م ظ الابوث انو ل  ص2 

ا تناوله للقًاباظ القًآنرة واحت اجه بيا؛ لكونيا لغة عن الًًب اراا  لي:3   (  ن ً أ ضا

إا   اننًام](   ۓ ... ڳ ڳ ڳ ڳ ک ک ک ک گ گ گ گ)قوله تًالى: 

گ گ )وقوليه تًيالى: «. وقًئ بفتح الزاي والكسيائي بالضيم وهايا لغتيال(: »1/276 قو  ابن جزي  

وأما ضم الياب وكسًها الغتالل (: »1/297. قا  ابن جزي   انعًاف] (   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .«وأما إسكانيا الًله أجًى اريا الوص  م ًى الوقف

ا ال ل 284ل 180ل 2/136ل 430ل 419ل 415ل 376ل 347ل 1/327اواضي  التالرية مين تفسيرً ابين جيزي:  و ن ً أ ضا

 ل...إلخ(.485ل 478ل 416ل 415ل 430ل 354ل 330ل 299

 (.1/16( التسير  لًلوم التنز  ل  4 



 

 

 

 
 

608 

 دراسة وصفية حتليلية : املخطوط الُعماني املصحف
 

 سعيد عوض املالكي نواف د.
 

( مفًوالا لم  سيم ااعليه عليى تقي  ً  الكتابة أو الشياعةل و وتا  أل  كول  كاتِر؛

 ال  ي  ضيي اهلل عنيهي  وي اليك قيًابة عايً بين الرطياب اتح الًاب الا يايةل و قي

ل والاًنى: النيي عن اإلضًا  بالكاتر والشاه ؛ (1) ضا  ( بالتفكرك واتح الًاب

اابن جيزي هنيا  ويتج بقيًابة  يااة عليى إثبياظ توجريه . (2)«بإاا تياا بالقو  أو بالفً 

 ضيي اهلل عنيهل وهيذا بي  اليك قيًابة عايً بين الرطياب  قًآين نوا ناحرتهل وق  ساع  عليى

ييا ايإل القييًاباظ   يك لييرس ابين جييزي اريه بيوحيي ل وإنايا كاييا أل القيًآل  فسييً بًضيه بًضا

ا.   ًاض  بًضيا بًضا

يه  بويث عين الوجيه  ومن التااس ابن جزي الحت اجيه للقيًاباظ القًآنرية أنَّ

اللغوي والنووي للقًابةل وق  سا ً هذا النيج ابينل جيزي ظ تفسيرً ل ومين أمثلية 

 الك ظ سو ة البقًة:

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ...): ي تًيالى  يقوليه 

؛ اإلَّ ابين جيزي ]سو ة البقًة (   ک...ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ةا(   ا ليم ظ الغًاة بالر ل وقيًئ بفيتح » ظ تناوله ليا قا :  ال ًْ فل يل ًل ِن اْيتل إاِلَّ مل

ن جزي هنا ق  اكً قًابترن .اإل اب(3)«الغرن؛ وهو الاص  ل وبضايا؛ وهو االسم

يا قيًابة ابين  يه تفسيرً  وبنيا ل وهيي أ ضا إح اها هي قًابة ناا  وعليى أساسييا وجَّ

كثرًل وأبي عاًول وأبي جًفً من الًشًةل وابن مورصنل والرز  ي من ان بًيةل 

ييةا }والقييًابة ان ييًى:  ال ًْ فل يع ًل وهييي قييًابة عاصييمل وابيين عييامًل وحاييزةل  {اْيتليي

                                                 

عبي  ( مًاين القًآلل نبي زكً ا  ورى بن ز اع الفًابل توقر : موا  علي الن ا ل موا   وسف ن ياتيل 1 

(ل ومرتصيً ظ 1/150ل  ل ع.ظ1الفتاح إسااعر   لبيل عا  الاصً ة للتيلرف والنشيً والتًجايةل ط

(ل البوً الاورطل نبيي 93(ل و واا القًاباظل للكًماينل  ص21 واا القًاباظل البن  الو هل  ص

 (.204(ل وإتواف اض ب البشًل  ص6/48حرال انن لسيل  

 (.1/140( التسير  لًلوم التنز  ل  2 

 (.1/130( التسير  لًلوم التنز  ل  3 
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ل (1)بل و لف من الًشيًةل والوسينل وانعاي  مين ان بًيةوالكسائيل و ًقو

جيا على مًناها اللغيويل ووظرفتييا  ًَّ وكال سبر  الًًبرة اريا عن  ابن جزي أنَّه  

ف»النوو ةل االقًابة انولى التي هي بفيتح الغيرن هيي مصي    ًل ي يا «: يل يةال وأمَّ ال ًْ يل

اسيم مصي   مسياوعل  القًابة الثانرةل والتي هي بضم الغرنل  ًجت عليى كونييا

وال  رض  لقرياسل وبالتيالي اإنييا قي  أتيت عليى لغية مين الًيًب تضيم ميا حقيه 

ا للاص   و ًام  مًاملته.  الفتحل ولكنه مًاو  به ايضوى اساا

ا قوله  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ...): ي تًالى  يومنه أ ضا

ا نوا ن ]سو ة البقًة (   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ا اإل ابن جزي ظ تناوله أ ضا ووا

؛ اقا :  ةع(؛ أي: إل كال » لغويًّ ًل س ا عع ( تامة باًنى حضً ووق ل وقًئ:  ال كالل

 .(2)«الغً م اا عسًة

ةع }: ي تًالى  ياقوله  ًل ْسي و عع وهيي « او»قًابتال؛ متواتًة و ااة؛ اانولى بًا   {اع

ا القًابة الثانرية:  لنصير با« اا»قًابة متواتًة عن الًشًةل وان بًة التي اوقيال وأمَّ

ايي قًابة  ااة؛ قًأ بيا أبي بن كًرل وعب  اهلل بن مسًوعل وعب  اهلل بن الًباسل 

ييالل  ضييي اهلل  ييا إبييًاهرم بيين أبييي  ي تًييالى  يوعثاييال بيين عفَّ عيينيمل وقييًأ بيييا أ ضا

ل ايذ  القًابترن التي أو عهاا ابن جزيل ولم  فيً  ظ نصيه بيرن الاتيواتً (3)عبلة

ظ اآ ية القًآنريةل « كيال»ظ عليى اللغيةل ومي ى عاللية  منيا والشاال وكال اعتاياع 

 وهو نفس ما نوا  ابن جزي ظ تفسرً  التسير .

                                                 

(ل والابسييييوط ظ القيييًاباظ الًشييييًل 81(ل والترسييييرًل للييي اينل  ص187( السيييبًة ظ القيييًاباظ  ص1 

(ل والبوييً الاوييرطل نبييي حرييالل 2/610(ل واإلقنيياع ظ القييًاباظ السييب ل البيين البييااشل  149 ص

 (.207وإتواف اض ب البشً  ص(ل 2/173(ل والنشً ظ القًاباظ الًشًل  6/246 

 (.1/138( التسير  لًلوم التنز  ل  2 

(ل 24(ل ومرتصييً ظ  ييواا القييًاباظل البيين  الو ييهل  ص2/368ل 1/186( مًيياين القييًآلل للفييًابل  3 

(ل البويً الاويرطل نبيي حريال 102(ل و واا القًاباظل للكًمياينل  ص512والكام ل لليذليل  ص

 (.6/541انن لسيل  
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وبًيي  اقيي  كييال ابيين جييزي واراييا ليييذا اليينيج ظ تفسييرً ل وظ احت اجييه للقييًاباظ ظ 

يه لايا  مواض   تى منهل وهو ما  وضيح إليى أي مي ى كيال تقي  ً ابين جيزي للقيًاباظل وأنَّ

 مة  اصة ع َّ الك على تق  ً  ليا ونئاتيا.أاًع ليا مق 
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 املبحث الثالث
 ربط املعنى القرآني بالقراءات

 القرآنية عند ابن جزي 
ايبً  القيًاباظ توضيح الاًنيى الايًاعل  ؛علم القًاباظ له اتصا  قوي بالتفسرً

وبًضيييا  ز يي  اإل ييكا ل وبًضيييا  بييرن الاًنييى الايييمل وقيي  أو ع السييروطي لتًيي ع 

ل وق  أ ا  ابن (1)«اإلتقال»القًآنرة أكثً من اثني عشًة اائ ة  سريا ظ كتابه  القًاباظ

ه بنى إ ًاع القًاباظ القًآنرة ظ تفسرً  هذا على إ ًاع ميا  جزي نفسه ظ مق مة تفسرً  أنَّ

له اائ ة ثم برَّن أنَّه لن  يتي على اكً القًاباظل وأنَّه استغنى عن الك بذكًها ظ الكتر 

واكًنيا مين سيائً »بيال وأنَّه لن  ذكً من القًاباظ إال ما  تطلبه الاًنى؛ اقيا :  الاًنرة

القييًابة مييا اريييا اائيي ة ظ الاًنييى واإلعييًاب ويرييً الييك. عول مييا ال اائيي ة ارييه زائيي ة. 

واستغنرنا عن استرفاب القًاباظ لكونيا مذكو ة ظ الكتر الا لفة اريا. وقي  ألفنيا ارييا 

كيل ابن جزي  ً   أل  قو : ميا ليه اائي ة ارايا »ل ومن ناحرة أ ًى (2)«كتبا نف  اهلل بيا

 تًل  بالاًنى واإلعًاب وما قًب منه اإنه  ي ذ به؛ مث : الب يةل لكن ما سيوى اليك 

الاًج  اريا كتر القًاباظ..؛ ايو انترر من عليم القيًاباظ ميا ليه ع قية اإنه  تًكه؛ نل 

. ومن هذ  الاكانة التي احتليا عليم القيًاباظ اقي  (3)«بالاًنى واإلعًاب وما قًب من الك

 عع َّ من الًلوم ال زمة للافسًل وهذا ما اتف  علره ك  من صنف ظ علوم القًآل.

                                                 

منيا: الابالغة ظ إع از  بإ  از  إا تنوع القًاباظ بانزلة اآ اظ ولو »ومن هذ  الفوائ  التي اكً السروطي قوله: ( 1 

مْ }جًلت عاللة ك  لفق آ ة على ح ة لم  رف ما كال اره من التطو   وليذا كال قوله:  للكع ألْ جع  (6/الاائي ة  {ول

اح  لكن با ت ف إعًابه. ومنيا: أل بً  القًاباظ  برن ما منزالا لغس  الًج  والاسح على الرف واللفق الو

ًل»لًله   ي  ظ القًابة ان ًى اقًابة:  اامضوا إلى اكً »بالتش    مبرنة لاًنى قًابة الترفرف وقًابة: «  طَّيَّ

القيًآلل ويرًهايال  ن يً: اإلتقيال ظ عليوم «. اليذهاب ال الاشيي السيً  « ااسيًوا»تبرن أل الاًاع بقيًابة: « اهلل

ل 1ل    ال  ن السيروطيل توقري : مواي  أبيو الفضي  إبيًاهرمل اليرةية الاصيً ة الًامية للكتيابل القياهًةل ط

 (.279ل 1/278مل  1974هي =1394

 (.1/16التسير  لًلوم التنز  ل   (2 

 (.104(  ًح مق مة التسير  لًلوم التنز  ل مساع  الطرا ل  ص3 
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ومن هنا اق  بنى أبو القاسيم ابين جيزي تفسيرً  ظ تناوليه للقيًاباظ القًآنرية عليى 

م أنَّه كال مًنراا بذلكل ه لين قيًابة إال ميا كيال لييا   بطيا بالاًنىل وق  ناَّ كاا تق َّ وأنَّ

ال وهذا ما ب ا بوضيوح ظ إ يًاع  للقيًاباظ لسيو ة البقيًةل  ًا سبر ا إلى تقً ً مًناى تفسر

 وهو ما سيتناوله ظ هذا الابوث.

ا لآل ة القًآنرة: -  إضااة القًابة القًآنرة مًناى ج   ا

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ): ي تًييالى  يقولييه 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

لليِ ها(: قيًئ » . قا  ابن جزي: ]سو ة البقًة (   ىث ...ائ ائ ەئ  ة؛ بِول ا َّ والِ ل ال تعضل

بفتح الًاب؛ اللتقاب الساكنرن على النييل وبًاًيايا عليى الربيًل ومًناهيا النيييل 

ا إليى الفاعي ل اركيول  و وتا  على ك  واح  من الوجيرن أل  كول الفً  مسين ا

ال ما قب ا إلى الافًو ل اركول مفتوحا ا قب  اإلعيامل أو  كول مسن ا   اآ ً مكسو ا

والاًنى على الوجيرن: النييي عين إضيًا  أحي  الوالي  ن بياآ ً بسيبر الولي ل 

و يي    ظ عاييوم النيييي: وجييو  الضييً  كليييا والبيياب ظ قولييه بوليي ها وبوليي  : 

يا َّ }: ي تًيالى  ي. اقوليه (1)«سببرة ي {ال تعضل ًئ بفيتح اليًاب الاشي عة كيال ييً  إاا قع

الك م النيي لف اا ومًنى؛ وهي قًابة ناا ل وعاصمل والكسائيل وابن عامًل وأبو 

جًفًل و لف من الًشًةل ووااقيم الوسن البصًي وانعا  من ان بًيةل وإاا 

قًئت بالًا  كال يً  الك م الربً لف اا والنيي مًنيى؛ وهيي قيًابة ابين كثريًل 

و ًقوبل وقتربية عين الكسيائي مين الًشيًةل ووااقييم ابين مويرا وأبي عاًول 

ل وهذ  الاغا ًة انسلوبرة كال القًاباظ القًآنرة السيبر انو  ارييا؛ (2)والرز  ي من ان بًة

ۋ ۋ  ...) وهذ  القًابة مناسيبة لايا قبلييا مين قوليه:»لذلك قا  أبو حرال عن قًابة الًا : 

                                                 

 (.1/125( الاص   الساب  نفسهل  1 

(ل والابسيوط ظ 69(ل والترسيرًل نبيي عايًو الي اينل  ص183( السبًة ظ القًاباظل البن م اه ل  ص2 

(ل والبوً الاورطل 2/608(ل واإلقناع ظ القًاباظ السب ل البن البااشل  149القًاباظ الًشًل  ص

 (.204 ص(ل وإتواف اض ب البشً 2/171(ل والنشً ظ القًاباظ الًشًل  6/43نبي حرالل  
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ظ الًا ل وإل ا تلف مًناهاا؛ نل انولى  بً ة لف ا  ؛ ال تًاك ال الترن(   ...ۅ ۅ ۉ 

 .(1)«ومًنىل وهذ   بً ة لف اال نيررة ظ الاًنى

نيي عليى بومن هنا  تبرن لنا كريف اسيتطاع ابين جيزي أل  طيوع القيًابة القًآنرية و 

ا ب يراا ساهم ظ تكو نياا القًابتال؛ وهايا التنيوع  ال ب  ق  يًضا ا ت ايا مًنى ج   ا

 لوبي برن ال الة الربً ةل وال الة اإلنشائرة.انس

 مستنبط:ما االعتااع على القًابة القًآنرة ظ تًجرح مًنى  -

ى ى ...): ي تًيالى  يمن الك توجره ابن جزي للاًنى الاستنبط من قوليه 

و وتاي  أل »بييل الايًاع منيه:  ]سو ة البقًة  (  مئ  ...ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

( مفًوالا لم   ر؛
سم ااعله على تق  ً اتح الًاب الا ياةل و قوي الك قًابة  كول  كاتِ

ْ ( بالتفكريك وايتح اليًاب ا ل ا عليى (2)«عاً بن الرطاب  ضي اهلل عنهل  ال  عضل ؛ اعتاياعا

ل اييو هنيا  تريذ مين القيًابة مبتنيى  نبيي علريه (3)قًابة عاً بن الرطاب  ضي اهلل عنيه

ًام  انساسي الذي سياع   عليى انتوائيه استنباطه من القًآلل وكال للقًابة القًآنرة ال

ليذا الاًنىل وأنَّه بذلك ق   بط برن الاًنى الاستنبط والقًابة القًآنرةل وق  تقي م عنيه 

 .(4)أنَّه لن  ذكً من القًاباظ ما كال له أثً ظ الاًنى واائ ة مًجوة

 
 

                                                 

 (.6/43( البوً الاورطل  1 

 (.1/140( التسير  لًلوم التنز  ل  2 

 (.28( تق م ترً  يا ظ الابوث الثاينل  ص3 

ا عن  ابن جزي أنَّه عني  تناوليه لتفسيرً قوليه تًيالى: 4  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ...)( ومن الك أ ضا

و إاِلَّ (: »1/140قا  ظ  ل ]انعًاف   ( وئ...ى ائ  ْرِن أي كًاهة أل تكونا ملكرنل واست   ألْل تلكع للكل نا مل

ْليكع الل  مع به من قا : إل الا ئكة أاض  من اننبرابل وقًئ ملكرن بكسً الي مل و قيوي هيذ  القيًابة قوليه:  ول

ييى( ْبلل ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ...)انييًا  هنييا احييتجَّ بقولييه تًييالى ظ سييو ة طييه: «.  ل

اآ ة القًآنرةل ب  مين سيو ة أ يًى لر كي  أل للقيًآل حقرقية واحي ةل  ؛ تقو ة لاًنى مستنبط من طه](   ۀ

ا الاواض  التالرة من التسير :    (.295ل 2/95ل 1/407وأنَّه  ًام  مًاملة السو ة الواح ة. و ن ً أ ضا
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 خامتة البحث
ظ القًآنرية ظ مينيج ابين جيزي الايالكي ظ تناوليه للقيًابا»تناو  هذا البوث 

ثبوظ صوة اًضيال وأل منيج ابن جزي ظ  عنل وأسفًظ ال  اسة «سو ة البقًة

يه  ًي ُّ  ا اعتا  ظ على اللغية والاًيا ف الًلاريةل وأنَّ ًا ا مرتص تفسرً  نوا اره نووا

ا برن مناهج الافسً نل ومين الاًليوم بالضيًو ة أل لكي  عاي  نتيائج  ا قو اا ني ا

صلتع إلى ع ع من النتائج البوثرة أثناب عالييل أ  ي  أل وثاًاظ ظ نيا تهل وق  تو

 رة:تأس ليا ظ النقاط اآ

أثبييت البوييث أل ابيين جييزي التييزم باني ييه ظ إ ييًاع القييًاباظ القًآنريية ظ  -1

مني ه أنه لن  ذكً من القًاباظ إال ميا كيال ظ ؛ وق  أوضح ...(التسير  تفسرً  

 له اائ ة ظ الاًنى وبرال ظ اإلعًاب.

أل التسييير  لًلييوم التنز يي  قيي  وايي  ابيين جييزي ظ إ ييًاع علييوم كتيياب اهلل  -2

ه  ً ُّ من أهم الًواا  التي تستقى منيا علوم القًآل عاميةل الانز  على نبره  ل وأنَّ

علم القًاباظ القًآنرة  اصة بطً قة موكاةل وبرال موجز    فق  من   له ساة 

 التفسرً القًآين.

تاز بنيج قيو م بنيى علريه تًامليه مي  القيًاباظ القًآنرية أل ابن جزي ق  ام -3

يه  ويتج بيالقًابة  وأئاة القًاباظل وال سيراا الاتيواتً منييال اقي  كيال مين أميً  أنَّ

ل بي  نيًا  كريف طبي  ي تًالى  يالقًآنرة لتقً ً مًنى تفسرًي استنبطه من كتاب اهلل 

لته من انسيلوب اإلنشيائي أل القًابة القًآنرة ق  يرًظ الاًنى القًآين كلرةل وحو

البوت إليى انسيلوب الربيًي لف ايا اإلنشيائي مًنيى وهيو ميا أكسيبته القيًاباظ 

 القًآنرة.
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أل ابن جزي ق  أ سى قاع ة مياة ظ حقي  القيًاباظ القيًآينل ثيم  أ نيا   -4

ا متكام ال وأال وهيي: أل القيًاباظ القًآنرية جيابظ عليى لغياظ  ا تامًّ  طبقيا تطبرقا

ا.الًًب؛ قر  اسيال و ااهال وهذا ما برنه البوث أ ضا

التي أ اها مياة إل فاب موضوع البوث حقيه الكامي  مين  التوصراظأما عن 

 البوث وال  اسةل اإنني أوصي باآتي:

 ييً ن عا سيية مني ريية عامييةل واالهتاييام ع اسيية منيياهج الافسييً ن اآ -1

كر أل لك  مفسيً باًًاة مناه يم ظ تناوليم لًلم القًاباظ  اصة؛ الرس من  

   تييه التييي تبناهييال وا تضيياها؛ لربنييي علريييا تفسييرً  و رًجييه ظ سييلك التفاسييرً 

والقًاباظ التفسرً ة للكتياب الًز يزل وكيذلك ثاية ات اهياظ متاريزة ظ تنياوليم 

 لاوكم التنز   ماا  وجر التوقف عن  جي هم والتًًف علره.

لر  بال ي  الذي بذله ابين  نبغي أل  طب  تفسرً ابن جزي طبًة ج   ة؛ ت -2

جزي ارهل ااا من طبًة إال وهيي توتيوي عليى هفيواظ  يتىل ميا بيرن تصيورفل 

وتوً فل وسوب إ ًاج ليا؛ حتيى أل إحي ى الطبًياظ حيذات بًي  الكلاياظ 

يا لكتابيهل وميا حاليه عليى اليك إال ال يي   ًلاا والتي أ اعها ابن جزي أل تكول مل

رييه ارنبغييي أل تتبنييى هرةيية علاريية لطباعيية بطبرًيية الكتيياب الييذي  تًاميي  مًييهل وعل

 الكتر التًاثرة بًنا ة اائقةل وإال  جًنا من ك  كتاب برفي حنرن.

 

 وآ ً ععوانا أل الوا  هلل  ب الًالارن                                                            
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 فهرس املصادر واملراجع
ًية عشيًل للشيرخ أحاي  بين مواي  إتواف اض ب البشً بالقًاباظ ان ب -1

ل توقري : ع.أنيس مييًةل عا  الكتير «البنياب»ال مراطي الشااًي الشييرً بيي

 م.2006هي =1427ل 1الًلارةل برًوظل ط

اإلتقال ظ علوم القًآلل ل    الي  ن السيروطيل توقري : مواي  أبيو الفضي   -2

 م.1974=هي 1394ل 1إبًاهرمل اليرةة الاصً ة الًامة للكتابل القاهًةل ط

اإلحاطة ظ أ با  يًناطيةل نبيي عبي  اهلل لسيال الي  ن بين الرطريرل عا   -3

 م.2004هي =1424ل 1الكتر الًلارةل ط

أصييو  البوييث الًلاييي ومناه ييهل أحايي  بيي  ل وكاليية الاطبوعيياظل  -4

 م.1982هي =1402: 6الكو تل ط

االقتييًاح ظ أصييو  النوييول ل يي   اليي  ن السييروطيل توقريي : ع.عبيي   -5

 م2006هي =1427ل 2لوكرم عطرةل عا  البرًوينل عمش ل طا

إنباب الغاً بيبناب الًاًل البن ح ً الًسق ينل توقر : ع.حسين حبشييل  -6

الا لس انعلى للشةول اإلس مرةل ل نة إحراب التًاث اإلس ميل مصًل 

 م.1969هي =1389ل 1ط

لاًيًوف بيابن البيااشل اإلقناع ظ القًاباظ السيب ل نبيي جًفيً أحاي  بين علييل ا -7

 م.1983 ي =ه1403ل 1توقر : ع.عب  الا ر  قطام ل جامًة أم القًىل ط

إنبا  الًواة على أنبا  النواةل نبي الوسن جاا  ال  ن القفطييل توقري :  -8

موا  أبو الفضي  إبيًاهرمل عا  الفكيً الًًبييل القياهًةل م سسية الكتير 

 م.1982هي =1406ل 1الثقاارةل برًوظل ط

البوً الاورط ظ تفسيرً القيًآل الً يرمل نبيي حريال مواي  بين  وسيف  -9

انن لسيل توقر : ع.عب  اهلل عب  الاوسن التًكيل ومشا كة مًكز ه يً 
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ل 1للبوييوث وال  اسيياظ الًًبريية اإلسيي مرةل ه ييً للطباعيية والنشييًل ط

 م.2015هي =1436

لي  ةل عبي  الب و  الزاهيًة ظ القيًاباظ الًشيً مين طً قيي الشياطبرة وا -10

 الفتاح موا  القاضيل عا  الكتاب الًًبيل برًوظل ع.ظ.

التسير  لًلوم التنز ي ل البين جيزي الكلبييل توقري : ع.عبي  اهلل الرالي يل  -11

 م.1996هي =1416ل 1 ًكة ان قم ابن أبي ان قمل برًوظل ط

التسير  لًلوم التنز   ومًه الاصوف الشً ف بًوا ة و ش عن ناا ل  -12

جزيل اعتنى بيه: أبيو بكيً بين عبي  اهلل سيً اويل حكومية الشيا قةل البن 

 الانت ى اإلس ميل اإلما اظ الًًبرة الاتو ة.

ز ل عا  بًتيالترسرً ظ القًاباظ السب ل نبي عاًو ال اينل توقر : أوتو  -13

 م.1984هي =1404ل 2الكتاب الًًبيل برًوظل ط

ل توقر : ب   ال  ن قييوجيل الو ة للقًاب السبًةل نبي علي الفا سي -14

بشرً جو  ابيل مًاجًية: عبي  الًز يز  بياحل أحاي   وسيف الي قا ل عا  

 م.1993هي =1413ل 2الايمول للتًاثل عمش ل برًوظل ط

الرصائال نبي الفتح عثاال بن جنيل توقري : مواي  عليي الن يا ل  -15

 م.2011ل 5اليرةة الاصً ة الًامة للكتابل ط

ظ أعرال الاائة الثامنيةل نبيي الفضي  أحاي  بين عليي بين ال    الكامنة  -16

ح ييً الًسييق ينل تصييورح: موايي  عبيي  الاًريي  ضييالل م لييس عائييًة 

 م.1972هي =1392ل 2الاًا ف الًثاانرةل صر   آباعل الين ل ط

السييبًة ظ القييًاباظل للشييرخ أحايي  بيين موسييى بيين م اهيي ل توقريي :  -17

 م.1980هي =1400ل 2ع. وقي ضرفل عا  الاًا فل القاهًةل ط
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 ذ اظ الذهر ظ أ با  من اهرل نبي الف ح عب  الويي ابين الًاياع  -18

الونبليييل توقريي : مواييوع ان نييا وطل و ييًج أحاع ثييه: عبيي  القيياع  

 م.1986هي =1406ل 1ان نا وطل عا  ابن كثرًل عمش ل برًوظل ط

توقري :  ًح طربة النشً ظ القًاباظ الًشيًل لاوير الي  ن النيو ًيل  -19

 م.2003هي =1424ل 1م  ي باسلومل عا  الكتر الًلارةل برًوظل ط

 ًح مق مة التسير  لًلوم التنز   البن جيزيل ع.مسياع  بين سيلراال  -20

بن ناصً الطرا ل اعتنى بيا: ب   بن ناصً بن صيالح ال بيًل عا  ال يوزيل 

 م.2011هي =1431ل 1الالكة الًًبرة السًوع ةل ط

ل للشرخ  ضي ال  ن  ياس القيًاب أبيي عبي  اهلل مواي   واا القًاباظ -21

بيين أبييي نصييً الكًميياينل توقريي : ع. يياًال الً ليييل م سسيية الييب غل 

 م.2001هي =1421ل 1برًوظل ط

يا ة النيا ة ظ طبقاظ القًابل لشاس ال  ن أبي لررً ابن ال ز يل توقري :  -22

 هي.1351ولىل بًجستًاسًل مكتبة ابن ترارةل طبًة مصو ة عن الطبًة ان

يرث النف  ظ القًاباظ السب ل نبي الوسن الصفاقسيل توقر : أحا   -23

 م.2004هي =1425ل 1مواوع الوفرالل عا  الكتر الًلارةل برًوظل ط

اضائ  القًآلل نبيي عبري  القاسيم بين سي مل توقري : ميًوال الًطريةل  -24

ل 1ًوظل طوموسن  ًابةل ووااب تقيي الي  نل عا  ابين كثريًل عمشي ل بري

 م.1995هي =1415

 م.1964ل 3ظ أصو  النوول أ.سًر  اناغاينل عا  الفكًل عمش ل ط -25

قواعيي  أساسييرة ظ البوييث الًلايييل سييًر  إسييااعر  صييرنيل م سسيية  -26

 م.1994هي 1415ل 1الًسالةل برًوظل ط
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الكاميي  ظ القييًاباظ الًشييً وان بًييرن الزائيي ة علريييال نبييي القاسييم  -27

ليي الييذليل توقري : جايا  بين السير  بين  اياعي الشيا رل  وسف بن ع

 م.2007هي =1428ل 1م سسة ساا للتوز   والنشًل ط

الابسوط ظ القًاباظ الًشًل نبي بكً أحا  بن الوسرن النرسيابو يل  -28

ل 1توقريي : سييبر  حاييزة حيياكرايل م ايي  اللغيية الًًبرييةل عمشيي ل ط

 م.1981هي =1401

 واا القيًاباظ واإل ضياح عنييال لمميام أبيي  الاوتسر ظ تبررن وجو  -29

الفييتح عثاييال بيين جنيييل توقريي : علييي الن يي ي ناصييفل وعبيي  الولييرم 

الن يييا ل وعبييي  الفتييياح إسيييااعر   يييلبيل الا ليييس انعليييى للشيييةول 

 م.1966هي =1386اإلس مرةل ل نة إحراب التًاث اإلس ميل القاهًةل 

النويول ع.ميي ي الارزومييل م  سة الكواة ومني يا ظ ع اسة اللغة و -30

 م.1958هي =1377ل 2مطبًة مصطفى البابي الولبيل القاهًةل ط

الاصاحفل نبي بكً بن أبي عاوعل توقر : مواي  بين عبي  ل الفيا و   -31

 م.2002هي =1423ل 1الو  ثةل القاهًةل مصًل ط

مًاين القًآلل نبي زكً ا  وريى بين ز ياع الفيًابل توقري : مواي  عليي  -32

 ل موا   وسف ن اتيل عب  الفتاح إسيااعر   يلبيل عا  الاصيً ة الن ا

 ل ع.ظ.1للتيلرف والنشً والتًجاةل ط

مً ييم انعبيياب= إ  يياع ان  يير إلييى مًًايية ان  ييرل لشييياب اليي  ن  -33

 اقوظ الواويل توقر : إحسال عباسل عا  الغًب اإلسي ميل بريًوظل 

 م.1993هي =1414ل 1ط

ًًبيل ع.جو ج متًي عب  الاسرحل ع.هياين مً م مصطلواظ النوو ال -34

 م.1990هي =1410ل 1جو جل تص  ً: ع.مي ي ع مل مكتبة لبنالل ط
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مناهج الافسً نل ع.منر  بين عبي  الوليرم موايوعل عا  الكتياب الاصيًيل  -35

 م.2000هي =1421ل 1القاهًةل عا  الكتاب اللبناينل برًوظل ط

اليي  ن ابيين ال ييز يل عا   من يي  الاقييًئرن ومً يي  الطييالبرنل لشيياس -36

 م.1999هي =1420ل 1الكتر الًلارةل برًوظل ط

النشً ظ القًاباظ الًشيًل لشياس الي  ن ابين ال يز يل توقري : عليي  -37

 موا  الضباعل الاطبًة الت ا  ة الكبًىل القاهًةل ع.ظ.

نفح الطرر من يصن انن لس الًطررل لشياب ال  ن الاقيًي التلاسياينل  -38

 م.1968ل 1حسال عباسل عا  صاع ل برًوظل لبنالل طتوقر : ع.إ
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 فهرس املوضوعات
 

 الصفوة الاوضوع

 577 مق مة البوث

 582 التاير : تًً ف مصطلواظ عنوال البوث 

ميينيج ابيين جييزي ظ تنيياو  القييًاباظ القًآنريية الاتييواتًة الابوييث انو : 

 والشااة

589 

 605 اباظ القًآنرة واالحت اج بيامنيج ابن جزي ظ توجره القًالابوث الثاين: 

 611  بط الاًنى القًآين بالقًاباظ القًآنرة عن  ابن جزيالابوث الثالث: 

 614  اتاة البوث

 616 ايًس الاصاع  الاًاج 

 621 ايًس الاوضوعاظ

 

 


