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ث  ْح ُة الَب اَج َب  ْ ي ِد
نزَّله  القلوب،  أنزَل كتابَه اجمليَد على أحسِن أسلوب، وهبَر حبسِن أساليِبه وبالغِة تركيِبه  الذي  احلمُد هلل 

أبفصِح لفٍظ آايٍت بيِ ناٍت، وفصَّله سورًا وآايٍت، ورت ََّبه حبكمِته البالغِة أحسَن ترتيب، نَظَمه أعظَم نظاٍم  
وأبلِغ تركيٍب، وصلَّى هللا على من أُنزل إليه لينذَر به وذكرى، ونزله على قلبِه الشَّريِف فنفى عنه احلرَج 

 .(1).وشرَح له صدرًا، وعلى آله وصحِبه مهاجرًة ونصرًا.
 أما بعد 

لبَ   صُ خ  لَ مُ  ِث حْ ا
ْعُقُوِل  

َ
ُقُوِل ِفِ ُمَناَقَشِة َثالَثَِة تَ َفاِسِيَ رُتِ َبْت َعلى تَ ْرتِِيِب فهذ حبث موسوم ب  "َصِحِيِح امل َن ْ

َواِفِق ِلَصرِِيِح امل
ُ
امل

 الن ُُّزُوِل".
 :يف فصلني تناوله الباحثُ 

الفصل فيه    :األول  أما  تناول  ترتيب    ترتيبِ   مبحثَ   الباحثُ فقد  أنه  على  ودلل  السور  ِف  اآلايت 
السورتناول مبحث  توقيفي، مث   العلماء فيه  ترتيب  ذكر مث    ترتيب توقيفي،  هأنمث دلل على  ،  ومذاهب 

أتثر من  من املستشرقني و   له  أبرز الداعني  عرج على ذكرمث  ،  هذا الرتتيب خمالفة ومعارضة    ومصدر  بداية
املعاصرين. هبم 

الثالثة  الثاين:أما الفصل  و  التفاسِي  الباحث بعرض  ، مث تناول اليت خالفت الرتتيب املصحفي  فقد قام 
ب وعقيدتهكل  التعريف  ومنهجه  ومؤلفه  للرتتيب أسباب  و   الرتتيب هذا  ة  ملخالف  هدوافعو   تفسِي  جنوحه 
، مث ختم ببيان مآرهبم  هلممل تتحقق    بابهذا ال أن ُمْفَتِتُحو  بنيَّ   مث   انقش تلك الدوافع وفندها،  النزويل، مث 

 .الذي أمجعت عليه األمة وتلقته ابلقبول وجوب احرتام الرتتيب املصحفي

للسيوطي: )ص:-)1) القرآن  ترتيب  أسرار  بكر، جالل    (.65يُنظر:  أيب  بن  الرمحن  املؤلف: عبد  القرآن  ترتيب  أسرار 
 . 1ه ( الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع عدد األجزاء: 911الدين السيوطي )املتوىف: 
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Research Summary 

This research is tagged with  
"The Sahih Maqul which corresponds to the Sahih Maqlub in the 
discussion of three interpretations arranged in a successive order". 
The researcher dealt with it in two chapters: 
As for the first chapter: the researcher dealt with the study of the 
arrangement of the verses in the surahs and indicated that it is a 
suspensive arrangement.He is one of the orientalists who were 
influenced by his contemporaries. 
As for the second chapter: The researcher presented the three 
interpretations that violated the Qur’anic order, then dealt with 
the definition of each interpretation, its author, method, doctrine 
and motives for violating this arrangement and the reasons for its 
delinquency in the descending order, then discussed and refuted 
those motives, then indicated that the openers of this chapter did 
not achieve their goals, then He concluded by stating the 
necessity of respecting the Qur’anic order on which the Ummah 
agreed and accepted it. 
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خطة البحث 
وقد ضمَّن الباحُث حبثَه خطة حبث مكونة من فصلني، وكل فصل يندرج حتته عدد من املباحث، وكل 

مبحث يندرج حتته عدد من املطالب، وقد بنيَّ فيه ما يلي: 
أوًًل: أمهية موضوع البحث

اثنًيا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها  
اثلثًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 

رابًعا: مشكلة البحث وأهدافه
 خامًسا: منهج البحث 

سادًسا: خامتة البحث، وبيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة.
جمموع الفهارس سابًعا: 

تتكون من فصلني على النحو التايل:   وخطة البحث
 الفصل األول

توقيف الرتتيب املصحفي لآلايت والسور 
 :مباحث ستة ويشتمل على 

 املبحث األول: بيان أن ترتيب اآلايت ِف السور توقيفي
 وفيه مطلبان: 

 والرتتيب املصحفي يشتمل على أمرين:
 األمر األول: ترتيب اآلايت ِف السور املطلب األول: 
 األمر الثاين: فهو ترتيب السور وفق الرتتيب املصحفي أما و املطلب الثاين: 

توقيفي السور  ِف  اآلايت  ترتيب  أن  على  األدلة  أوضح  من  الثاين:  مجلة    ،املبحث  السور  بعض  نزول 
 واحدة

   :انبلوفيه مط
 املطلب األول: ذكر مجلة من السور اليت نزلت مجلة واحدة

 اخلالصة ِف ذكر السور اليت نزلت مجلة واحدةاملطلب الثاين: 
 مذاهب العلماء وخالفهم ِف ترتيب السوراملبحث الثالث: 

 وفيه ثالثة مطالب:
 املذهب األول: أن ترتيب السور أمر توفيقي من اجتهاد الصحابةاملطلب األول: 
 صلى هللا عليه وسلم  املذهب الثاين: أن ترتيب السور أمر توقيفي من النيب   املطلب الثاين: 
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املذهب الثالث: أن ترتيب أغلب السور أمر توقيفي من النيب   صلى هللا عليه وسلم  املطلب الثالث:  
  وأن ترتيب بعض السور كان ابجتهاد من الصحابة

 أبرز أقوال العلماء القائلني أبن ترتيب سور القرآن الكرمي كان ترتيًبا توقيفًيا املبحث الرابع:  
 مطلبان: وفيه 

 املطلب األول: ذكر مجلة من أقوال العلماء املتقدمني
 املطلب الثاين: ذكر مجلة من أقوال العلماء املعاصرين

 أبرز األدلة اليت استدل هبا بعض العلماء على توقيف الرتتيب املصحفي: اخلامساملبحث 
 مطالب:أربعة وفيه 

 على ترتيب السور ِف املصحف العثماين -رضي هللا عنهم-الصحابةالدليل األول: إمجاع املطلب األول: 
 للقرآن -رضي هللا عنهم-الدليل الثاين: حتزيب الصحابةاملطلب الثاين: 

 الدليل الثالث: النظم الرتتييب لبعض السور املتشاهبة ِف مفتتحها املطلب الثالث: 
 القائلني أبن ترتيب السور توقيفياخلالصة من أقوال وأدلة العلماء املطلب الرابع:  

 بداية خمالفة ومعارضة الرتتيب املصحفي ابلرتتيب النزويل وبيان مصدره  املبحث السادس: 
 وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: أول من خالف وعارض الرتتيب املصحفي ابلرتتيب النزويل
 القرآن ترتيًبا نزولًيا : أبرز املستشرقني الداعني إلعادة ترتيب املطلب الثاين

املطلب الثالث: أبرز من أتثر ابملستشرقني من املعاصرين 
الفصل الثاين

التفاسِي الثالثة اليت رُتَِبت على ترتيب النزول ومناقشةعرض ودراسة 
 :مباحث  ثالثةوفيه 

القادر   ل  " عبد  التفسِي األول "بيان املعاين  مال ُحَويِ ش ")ت: املبحث األول: عرض ودراسة ومناقشة 
 ه ( 1398

 مطالب: ستةوفيه 
 املطلب األول: التعريف بتفسِي "بيان املعاين" ومؤلفه "مال ُحَويِ ش "

 ِف تفسِيه الكتب اليت اعتمد عليها "ُحَويِ ش"املطلب الثاين: 
 املطلب الثالث: طريقته ِف التفسِي 

 : أول دراسة حول هذا التفسِيالرابعاملطلب 
 املطلب اخلامس: دراسة نقدية لتفسِي "ُحَويِ ش" 

 ومناقشتها   النزويلاملطلب السادس: حصر دوافع إقدام "ُحَويِ ش" على تغِي الرتتيب املصحفي ابلرتيب 
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احلديث"   التفسِي  الثاين"  التفسِي  ومناقشة  ودراسة  عرض  الثاين:  )ت: املبحث  دروزة"  عزة  حممد   " ل  
 ه ( 1404

 مطالب:مثانية وفيه 
 املطلب األول: التعريف بتفسِيه

 املطلب الثاين: حجة "دروزة" ِف إقدامه على تغيِي الرتتيب املصحفي ابلرتتيب النزويل  
  املطلب الثالث: بيان أهم وأبرز الدوافع اليت ساقت " دروزة " لرتتيب تفسِيه ترتيًبا نزولًيا

 املطلب الرابع: مناقشة دوافع "دروزة":
 املطلب اخلامس: طريقة "دروزة" ِف تفسِيه

 املطلب السادس: تقييم تفسِيه
 -جل ِف عاله -املطلب السابع: عقيدة " دروزة " ِف صفات الرب
 املطلب الثامن: أبرز الدراسات حول هذا التفسِي

حبنكة الثالث: عرض ودراسة ومناقشة التفسِي الثالث كتاب "معارج التفكر ودقائق التدبر" ل  "    املبحث 
 ت: ه ( 1425) امليداين"

 مطالب:سبعة وفيه 
 املطلب األول: التعريف ابلكتاب ومؤلفه وبيان أهم دوافع وبواعث أتليفه 

   "حبنكة" ال ة املطلب الثاين: أضواء جانبية على عقيد
  ِف كتابه، ورأيه ِف ترتيب السور، وما كان لزاًما عليه اتباعه "حبنكة" ال  املطلب الثالث: منهج

 انتهاج هذه الطريقةِف "حبنكة"  ال  املطلب الرابع: حصر دوافع
   "حبنكة" ال املطلب اخلامس: مناقشة دوافع ومربرات 

 هل حتققت األهداف اليت رامها ُمْفَتِتُحو تغِي الرتتيب املصحفي ابلرتتيب النزويل  املطلب السادس:
 بيان وجوب احرتام الرتتيب املصحفي وعدم التعرض له، والتصدي ملن تعرض له املطلب السابع: 
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 منهجية البحث 
: أمهية موضوع البحث  أوًلا

 اليت أقدم عليها الثالثة نفر الذين أحدثوا أمرًا جلاًل البحث حول تلك اجلرأة  هذا  تتمحور وتتمركز أمهية  
وفق الرتتيب النزويل خملِ ِفني وراء ظهورهم الرتتيب املصحفي الذي استقرت   افصنفوا ثالثة تفاسِي وكتبوه

العثماني الصحف  أبيهم  ةعليه  بكرة  الصحابة كلهم عن  عليه  أمجعني  -وأمجع  عنهم  وتلقته    -رضي هللا 
 مجع عليه السلف واخللف حىت زماننا احلاضر.األمة ابلقبول وأ

من هنا أتيت أمهية هذا البحث، فكان ًلبد ولزاًما من تقدمي دراسة معاجلة هلذا اخلطر ومناقشته وتفنيده،  
ب   البحُث  ُسِ ي  فقد  ولذا  والعقلية،  النقلية  مقرون ابحلجج  علمي أتصيلي  الفجيعة أبسلوب  تلك  ودفع 

ْعُقُوِل ا"
َ
َواِفقِ َصِحِيِح امل

ُ
ُقُولِ  مل َن ْ

 ِفِ ُمَناَقَشِة َثالَثَِة تَ َفاِسِيَ رُتِ َبْت َعلى تَ ْرتِِيِب الن ُُّزُوِل". ِلَصرِِيِح امل
 اثنياا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 

عليهاالدراسة    وقف  اليت  امليزان"  :الباحث  الوحيدة  ِف  النزول  ترتيب  حسب  أتليف: "التفاسِي   ،
وأستاذ الدراسات القرآنية    ،، خبِي مبركز تفسِي للدراسات القرآنية-رمحه هللا  -مسلم حممدمصطفى  .أ.د

 . ه 15/12/1432بتاريخ:، هل التفسِيحبث منشور ِف ملتقى أ جبامعة الشارقة سابًقا،
 عرض لتك الدراسة: 

ِف  انقش  الدراسة  الباحث  دوافع   تك  بعرض  اتبعها  مث  والتوفيق،  التوقيف  بني  القرآن  ترتيب  قضية 
أصحاب تلك التفاسِي وانقشها وفندها بقلم يدل على الغِية على كتاب هللا ويدل على رسوخ صاحبه، 

 فجزاه هللا خِيًا. وقد أفاد وأجاد 
 : الدراسة تلك على املالحظات أهم

  : من   دها مجلة، وكان األوىل له عرض دوافع كل واحدمث فنَّ لة  مجلقد عرض الباحث تلك الدوافع  أوًلا
 مجيًعا مث فندها مجيًعا، فنا عرضها  لرد عليه مباشرة، ولكنها كما أسلمث يعقبها اب  ،على حده  تلك التفاسِي

الثالث مث   اء الرد عليها بعد ذلك على نفس جوأعين بعرضها مجيًعا ومجلة أنه عرضها األول فالثاين مث 
يتشتت ذهن   حىت ًل  ض، وكان األوىل أن يعرض دوافع كل واحد مث يرد عليها ويفندها مباشرةطريقة العر 

 واملآخذ والرد عليها بني تفسِي وآخر. ظاتحالاملالقارئ، وحىت ًل تداخل عليها 
لبيان  اثنياا:   افتقاره  البحث  الثالثة  من أهم املالحظات بل واملآخذ على هذا  التفاسِي  عقيدة أصحاب 
منهماألشعري األول  إن  بل  ُحَويِ ش   -ة  ابلتصوف  -مال  النقش  متهم  للطريقة  رده واًلنتماء  مع  بندية، 

ابملوضوعات،  واستشهاده  الثابتة،  الصحيحة  لألحاديث  وتضعيفه  هلا،  ورده  ابلسنة  وجهله  لإلمجاع، 
تدل   "ُحَويِ ش"  ومراجع،   الصحيحني، وغِيها من الطوام املذكورة ابلتفصيل ِف ثنااي حبثناوطعنه كذلك ِف

 على ذلك دًللة واضحة.
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العقدية   املزالق  من  حذر  على  ليكون  مبكان  األمهية  من  للقارئ  وإبرازه  العقدي  اجلانب  معرفة  وإن 
 . وًل سيما ِف أتويل صفات الرب جل ِف عاله السنةِ  أهلِ  معتقدَ  واملخالفات اليت خالف فيها املفسرُ 

 تعريًفا   افتقاره لتقدمي تعريف بتلك التفاسِي ولو  -كذلك  -ى هذا البحث من املالحظات اهلامة علاثلثاا:  
القارئ على مشهد عام   ليقف  تناول كل مفسر منهم آلايت  على  موجزًا  التفاسِي ويطالع طريقة  تلك 

 ، واملآخذ اليت ُأِخَذت على عمل كل مفسر ِف تفسِيه.الكتاب اجمليد
طالعها يافتقاره لرتمجة أصحاب تلك التفسِي ل  -كذلك  -هذا البحث ة على  ومن املالحظات اجلليَّ رابعاا:  

 . االقارئ ويقف عليه

ومعتقده ومؤلفه  ابلكتاب  التعريف  للتفسِي  فإن  تناوله  الكتاب   وطريقة  عن  جلًيا  واضًحا  تصورًا  يعطي 
ي على كل ما ينبغي أن يعرفه عن الكتاب الذ   الوقوفمن جوانب عدة ختدم القارئ وتسهل له    وكاتبه
 .وعن مؤلفه ومنهجه ومعتقده يطالعه

وأنه  النقدية، وًل سيما  العلمية  قيمة حبثه  الباحث وًل ِف  تقدح ِف جهد  املالحظات وغِيها ًل  وهذه 
 .-رمحه هللا تعاىل -  أستاذ له قدره وله مكانته العلمية والتقدمية

 اثلثاا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث
ومناقشة تلك التفاسِي أتيت انتصارًا للقرآن ودفًعا لتك الشبهة اليت وقعوا فيها حىت ًل يغرت بفعلهم أي ِغٍر  

 . الناس ِف متناول أيديكرمي فيتابعهم ويوافقهم عليه، وًلسيما أن تلك التفاسِي 
 اللزمة جتاه تلك التفاسِي وأتيت هذه الدراسة أيًضا خماطبة للجهات العلمية املعنية ِف األمة ًلختاذا التدابِي

 .ا آجاهلم وأفضوا إىل ما قدمواضو ققد  حىت ًل تتكرر تلك الفجيعة مرة أخرى وًل سيما وأن مصِنفوها
 رابعاا: مشكلة البحث وأهدافه

املصحفي  الرتتيب  تغيِي  إحداث ِف  من  نفر  الثالثة  هؤًلء  عليه  أقدم  فيما  البحث  هذا  تتمثل مشكلة 
 النزويل ابلرتتيب 

وتلك اًلدعاءات إن مل تفند ابحلجة والربهان وبوسائل اإلقناع   مدعني دعاوى ما أنزل هللا به من سلطان،
فقد حتدث نوًعا من القناعات عند من مل ليس له بصر اثقب وعقل راجح، وًلسيما أن من أصحاب 

  من اعتمد ِف عمله تلك التفاسِي
م أسبااًب لتربأ ذمته وليجعلها حجة بينه وبني ربه، ومنهم من قدَّ على فتاوى بعض علماء بلده    -هذا  -

هبا حمجة تضح  به حجة وًل  تقوم  فيواهية ًل  الواهية أبجوبة خ،  احلجج  تلك  وتفند  تناقش  مل  إن  شى 
 انتشار النار ِف اهلشيم.بني الناس مقنعة مسكتة أن تنفذ تلك الفكرة وتنتشر 

التفاس تلك  لتناقش  الدراسة  تلك  أوهن من فأتت  واليت هي  قدموها  اليت  الواهية  تلك احلجج  وتفند  ِي 
العنكبوت وذلكبيت  دامغات  ،  وأدلة  واضحات  عمل    حبجج  عليه  الذي  املصحفي  للرتتيب  صيانة 

 األوليني واآلخرين من أهل اإلسالم أمجعني. 
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 خامساا: منهج البحث 
البحثية،   املناهج  من  عدداا  حبثه  يف  الباحث  استخدم  املنهج لقد  وأبرزها:  أبينها  من    واليت كان 

  الوصفي التحليلي
، مث قام بتحليل  "ترتيب توقيفي"ترتيب اآلايت ِف السور أبنه    وصفالباحث بفيه  قام  فقد    أما الفصل:

نزول بعض السور مجلة واحدة، مث عرج على    :بدًلئل عدة، من أبرزها  توقيفهذلك الرتتيب مستدًًل على  
العلماء   أقوال  أبرز  ذكر  على  عرج  مث  مذاهب،  ثالثة  وأهنا  السور  ترتيب  ِف  وخالفهم  العلماء  مذاهب 

مث قام بوصف كل مذهب وصًفا حتلياًل خمتصرًا   ،القائلني أبن ترتيب سور القرآن الكرمي كان ترتيًبا توقيفًيا
العلماء على مناسًبا ملقتضى احلال، مث ع اليت استدل هبا بعض  أبرز األدلة  رج على عرض الكالم على 

خمالفة  بداية  على  ابلكالم  الفصل  هذا  ختم  مث  حتليلًيا،  وصًفا  هلا  واصًفا  املصحفي  الرتتيب  توقيف 
فيه مبيًنا وواصًفا له وصًفا حتليلًيا دقيًقا مبيًنا    ومعارضة الرتتيب املصحفي ابلرتتيب النزويل وبيان مصدره

 بذكر أبرز املستشرقني الداعني إلعادة أول من خالف وعارض الرتتيب املصحفي ابلرتتيب النزويل، مث ثّنَّ 
 ترتيب القرآن ترتيًبا نزولًيا، مث ثلث وختم بذكر أبرز من أتثر ابملستشرقني من املعاصرين.

الثاين: الفصل  الثالثة،  فقد    أما  التفاسِي  بعرض  الباحث  وصف  قام  تناول  وصًفا  مث  منها  تفسِي  كل 
عرَّ  التعريف ابلتفسِي ومؤلفه ومنهجه وعقيدته، مث  فيه  مبيًنا  احلال  ملقتضى  مناسًبا  دوافع حتليلًيا  ج على 

وصفًيا خمالفته للرتتيب املصحفي وجنوحه للرتتيب النزويل، مث بعد وصفه لتلك الدوافع قام بتحليها حتلياًل  
األهداف أن  الباحث    بنيبكل دافع منها مبا يقتضيه املقام، مث    مفنًدا فيه تلك الدوافع ابلوصف الالئق

النزويل املصحفي ابلرتتيب  الرتتيب  تغِي  ُمْفَتِتُحو  رامها  ب  اليت  تتحقق هلم، مث ختم  بيان وجوب احرتام مل 
 .الرتتيب املصحفي وعدم التعرض له، والتصدي ملن تعرض له
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 املصحفي لآلايت والسور توقيف الرتتيب    الفصل األول 
 املبحث األول: بيان أن ترتيب اآلايت يف السور توقيفي 

 وفيه مطلبان: 
الرتتيب املصحفي هو الذي استقرت عليه العرضة األخِية املوافقة ملا هو مثبٌت ِف اللوح احملفوظ، وهو إن  

وهو الرتتيب الذي استقر عليه   ،اجلمع البكري ألول مجع للقرآن بني لوحني  استقر عليهالرتتيب الذي  
 الراشدُ   اليت بعث هبا اخلليفةُ املصحف اإلمام ِف اجلمع العثماين، وهو الرتتيب املوافق للصحف العثمانية  

 األمصار.  رضي هللا عنه إىل عثمانُ 
 والرتتيب املصحفي يشتمل على أمرين: 

 املطلب األول: األمر األول: ترتيب اآلايت يف السور 
   ترتيب اآلايت يف السور أمر توقيفي ًل جمال لالجتهاد فيه البتة:فال شك يف أن 

 : -رمحه هللا -ه ( 794)ت: قال الزركشي 
فأما اآلايت ِف كل سورة، ووضع البسملة ِف أوائلها، فرتتيبها توقيفي بال شك، وًل خالف فيه، وهلذا ًل 

 ( 2). جيوز تعكيسها
 :  -رمحه هللا  -ه ( 911)ت: وقال السيوطي

اإلمجاع   وأما  ذلك،  شبهة ِف  توقيفي ًل  اآلايت  ترتيب  أن  على  املرتادفة  والنصوص  غِي اإلمجاع  فنقله 
واحد منهم الزركشي ِف الربهان، وأبو جعفر بن الزبِي ِف مناسباته وعبارته: ترتيب اآلايت ِف سورها واقع 

 ( 3)بتوقيفه   صلى هللا عليه وسلم   وأمره من غِي خالف ِف هذا بني املسلمني. 

 
لبدر الدين حممد بن عبد هللا    - .256، ص:  1م القرآن، ج الزركشي، الربهان ِف علوم القرآن، الربهان ِف علو   -(2)

 -ه   1376دار إحياء الكتب العربية، مصر    -الطبعة األوىل-حممد أبو الفضل ابراهيم    :( حتقيق794الزركشي ) ت:
 م . 1957

الرمحن بن أيب بكر  جلالل الدين عبد    (. اإلتقان ِف علوم القرآن،211/  1السيوطي، اإلتقان ِف علوم القرآن )  -(3)
م. 1985-ه 1405دار الرتاث ابلقاهرة، الطبعة الثالثة،    –ه ( حتقيق: حممد أبو الفضل ابراهيم  911السيوطي ) ت:  

(. إعجاز القرآن للباقالين املؤلف: أبو بكر الباقالين حممد بن الطيب )املتوىف:  60ويُنظر: إعجاز القرآن للباقالين )ص   
 .  1م عدد األجزاء: 1997مصر الطبعة: اخلامسة،  -محد صقر الناشر: دار املعارف ه ( احملقق: السيد أ403

(. مناهل العرفان ِف علوم القرآن املؤلف: 347/  1(. ومناهل العرفان ِف علوم القرآن ) 41وأسرار ترتيب القرآن: )ص   
.   2كاه، الطبعة الثالثة، عدد األجزاء:  ه ( الناشر: مطبعة عيسى البايب احلليب وشر 136حممد عبد العظيم الزُّْرقاين )ت:  

(. وفتح البيان ِف مقاصد القرآن   أبو 25/  1وحاشيه الشهاب على تفسِي البيضاوي عنايه القاضي وكفاية الراضي: )
فتُح البيان ِف   .(307/  15الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيين البخاري الِقنَّوجي )
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 : -رمحه هللا-أيضاا -ه (911)ت: ويقول السيوطي
آن الذي أنزله هللا وأمر إبثبات رسه، ومل ينسخه، وًل رفع تالوته بعد "والذي نذهب إليه أن مجيع القر  

نزوله، هو الذي بني الدفتني، الذي حواه مصحف عثمان، وأنه مل ينقص منه شيًئا، وًل زيد فيه، وأن 
 ترتيبه، ونظمه اثبت على ما نظمه هللا تعاىل، ورتبه عليه رسوله   صلى هللا عليه وسلم   من آي السور، مل

  (4)يقدم من ذلك مؤخر ومل يؤخر مقدم".
 :  -رمحه هللا-ه ( 1367)ت: وقال الزرقاين

النيب   من  بتوقيف  السورة كان  ِف  اآلايت  ترتيب  أن  على  العلماء  إمجاع  انعقد  عليه -ولقد"  صلى هللا 
  (5) . عن هللا عز وجل، وأنه ًل جَمال للرأي واًلجتهاد فيه، ومل يُ ْعَلم ِف ذلك خُمالٌف"-وسلم

 وممن قال ابإلمجاع الذي حكاه السيوطي والزرقاين كذلك كل من: 
  :-رمحه هللا -ه ( حيث يقول 620ابن قدامة املقدسي )ت  -1

   (6) .ترتيب اآلايت واجب؛ ألن ترتيبها ابلنص إمجاًعا
 :-رمحه هللا -ه ( حيث يقول 708وأبو جعفر الغرانطي)ت  -2
، من غِي خالف ِف هذا -صلى هللا عليه وسلم-اعلم أوًًل أن ترتيب اآلايت ِف سورها وقع بتوقيفه وأمره 

  (7) . بني املسلمني
 :-رمحه هللا -ه ( حيث يقول1014واملال على القاري )ت  -3
  (8).ترتيب اآلايت توقيفي، وعليه اإلمجاع 

 

ا  القرآن  الِقنَّوجي مقاصد  البخاري  احلسيين  لطف هللا  ابن  علي  بن  بن حسن  خان  حممد صديق  الطيب  أبو  ملؤلف: 
العصريَّة  1307)املتوىف:   كتبة 

َ
امل الناشر:  األنَصاري  إبراهيم  بن  َعبد هللا  العلم  خادم  وراجعه:  له  وقد م  بطبعِه  عين  ه ( 

 15م عدد األجزاء:   1992 -ه   1412َبِيوت عام النشر:  -للطَباعة والن ْشر، َصيَدا 
 ).163املرجع السابق: )ص:  -)4)
 (. 1/346مناهل العرفان للزرقاين: ) -)5)
(. واإلقناع ِف فقه اإلمام 433/  1(. ويُنظر: املبدع ِف شرح املقنع )344/  1كشاف القناع عن منت اإلقناع: )  -(6)

 (.  119/ 1أمحد بن حنبل: )
(. الربهان ىف تناسب  182إبراهيم بن الزبِي الغرانطي، أبو جعفر: )ص   الربهان ِف تناسب سور القرآن   محد بن    -(7)

ه ( حتقيق: حممد شعباين دار 708سور القرآن املؤلف: أمحد بن إبراهيم بن الزبِي الثقفي الغرانطي، أبو جعفر )املتوىف:  
 1األجزاء: م عدد   1990 -ه   1410النشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   املغرب عام النشر: 

 (. 4536أخرجه البخاري ِف الصحيح برقم ) -)7(
القاري: )  -)8) املال علي بن سلطان حممد  املصابيح    املفاتيح شرح مشكاة  املفاتيح شرح (.  1520/  4مرقاة  مرعاة 

الدين   حسام  بن  أمان هللا  بن  حممد  خان  بن  السالم  عبد  حممد  بن  هللا  عبيد  احلسن  أبو  املؤلف:  املصابيح  مشكاة 
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 :-رمحه هللا  -ه ( حيث يقول1127وشهاب الدين النفراوي )ت: -4 
   (9). ترتيب اآلايت توقيفي اتفاقًا 

 صلى هللا عليه وسلم  -وقد دل على ذلك أيضاا أدلة كثرية من السنة الصحيحة الثابتة عن املعصوم 
 وهي أكثر من أن ُُتصى ونذكر منها على سبيل املثال ًل احلصر ما يلي: -
منها ما أخرجه البخاري ِف صحيحه َعْن اْبِن َأيب ُمَلْيَكَة قَاَل قَاَل اْبُن الزَُّبِْيِ قُ ْلُت لُِعْثَماَن    -1

ْخرَاٍج( )البقرة َهِذِه اآْليَُة الَّيِت ِف اْلبَ َقَرِة )َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا( ِإىَل قَ ْولِِه )َغِْيَ إِ 
ًئا ِمْنُه 240:  من آية  َها اأُلْخَرى فَِلَم َتْكتُ بُ َها قَاَل َتَدُعَها اَي اْبَن َأِخي ًل أَُغِيِ ُ َشي ْ ( َقْد َنَسَخت ْ

 .(10).ِمْن َمَكانِهِ 
يعلمون أماكن   -رضي هللا عنهم أمجعني-فرُد عثماَن بن عفان على اْبن الزَُّبِْيِ يُفهم منه أهنم

ألن القرينة تدل عليها، وألنه هو الذي تعلموه وهو  كاهنا مثبتًة  فرَتََكَها عثمان مترتيب اآلايت  
 املعمول به لديهم.

  -صلى هللا عليه وسلم  -ومنها ما رواه مسلم ِف صحيحه عن عمر قال ما سألت النيب    -2 
آية   تكفيك  أًل  الكاللة حىت طعن إبصبعه ِف صدري وقال  مما سألته عن  أكثر  عن شيء 

 (11).ة النساءالص ْيف اليت ِف آخر سور 
فآية الكاللة مكاهنا ِف هناية سورة النساء وخواتيمها، وملا سأل عمُر رضي هللا عنه رسوَل هللا   

 أرشده إىل مكاهنا ِف آخر السورة.  -صلى هللا عليه وسلم
 ومن هنا يتبني لنا أمران: 

 أن آايت السورة مرتبة ومتتابعة من أوهلا وحىت آخرها. األمر األول:
أصحابَه الكرام   -أن ترتيب اآلايت كان مما يُ َعلِ مه النيُب   صلى هللا عليه وسلم   واألمر الثاين: 

 رضي هللا عنهم.

 

بنارس اهلند  -اجلامعة السلفية  -ه ( الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 1414محاين املباركفوري )املتوىف: الر 
 م 1984ه ،   1404  -الطبعة: الثالثة 

الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القِيواين   أمحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل بن مهنا، شهاب الدين النفراوي   -)9)
 .66، 1/56األزهري: 

 (. 4536أخرجه البخاري ِف الصحيح برقم ) -)10)
 (.  1617رواه مسلم برقم ) -)11)
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ومنها ما رواه مسلم ِف صحيحه عن أيب الدرداء مرفوًعا من حفظ عشر آايت من أول   -3
 ( 12)  .وِف لفظ عنده من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف الكهف عصم من الدجال

الدًللة على ترتيب آايت السورة   فقوله: )من أول الكهف( وقوله: )العشر األواخر( واضح 
 كما هو شأن آايت القرآن قاطبة.

وكذلك" قراءته صلى هللا عليه وسلم للسور املختلفة مبشهد من الصحابة يدل  على أن ترتيب  
النيب ترتيًبا سعوا  لِيتبوا  الصحابة  توقيفي وما كان  عليه وسلم  -آايهتا  يقرأ على   -صلى هللا 

 (13)  ".خالفة فبلغ ذلك مبلغ التواتر
ومنها ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي هللا عنها، )أهنا ( قالت: سع النيُب   -4

"رمحه هللا، لقد أَذَْكَرين كذا وكذا آية،    صلى هللا عليه وسلم   رجالً يقرأ ِف املسجد، فقال:  
 . (14)َأْسَقْطتُ ُهنَّ من سورة كذا، وكذا"

رضوان    -فهذا احلديث وأضرابه مما ُيستدل به على تعليمه   صلى هللا عليه وسلم   أصحابه 
 أماكن اآلايت وترتيبها ِف السور وأنه أمر توقيفي ًل حميد عنه وًل حميص. -هللا عليهم

أدلة  عليه وسلم    وهناك  النيب   صلى هللا  فسماع  املسألة،  تقرر هذه  من   كثِية جًدا  للقرآن 
أصحابه مرتب اآلايت وإقراره   صلى هللا عليه وسلم   لقراءهتم، وكذلك صالته هبم على مدار 
مرحلة نزول القرآن ِف ثالث وعشرين سنة وقد تكرر ذلك تكرارًا ومرارًا وهو معلوم ِف دواوين 

 اإلشارة إليه غنية وكفاية. السنة، ففي
ومن أراد زايدة فائدة ِف هذا الباب فلِياجع فضائل قراءة بعض آايت من القرآن بعينها ِف  

اآليتني   أن حتصى، وكفضائل  من  أكثر  وهي  الكتاب  فاحتة  السنة كفضل  من كتب  مظاهنا 
البقرة العشر آايت األُول من سورة الكهف(15)اآلخرتني من سورة  وكذلك ما (16) ، وكفضل 

 
 (. 809رواه مسلم برقم ) -12
 (. 65    1/62يُنظر: اإلتقان: ) -13
ح   194/    6أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن ابب من مل ير أبًسا أن يقول: سورة البقرة، وسورة كذا وكذا    -14

ابب األمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا، وجواز قول   -33كتاب صالة املسافرين    33ومسلم   5042رقم  
 .788ح رقم  543/  1أنسيتها 

   .، وغِيهم809يُنظر: مسلم ِف صحيحه برقم:  -15
 (. 807(، ومسلم برقم: )5040-5009-5008يُنظر: البخاري ِف صحيحه برقم: ) -16
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قراءته لبعض سور القرآن ومل يغِي ِف آايهتا أي   واظب رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم   على
وقراءته،   عمران،  وآل  والنساء،  البقرة،  لسور  وذلك كقراءته  بتأخِي،  وًل  بتقدمي  ًل  شيء، 

العيد. ِف  "ق"  يقرأ   (17)لسورة  الصالة كذلك، كما كان  وِف  املنرب  فوق  من  وكذلك 
 .(18) ملنافقون" ِف اجلمعة  ب "ا

  صلى   مع مواظبته على قراءة هذه السور واآلايت فقد واظب  صلى هللا عليه وسلم    والنيب   
أنه غِي شيًئا   صلى هللا عليه وسلم    على ترتيبها، فإنه ًلُ يعلم عنه   كذلك  -هللا عليه وسلم

 منها البتة. 
من أوضح الرباهني على أن هذا الرتتيب هو ما   هذا  صلى هللا عليه وسلم    وًل ريب أن فعله  

 .-عليه السالم-وافق ترتيبه ِف اللوح احملفوظ والذي تلقاه عن جربيل
 أدلة أخرى تؤكد على أن ترتيب اآلايت توقيفي:  

سور  من  عدد  نزول  عليه  ويربهن  توقيفي كذلك  ترتيب  اآلايت  ترتيب  أن  على  يؤكد  ومما 
 . رآن مجلة ودفعة واحدة الق

  

 
 (، وغِيه. 891رواه مسلم برقم: ) - 17
 .(، وغِيه من حديث أيب هريرة877يُنظر: مسلم برقم: )-18
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املبحث الثاين: من أوضح األدلة على أن ترتيب اآلايت يف السور توقيفي  
 نزول بعض السور مجلة واحدة 

 : لبانوفيه مط

 ذكر مجلة من السور اليت نزلت مجلة واحدة   املطلب األول: 
بعض   نزول  توقيفي  السور  ِف  اآلايت  ترتيب  أن  على  اجللية  الواضحة  األدلة  مجلة  من  السورة 

 . واحدة
ويف تقسيم نزول سور القرآن يذكر السيوطي النوع الثاين، وهو النوع الذي نزل مجلة واحدة 

 :-رمحه هللا -فيقول
ْخاَلِص َواْلَكْوثَِر َوتَ بَّْت َوملَْ َيُكْن َوالنَّْصُر َوالْ   ُمَعوِ َذاَتِن نَ َزلََتا "....َوِمْن أَْمِثَلِة الثَّاين: ُسوَرُة اْلَفاحِتَِة َواإْلِ

 (19). َوِمْنُه ُسورَُة الصَّف ِ .َمًعا
السور مجلة واحدة، فمن   نزول بعض  الثابتة ِف  الصحيحة  األدلة  اليت ونسوق بعض  السور  تلك 

 نزلت مجلة واحدة سورة براءة
الرَبَاءِ   َعِن  صحيحه  ِف  البخاري  روى  َعْنهُ -فقد   ُ اَّللَّ نَ زََلْت َكاِمَلًة  -َرِضَي  ُسورٍَة  آِخُر   " قَاَل:   ،

  (20).بَ رَاَءٌة"
 "  .بلفظ: " آِخُر ُسورٍَة نَ زََلْت بَ رَاَءَة .. (21)وقد رواه البخاري كذلك 

 . " دون لفظة " كاملة
وقد ذهب بعض العلماء إىل أن سورة براءة نزلت مفرقة ومل تنزل مجلة واحدة مدعني عدم صحة 

 . " لفظة "كاملة
 :-رمحه هللا - ه (855)ت: قال بدر الدين العين  
ًئا بعد  " َشْيء ، قلت: قَ ْوله: )َكاِمَلة( قَاَل الدَّاوِدي : لفظ: َكاِمَلة ، لَْيَس ِبَشْيء أِلَن بَ رَاَءة نزلت َشي ْ

بَ رَاَءة  نزلت  ُسوَرة  آخر  ُهَناَك:  َوَلفظه  الت َّْفِسِي،  ِف  احَلِديث  َهَذا  ِف  لفظ: َكاِمَلة،  يذكر  مل  َوهِلََذا 
". (22) 

 
 (. بتصرف. 137-136/  1اإلتقان:) -19
 (. 4364رواه البخاري: ) -20
 (. 4605رواه البخاري: ) -21
  .(18/18عمدة القاري: ) -22
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القول   هذا  عزا  وقد  واحدة  دفعة  نزلت  أهنا  والتنوير"  "التحرير  ِف  ذكر  عاشور  بن  الطاهر  ولكن 
 (23) .جلمهور العلماء

 اليت نزلت مجلة واحدة كذلك سورة الفتح:ومن تلك السور 
البخاري ِف صحيحه عن عمر  النيب    -رضي هللا عنه  -فقد روى  َوَسلَّمَ   -عن  َعَلْيِه   -َصلَّى هللاُ 

َلَة ُسورٌَة، هلََِي َأَحبُّ ِإيَلَّ ممَّا طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس( مُثَّ قَ َرأَ  : )ِإانَّ فَ َتْحَنا َلَك  قَاَل:) َلَقْد أُْنزَِلْت َعَليَّ اللَّي ْ
 (24).(1فَ ْتًحا ُمِبيًنا( )الفتح: 

 :ومن تلك السور اليت نزلت مجلة واحدة كذلك سورة البينة 
ْعُت َأاَب َحبََّة اْلَبْدرِيَّ، قَاَل: َلمَّا نَ زََلْت: َكَفُروا ِمْن ملَْ َيُكِن الَِّذيَن   ) فَعْن َعمَّاِر ْبِن َأيب َعمَّاٍر، قَاَل: سَِ

: اَي َرُسوَل هللِا، ِإنَّ َربََّك ََيُْمُرَك َأْن -َعَلْيِه السَّاَلمُ -قَاَل ِجرْبِيلُ  [ ِإىَل آِخرَِها،1َأْهِل اْلِكَتاب( ]البينة:  
أِلُيَبٍ : )ِإنَّ ِجرْبِيَل أََمَرين َأْن أُْقرَِئَك َهِذِه السُّورََة( قَاَل      صلى هللا عليه وسلم  تُ ْقرِئَ َها أُبَ يًّا، فَ َقاَل النَّيبُّ  

 (25) .ُأيَبٌّ: َوَقْد ذُِكْرُت مَثَّ اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: )نَ َعْم( قَاَل: فَ َبَكى ُأيَبٌّ 
 اْلَكْوَثر: وكذلك من السور اليت نزلت مجلة واحدة سورة  

ذات يوم بني أظهران إذ أغفى إغفاءة مث رفع     صلى هللا عليه وسلم  فعن أنس، قال: بينا رسول هللا  
اَّللَِّ  فقرأ: ﴿ِبْسِم  آنًفا سورة"  "أنزلت علي  قال:  فقلنا: ما أضحكك اي رسول هللا  رأسه متبسًما، 

اْلَكْوثَ رَ  َناَك  َأْعطَي ْ ِإانَّ  الرَِّحيِم  َواْْنَرْ .الرَّمْحَِن  ِلَربِ َك  اأْلَْبرَتُ﴾ )الكوثر كاملة:  ِإنَّ  .َفَصلِ   ُهَو  -1َشانَِئَك 
3.) (26) 

 وكذلك من السور اليت نزلت مجلة واحدة سورة النصر:
فعن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، قال: قال يل ابن عباس: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن،  

 (27).نزلت مجيًعا ؟ قلت: " نعم، إذا جاء نصر هللا والفتح "، قال: صدقت
  

 
 .( 97/ 10التحرير والتنوير: ) -23
 (. 4177رواه البخاري: ) -24
25-  ( املسند:  ِف  أمحد  حمققوه (،16001رواه  لغِيه :(وقال  صحيح  ) .و)حديث  البخاري:  ِف  (،  3809أصله 

 .(، من حديث أنس 799ومسلم: )
/   1ابب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة    -  14الصالة    كتاب  -4أخرجه مسلم ِف    -26

 .400ح رقم  300
 .3024ح رقم  2318/ 4صحيح مسلم ِف صدر كتاب التفسِي  -27
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 وكذلك من السور اليت نزلت مجلة واحدة سورة املسد:
النَّيبُّ   ثبت ِف الصحيحني من قَاَل: َصِعَد  ُهَما،  َعن ْ  ُ َرِضَي اَّللَّ َعبَّاٍس  َعِن  َعَلْيِه   -حديث  َصلَّى هللاُ 

)أََرأَيْ ُتْم   :قُ َرْيٌش، قَاُلوا: َما َلَك؟ قَالَ )اَي َصَباَحاْه(، فَاْجَتَمَعْت إِلَْيِه   :الصََّفا َذاَت يَ ْوٍم، فَ َقالَ   -َوَسلَّمَ 
ُقوين؟( ُتْم ُتَصدِ    َلْو َأْخرَبُْتُكْم َأنَّ الَعُدوَّ ُيَصبِ ُحُكْم أَْو ُُيَسِ يُكْم، أََما ُكن ْ

ا َلَك، أهَِلََذا مَجَْعتَ َنا؟ فَ َقاَل أَبُو هَلٍَب: تَ بًّ  )فَِإين ِ َنِذيٌر َلُكْم َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد( :قَاُلوا: بَ َلى، قَالَ 
 (28) .(1)تَ بَّْت َيَدا َأيب هَلٍَب( )املسد:  : فَأَنْ َزَل اَّللَُّ 

 وكذلك من السور اليت نزلت مجلة واحدة سورات املعوذتني:
عقبة بن عامر، قال: قال رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم   : »أمل تر آايت أنزلت الليلة مل ير   فعن

   (29).مثلهن قط، ﴿ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  اْلَفَلِق﴾ و ﴿ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  النَّاِس﴾

 يف ذكر السور اليت نزلت مجلة واحدة اخلالصة  الثاين:    املطلب   
سور   من  نزول كثِي  أبدلة صحيحة صرحية،  أن  اثبت  أمر  هو  واحدة  مجلة  نزلت  املفصل  قصار 

وكذا . كالفاحتة والقدر واملاعون واملسد والكوثر والفيل والنصر والكافرون واإلخالص والفلق والناس
 الفتح.

من  سيما  واحدة كذلك وًل  نزلت مجلة  قد  عدة  أن سورًا  من  التفسِي  أهل  بعض  ذكره  ما  وأما 
األقوال حمل نظر واجتهاد واخلالف فيها معلوم  الطوال، فإن أغلب أقوال اجتهادية مل  تلك  ألهنا 

تنهض هبا حجة واضحة من دليل صحيح صريح اثبت، ولذا مل يذكر الباحث إًل ما ثبت لديه 
 ابلدليل الصحيح الثابت الصريح.

موافقت  هذا: أساس  على  ورتب  مُجع  أنه  الكرمي  القرآن  ِف  األصل  أن  يُعلم  أن  للعرضة وًلبد  ه 
 .ملا ِف اللوح احملفوظ كذلك األخِية، وقد استقرت العرضة األخِية ملا هو مثبت وموافق

 املطلب الثاين: وأما األمر الثاين: فهو ترتيب السور وفق الرتتيب املصحفي 
أمر توقيفي ًل جمال لالجتهاد فيه البتة، وأما   ِف السور  قد مر معنا آنًفا القطع أبن ترتيب اآلايت

األقوال الواردة فمسألة تنازع فيه العلماء، وهنا يعرض الباحث    ترتيب السور وفق الرتتيب املصحفي
 . ِف ترتيب السور مع الرتجيح بينها

 
 .(208(، ومسلم: )4801رواه البخاري: ) -28
 . 814ح رقم  558/   1ابب فضل قراءة املعوذتني  -  46كتاب املسافرين وقصرها -6أخرجه مسلم   -29
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 املبحث الثالث: مذاهب العلماء وخالفهم يف ترتيب السور 
 وفيه ثالثة مطالب:

 يف اإلتقان عن اخلالف يف ترتيب السور: -رمحه هللا -السيوطييقول 
الشأن    هذا  أهل  فيه  اختلف  فقد  املصحف،  اآلن يف  عليه  ما هي  على  السور  ترتيب  وأما 

 :على ثالثة مذاهب
 املذهب األول: أن ترتيب السور أمر توفيقي من اجتهاد الصحابة املطلب األول:  

ترتيب السور هو أمر توفيقي من اجتهاد الصحابة، حيث إن  وهو مذهب اجلمهور الذي يرى أن  
ومن أبرز من ْنا إىل هذا الرأي اإلمام .النيب   صلى هللا عليه وسلم   فوََّض ذلك إىل أمته من بعده

 .مالك
الثاين:   الثاين:  املطلب  تو املذهب  أمر  السور  ترتيب  عليه    قيفي أن  النيب   صلى هللا  من 

 وسلم   
 .يب توقيف من النيب   صلى هللا عليه وسلم   ، وبه قالت طائفة من أهل العلميرى أن هذا الرتت

الثالث:   الثالث:  املطلب  تو املذهب  أمر  السور  أغلب  ترتيب  النيب   قيفي أن    صلى   من 
  هللا عليه وسلم   وأن ترتيب بعض السور كان ابجتهاد من الصحابة

عليه وسلم   وعلم ذلك ِف  النيب   صلى هللا  من  بتوقيف  السور كان  أغلب  ترتيب  أن  إىل  جينح 
 (30). حياته، وأن ترتيب بعض السور كان ابجتهاد من الصحابة

القول برتتيب السور إمجاًًل، واخلالف ِف قد   العلماء ِف  مر بنا آنًفا ما ذكره السيوطي من أقوال 
وقد ساق  تعاىل،  بكالم هللا  يتعلق  عظيم  أبمر  لتعلقه  الكربى  أمهيته  وله  جًدا  واسع  املسألة  هذه 

ن يُعتد أصحاب كل قول أدلة ما يرتجح لديهم القول به، ومن تكلم ِف هذه املسألة أئمة كبار مم
من  تناول هذا املبحث  وإن كان  كل فريق ملناقشتها خمافة اإلطالة،  برأيهم، والباحث مل يسق أدلة  

 .األمهية الكربى مبكان، ملكانته وقدره وقدر متعلقه أًل وهو كتاب هللا تعاىل
  

 
   .(1/258الربهان )-30
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املبحث الرابع: أبرز أقوال العلماء القائلني أبن ترتيب سور القرآن الكرمي  
 وقيفياا  كان ترتيباا ت 

آايته   ترتيب  توقيفًيا كما كان  ترتيًبا  الكرمي كان  القرآن  سور  ترتيب  أن  يرى  األئمة  من  والكثِي 
كذلك، وقد ساقوا من األدلة الواضحات واحلجج الدامعات ما جيعل الباحث يقف عندها طوياًل 

 تأمل والبحث والنظر فيها كثِيًا.ويعيد ال
 وفيه مطلبان: 

 مجلة من أقوال العلماء املتقدمني املطلب األول: ذكر  
 ومن أبرز هذه األقوال ما يلي: 

 :-رمحه هللا -يف الربهان  ه (794)ت: القول األول: قول الزركشي
"قال بعض مشاخينا احملققني: قد وهم من قال: ًل يطلب لآلية الكرُية مناسبة ألهنا على حسب  

الوقائ حسب  على  أهنا  اخلطاب  وفصل  املتفرقة  ترتيًبا، الوقائع  احلكمة  حسب  وعلى  تنزياًل  ع 
املكنون مرتبة سوره كلها وآايته ابلتوقيف   الكتاب  الكرُية على وفق ما ِف  فاملصحف كالصحف 

 ( 31).قلت: وهو مبين على أن ترتيب السور توقيفي وهذا الراجح...
ش أدلة كل  لكونه قد انق  وًلشك أن مثل قول الزركشي له قيمته العلمية وله مكانته وقدره كذلك،

 فريق من جهة، ولتمكنه من هذا العلم من جهة اثنية. 
 : -رمحه هللا-يف اإلتقان ه (911)ت: القول الثاين: قول السيوطي

ترتب   ومل  الطواسني،  وكذا  متوالية"  "يعين  َوًلًء  رتبت  احلواميم  توقيفي كون  أنه  على  يدل  "ومما 
ب  "طس"  املسبحات َوًلًء ، بل فصل بني سورها وفصل بني "طسم" الشعراء و"طسم" القصص 
عن   "طس"  وأخرت  َوًلًء،  املسبحات  لذكرت  اجتهاًدا  الرتتيب  ولو كان  منهما،  أقصر  أهنا  مع 

 (32)."القصص
  

 
. والكوكب  56/ 1(. وانظر: الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القِيواين:  37/  1الربهان ِف علوم القرآن )  -31

   .10/76الوهاج شرح صحيح مسلم: 
  .63ص 1وطي جاإلتقان: السي-32
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 :-رمحه هللا -حيث يقول  ه (328)ت: القول الثالث: قول أيب بكر األنباري
"اتساق السور كاتساق اآلايت واحلروف كله عن النيب   صلى هللا عليه وسلم   فمن قدم سورة أو  

 (33).أخرها فقد أفسد نظم القرآن"
 : -رمحه هللا -ه ( 893) ت: القول الرابع: قول الكرماين:

  (34)."ترتيب السور هكذا هو عند هللا ِف اللوح احملفوظ على هذا الرتتيب"
 :-رمحه هللا -( كذلكه 743)ت: شرف الدين الطييب  القول اخلامس: قول

حسب   على  مفرقًا  نزل  مث  الدنيا  السماء  إىل  احملفوظ  اللوح  من  واحدة  مجلة  أوًل  القرآن  "أنزل 
 (35) .".املصاحل، مث أثبت ِف املصاحف على التأليف والنظم املثبت ِف اللوح احملفوظ

 : -رمحه هللا -حيث يقوله ( 857)ت:  حمب الدين الن َُّوْيريالقول السادس: قول 
ابلنسخ من الصحف؛ ليستند مصحفه إىل أصل أىب بكر املستند إىل أصل    -نعثما-وإمنا أمرهم

النيب   صلى هللا عليه وسلم   ، وعني  زيًدا ًلعتماد أىب بكر وعمر عليه، وضم إليه مجاعة مساعدة 
العدالة، وكانوا هؤًلء؛ ًلشتهار ضبطهم ومعرفتهم العدد إىل  وكتبوه مائة وأربعة عشر .له، ولينضم 

  (36) .سورة، أوهلا "احلمد" وآخرها "الناس" على هذا الرتتيب
يتضح من كالم النويري أنه يرى أبن نسخ أيب بكر كان كاماًل مرتب اآلايت والسور أيًضا، وأنه 
استند إىل املكتوب، واحملفوظ عن رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم   ، ًل فرق بني اآلايت والسور 

 ابلنسخ منه. -عثمان-مِف التوقيف، ولذا أمره 
 :-رمحه هللا -حيث يقول  ه (338)ت: القول السابع: قول أيب جعفر النحاس

 .(37) -صلى هللا عليه وسلم  -إن أتليف السور على هذا الرتتيب من رسول هللا "
 :-رمحه هللا -حيث يقوله (620)ت: القول الثامن: قول أيب احلسن ابن احلص ار

 (38) .اآلايت موضعها إمنا كان ابلوحي"ترتيب السور ووضع "
  

 
  .62ص 1اإلتقان: السيوطي ج-33
 .62ص 1، واإلتقان للسيوطي ط259ص 1الربهان: الزركشي ج-34
 . 62ص 1اإلتقان: السيوطي ج -35
 (. 109/ 1) شرح طيبة النشر -36
 .62ص 1، واإلتقان للسيوطي ط259ص 1الربهان: الزركشي ج-37
 .62ص 1اإلتقان: السيوطي ج -38
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 :-رمحه هللا -حيث يقول  ه (516)ت: القول التاسع: قول البغوي 
الصحابة عنهم  -إن  على -رضي هللا  وتعاىل  سبحانه  أنزله هللا  الذي  القرآن  الدفتني  بني  ، مجعوا 

كتبوه كما سعوا من ف.رسوله   صلى هللا عليه وسلم   ، من غِي أن زادوا فيه، أو نقصوا منه شيًئا..
فثبت أن سعي الصحابة  .رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم   ، من غِي أن قدموا شيًئا أو أخروا..

اللوح احملفوظ على الرتتيب  كان ِف مجعه ِف موضع واحد، ًل ِف ترتيبه، فإن القرآن مكتوب ِف 
لة القدر إىل السماء الدنيا،  لي  الذي هو ِف مصاحفنا، أنزله هللا تعاىل مجلة واحدة ِف شهر رمضان

  : البقرة  اْلُقْرَءاُن﴾)  ِفيِه  أُْنزَِل  الَِّذي  َرَمَضاَن  ﴿َشْهُر  تعاىل:  قال  ﴿ِإانَّ  185كما  تعاىل:  وقال   ،)
َلِة اْلَقْدِر﴾ )القدر:   . (39)( 1أَنْ زَْلَناُه ِف لَي ْ

اللوح إن   زال كما كان ِف  ما  أيدينا  الذي ِف  القرآن  أن  يرى  فهو  الدقة،  غاية  البغوي ِف  كالم 
احملفوظ، فكان مرتًبا، ونزل مرتًبا إىل السماء الدنيا بكامل آايته وسوره، وأنه وإن نزل منجًما بعد 

حملفوظ، وكتبه ذلك على رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم   ، فقد مُجع ابلوحي كما كان ِف اللوح ا
 . على هذا اجلمع الذي تعلموه من رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم     -رضي هللا عنهم -الصحابة

  

 
حتقيق شعيب األرانؤوط وزهِي الشاويش، ط اثنية،    ،اإلمام البغوي  ،(. شرح السنة521/  4للبغوي: )شرح السنة  -39

 .  5/206م، املكتب اإلسالمي.، ويُنظر: املنهل العذب املورود شرح سنن أيب داود: 1983
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 :-رمحه هللا -حيث يقول (40) القول العاشر: قول املال علي القاري
مع أن األصح أن ترتيب السور توقيفي أيًضا، وإن كانت مصاحفهم خمتلفة ِف ذلك قبل العرضة 

يرتب . األخِية.. ومل  الطواسني،  وكذلك  َوًَلًء،  رتبت  احلواميم  توقيفي كون  أنه  على  يدل  ومما 
 . (41) املسبحات َوًَلًء، بل فصل بني سورها، وكذا اختالط املكيات ابملدنيات 

من  أوكد  لكنه كان  نظري  فيه نص  يرد  مل  وإن  الرتتيب  أن  يتضح  القاري،  علي  ودليل  قول  وِف 
الرتتيب كان  خالل   أبن  للشك  جماًًل  يدع  ًل  مبا  يوحي  الذي  العملي،  التطبيق  ِف  التأمل 
السيوطي.توقيفًيا قول  من  مقتبس  فحواه  الرأي .وكالمه  هذا  ترجيح  العلماء ِف  يرتدد  مل  سبق  وملا 

 
أبو احلسن علي بن  هو الشيخ الفقيه احملدث املقرئ نور الدين    م(،1606  -ه   1014املال على القارئ: )ت.    -40

ا ابلقراءات، واهلروي: " سلطان حممد، القارئ اهلروي املكي املعروف ب   " املال  علي القاري 
ً
. لقب ابلقاري؛ لكونه عامل

احلالية أفغانستان  مجهورية  ضمن  وهي  خراسان،  مدن  أمهات  من  هراة،  مدينة  إىل   . نسبة 
وأ إليها  رحل  ألنه  القرى؛  أم  مكة  إىل  نسبة  هباواملكي:  توِف  حىت  واستوطنها  مشاخيها  عن   . خذ 

الكرمي، وجوده على شيخه   930ولد ِف مدينة هراة ِف حدود سنة   القرآن  العلم، وحفظ  نشأ، وطلب  هجرية، وهبا 
عصره  شيوخ  عن  الشرعية  العلوم  مبادئ  وتلقى  اهلروي،  الدين  زين  احلافظ  بن  الدين  معني   . املقرئ 

هبا،   استقر  مكة، حيث  إىل  العلماء مث رحل  من  صار  التحصيل، حىت  ِف  واستمر  طويلة،  سنوات  العلماء  هبا  وًلزم 
 . املشهورين 

وكان رمحه هللا حنفي املذهب، كما هو معروف من مصنفاته، وسِية حياته، وأسهم ِف حترير كثِي من مسائل املذهب  
 احلنفي، وأتييدها ابألدلة الشرعية. 

والتعفف، وكان َيكل من عمل يده، متقلاًل من الدنيا، غلب عليه الزهد والعفاف والتورع  وكان رمحه هللا معروفًا ابلتدين  
 والرضا ابلكفاف. 

والتقوى، وكان يكتب كل عام مصحًفا خبطه اجلميل، ويهمشه ابلقراءات  العبادة  قليل اًلختالط ابلناس، كثِي  وكان 
  والتفسِي، فيبيعه ويكفيه قواًت عامه كله.

إىل   التقرب  أن  يرى  والورع. وكان  ابإلخالص  يضر  منحهم  وقبول    احلكام 
ُ َواِلِدي، َكاَن يَ ُقوُل يل: َما أُرِيُد َأْن َتِصَِي ِمَن اْلُعَلَماِء، َخْشَيَة َأْن َتِقَف َعلَ  ى اَبِب اأْلَُمَراِء". انتهى وكان يقول: " َرِحَم اَّللَّ

 (. 311/ 1من "مرقاة املفاتيح" )
 نظر:من سريته وأخباره يُ  ولالستزادة 

 (.13-5/12األعالم" للزركلي ) -
 .(6التعليق الصبيح على مشكاة املصابيح" للكاندهلوي )ص -
 (. 9-8التعليقات السنية" للكنوي )ص  -
  . املال علي القاري فهرس مؤلفاته وما كتب عنه" حملمد عبد الرمحن الشماع -
/ 4مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح   علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري: )  -41

1522  .) 
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ترتيب   أن  والصحيح  الساعايت:  البنا  حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  أمحد  قال  فقد  ابلتوقيف،  القائل 
 (42).آلايت أمر توقيفي ًل جمال للرأي فيهالسور وا

يف كتابه "الناسخ    -رمحه هللا  -  ه (620)ت:  ومما نُظم وقيل يف ذلك قوُل أيب احلسن بن احلصار 
   ":  واملنسوخ 

عن  سائلي  يتلى   ترتيب   جمتهًدا.....................وعن   هللا   كتاب   اي   السور   من   ما 
 ( 43) مضر   مضر.....................صلى اإلله على املختار من وكيف جاء هبا املختار من  

وهي إشارة واضحة   -صلى هللا عليه وسلم-فابن احلصار يشِي إىل أن ترتيب السور جاء هبا النيب
 -صلى هللا عليه وسلم-الدًللة من كالمه أبن ترتيب السور توقيفي منه

 املعاصرين املطلب الثاين: ذكر مجلة من أقوال العلماء  
وقد رجح مجع من املعاصرين القول ابلتوقيف كذلك، وهم على سبيل املثال ًل احلصر على 

 حنو التايل:
عز    هللا  أبمر  الشريف  املصحف  ِف  جاء  ما  على  السور  ترتيب  الوسيط:  التفسِي  ِف  "جاء 

 .(44)وجل
 قال صاحب التفسري الوسيط:  -1

توق السور  ترتيب  أن  النفس  إليه  متيل  ابرزة والذي  نراها  اليت  موضوعاهتا  هلا  سورة  وأن كل  يفي، 
 . (45) بصورة متيزها عن غِيها

 
. ويُنظر: فتح  18/174الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد: أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا الساعايت:    -42

. 1/25. وحاشية الشهاب على تفسِي البيضاوي:  307،  15و  1/31  البيان ِف مقاصد القرآن   حممد صديق خان:
املقدمة: القرآن:  علوم  روايب  ِف  والرحيان  الروح  حدائق  منصور:  96وتفسِي  بن  سعيد  سنن  من  والتفسِي   .1/239 .

   .7/334ومرعاة املصابيح شرح مشكاة املصابيح: 
 (. 1/44ولالستزادة ينظر: اإلتقان للسيوطي ) (43)
جملموعة من العلماء إبشراف جممع البحوث   ،(. التفسِي الوسيط2043/  10الوسيط، جممع البحوث )التفسِي    -)44)

ه    1414)  -م(    1973ه  =    1393اإلسالمية ابألزهر، طبعة: اهليئة العامة لشئون املطابع األمِيية الطبعة: األوىل، )
  10م( عدد اجمللدات:  1993= 
ل  حممد سيد طنطا  -45 ل "طنطاوي"، واترة  9/  6ه (: )1431وي)ت:  التفسِي الوسيط  (، وهذا التفسِي اترة ينسب 

األمِيية املذكورة   أخرى ينسب جملموعة من العلماء إبشراف جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر، كما هو احلال ِف الطبعة
 آنًفا.
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  :-رمحه هللا  - ه (1436)ت: الزَُّحْيِلي   بن مصطفى وقال َوْهَبة -2 
وًل خالف بني العلماء ِف أن ترتيب آايت السور توقيفي منقول اثبت عن الن يب   صلى هللا عليه 

 .(46)السور أيًضا توقيفي على الراجحوسلم   ، كما أن ترتيب 
 وممن قال به كذلك من املعاصرين حممد عبد هللا دراز، أمحد شاكر. 

بعض العلماء على توقيف    املبحث اخلامس: أبرز األدلة اليت استدل هبا 
 الرتتيب املصحفي 

 وفيه أربعة مطالب:

على ترتيب    -رضي هللا عنهم -املطلب األول: الدليل األول: إمجاع الصحابة 
   السور يف املصحف العثماين 

 بعض هؤًلء على توقيف الرتتيب املصحفي ما يلي:   ومن أبرز ما استدل به
إذ لو كان هذا الرتتيب ترتيًبا اجتهاداًي ملا أمجعوا عليه ولتمسكوا مبصاحفهم وملا قدموها للحرق، 

 .وملا اجتمعوا على املصحف اإلمام
إبحراق املصاحف اليت وقع فيها اًلختالف، وأبقى   -هللا عنه  رضي  -ولقد" قام عثمان بن عفان 

 (47) .هلم املتَفق عليه، كما ثبت ِف الَعْرضة األخِية"
هللا    رضي  -، أن حذيفة بن اليمان  -هللا عنه  رضي  -وقد ثبت عند البخاري عن أنس بن مالك  

، وكان يغازي أهل الشام ِف فتح إرمينية وأذربيجان مع -هللا عنه  رضي  -قدم على عثمان    -عنه
أهل العراق، فأفزع حذيفَة اختالُفهم ِف القراءة، فقال حذيفة لعثمان: اي أمِي املؤمنني، أدرِْك هذه 
األمة قبل أن خيتلفوا ِف الكتاب اختالَف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إىل حفصة: أْن أرسلي 

ننسخها ِف املصاحف، مث نردها إليك، فأرسلت هبا حفصة إىل عثمان، فأمر زيد إلينا ابلصحف  
بن اثبت، وعبدهللا بن الزبِي، وسعيد بن العاص، وعبدالرمحن بن احلارث بن هشام، فنسخوها ِف 
من  شيء  اثبت ِف  بن  وزيد  أنتم  اختلفتم  إذا  الثالثة:  القرشيني  للرهط  عثمان  وقال  املصاحف، 

 
الكويتية صادر   املوسوعة الفقهية  .14/181(. ويُنظر: املوسوعة الفقهية الكويتية:  23/  1التفسِي املنِي للزحيلي )  -46

 جزًءا، طبع الوزارة.  45الكويت عدد األجزاء:  -عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
47-  ( والنهاية: ًلبن كثِي:  القرشي   .(178/  7البداية  الفداء إساعيل بن عمر بن كثِي  أبو  املؤلف:  والنهاية  البداية 

 .15م عدد األجزاء:  1986  -ه   1407الناشر: دار الفكر عام النشر: ه ( 774البصري مث الدمشقي )املتوىف: 
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بلسان قريش؛ فإمنا نزل بلساهنم، ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحف ِف املصاحف، القرآن، فاكتبوه  
رد عثمان الصحف إىل حفصة، وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا، وأمر مبا سواه من القرآن  

 (49) (48).ِف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق
 : -رضي هللا عنه - -ه (40)ت: قال علي بن أيب طالب

" اي أيها الناس، ًل تغلوا ِف عثمان، وًل تقولوا له إًل خِيًا ِف املصاحف وإحراق املصاحف، فو  
" مجيًعا  منا  مأل  عن  إًل  املصاحف  ِف  فعل  الذي  فعل  ما   (50) .هللا 

رضي -يدل على أهنم قد أمجعوا عليه إمجاًعا سكوتًيا  -هللا عنه   رضي  -وقول علي بن أيب طالب  
 .-هللا عنهم أمجعني

 :-رضي هللا عنه -ه (32)ت: موقف ابن مسعود 
 : -رمحه هللا- ه (774)ت:   قال ابن كثري

"روي عن عبدهللا بن مسعود أنه غضب ملا أخذ منه مصحفه فحرق، وتكلَّم ِف تقدُّم إسالمه على 
رضي هللا عنه يدعوه إىل ات ِباع   -زيد بن اثبت الذي كتب املصاحف، فكتب إليه عثمان بن عفان

ة فيما أمجعوا عليه من املصلحة ِف ذلك، ومجع الكلمة، وعدم اًلختالف، فأانب عبدهللا  الصحاب
 (51) ."-رضي هللا عنهم أمجعني -بن مسعود، وأجاب إىل املتابعة، وترك املخالفة

 
 .(4987رواه البخاري، حديث: ) -48
 ه ( 804قال عمر بن علي بن أمحد الشافعي، املعروف اببن امللقن: )ت:  -49

قال صاحبا بكسر أوله، وفتحه ابن السمعاين، وختفف ايؤها وتشدد كما قاله ايقوت، و  يغزو، وإرمينية: )يغازي( معّن
"املطالع": ابلتخفيف ًل غِي. وقال أبو عبيد: بلد معروف سيت بكون األرمن فيها، وهي أمة كالروم، وقيل: سيت  
أيب  َعَلى  قرأته  وبكسرها  قال:  غلط،  اهلمزة  ومن ضم  الفرج:  أبو  قال  نوح.  بن  ايفث  بن  يومن  بن  ملطي  بن  أبرمون 

سنة أربع وعشرين ِف خالفة عثمان على يد   -كما قال الرشاطي-منصور اللغوي؛ وقال: هو اسم أعجمي، وأقيمت  
 .سليمان بن ربيعة الباهلي. قال: وأهلها بنو الرومي بن إرم بن سام بن نوح

"تنقيبه"  -وأذربيجان   ِف  مكي  ابن  أيًضا، حكاه  اهلمزة  وكسر  وكسرها،  الباء  وبفتح  واملد،  ابلقصر  أوله  بلد   -بفتح 
بالد   من  وقال ابجلبال  ذربيجان.  الفصيح  البحِيي:  إسحاق  أبو  وقال  املغرب.  جهة  من  إرمينينة  يلي كور  العراق 

يُنظر: اآلخر.  إليه  مضموم  أذر  ألن  أصلية،  أوهلا  ِف  اهلمزة  ) اجلواليقي:  الصحيح:  اجلامع  لشرح  -24/20التوضيح 
25 .) 
ص   -50 داود  أيب  ًلبن  بن    .96املصاحف،؛  بكر  أبو  املؤلف:  املصاحف  بن  كتاب  سليمان  بن  عبد هللا  داود،  أيب 

)املتوىف:   السجستاين  األزدي  احلديثة  316األشعث  الفاروق  الناشر:  عبده  بن  حممد  احملقق:  القاهرة    -ه (   / مصر 
 .  1م عدد األجزاء: 2002 -ه  1423الطبعة: األوىل،  

 (. بتصرف يسِي. 228/ 7البداية والنهاية؛ ًلبن كثِي: )  -51
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إىل املتابعة ِف تقدمي مصحفه للحرق تعزز ما ذكرانه    -رضي هللا عنه  -وكذلك إجاب ابن مسعود
تقوى وتؤكد وتعزز القول ابإلمجاع السكويت من    -رضي هللا عنه  -بن أيب طالبآنًفا من قول على  

 .جهة، وتقرر اإلمجاع الفعلي من جهة أخرى كذلك، فرضي هللا عنهم أمجعني
وهو يستعرض أدلة القائلني  -يف مناهله  -رمحه هللا   -ه (1367)ت:    ويف ذلك يقول الزرقاين

 ابلتوقيف: 
توقيفي  " السور كلها  ترتيب  الرسولإن  وسلم    -بتعليم  عليه  مل   -صلى هللا  وأنه  اآلايت  كرتتيب 

واستدل أصحاب هذا الرأي أبن  .-صلى هللا عليه وسلم    -توضع سورة ِف مكاهنا إًل أبمر منه  
وإمجاعهم ًل يتم  .الصحابة أمجعوا على املصحف الذي كتب ِف عهد عثمان ومل خيالف منهم أحد

أمجعوا   الذي  الرتتيب  إذا كان  أصحاب  إًل  لتمسك  اجتهاد  عن  لو كان  ألنه  توقيف  عن  عليه 
مبخالفتهم املخالفة  عن  .املصاحف  وعدلوا  ترتيبهم  وعن  عنها  عدلوا  بل  هبا  يتمسكوا  مل  لكنهم 

مجيعا وترتيبه  عثمان  مصحف  إىل  ورجعوا  وأحرقوها  ملذهبهم كأدلة .مصاحفهم  رواايت  ساقوا  مث 
 (52) ."يستند إليها اإلمجاع

ترتيًبا اجتهاداًي ًل توقيفًيا، لقلنا إن إمجاع   كان ِف أول أمره  جدًًل أن ترتيب املصحففلو سلمنا  
األمة قد استقر على الرتتيب املصحفي، حىت إن ُكتب التفسِي كلها على هذا األمر ًل نعلم منها  

  ، فال جيوز واحلال (53) أي خمالف عند السلف واخللف، لكن شذ عن ذلك ثالثة نفر من املعاصرين
كذلك خرق هذا العمل الذي أمجعت األمة عليه، وإمنا املعّن بذلك هو كتب التفسِي، ألن أمر 

 .املصاحف ًل يتجرأ أحُد على خمالفته البتة إًل مما اندى بعض املستشرقني كما سيأيت بيانه
  

 
 (1/354عرفان: )يُنظر: مناهل ال -52
خرقًا هلذا اإلمجال، فكتبوا تفاسِيهم على الرتتيب النزويل، اتركني الرتتيب   أما اخللف: فقد أحدث ثالثة نفر منهم  -53

 املصحفي الذي عليه عمل السلف واستقر عليه إمجاع األمة. 
 :أما التفاسري الثالثة فهي

 وهو "تفسِي كتاب هللا احلكيم حسب النزول ل " عبد القادر مال حويش". تفسري بيان املعاين: -1
 ل " حممد عزة دروزة " التفسري احلديث:  -2
 ل " عبد الرمحن حبنكة امليداين" كتاب "معارج التفكر ودقائق التدبر"  -3

 وسيأيت الكالم عنها ابلفصيل ِف الصفحات التالية إبذن هللا تعاىل. 
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 للقرآن   -رضي هللا عنهم -ُتزيب الصحابة   املطلب الثاين: الدليل الثاين: 
   استدلوا به كذلك على أن ترتيب السور توقيفي حتزيب القرآن وِف ذلكومما 

 :رمحه هللا تعاىل- ه (852)ت: يقول احلافظ ابن حجر 
َعْن أَْوِس ْبِن  وغِيمها  ومما يدل على أن ترتيب املصحف كان توقيفيًّا ما أخرجه أمحد وأبو داود  " 

أَْوٍس، الث ََّقِفيِ    َأيب  ُحَذيْ َفَة  منَعْن  أسلموا  الذين  الوفد  ِف  ثقيف....وفيه....فسألنا   قال: كنت 
ْنزبه ثالث سور،   قالوا: كيف حتزبون القرآن؟ :قلنا - صلى هللا عليه وسلم-أصحاب رسول هللا  

املفصل   وحزب  عشرة،  وثالث  عشرة،  وإحدى  سور،  وتسع  سور،  وسبع  سور،  ومخس 
فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو ِف املصحف ": مث قال ابن حجر."حىت خنتم "ق" من

 ( 54) ." -صلى هللا عليه وسلم   -اآلن كان ِف عهد النيب
وهذا أيًضا دليل واضح جلي ذكره احلافظ ِف الفتح واستدل به على أن ترتيب السور على ما هو  

 . -صلى هللا عليه وسلم-عهد النيب عليه ِف املصحف األن كان كذلك ِف عهد تنزله األول على  

 النظم الرتتييب لبعض السور املتشاهبة يف مفتتحها   الدليل الثالث: املطلب الثالث:  
 : -رمحه هللا تعاىل-ويف ذلك يقول السيوطي  

ترتب  ومل  الطواسني،  وكذا  متوالية"  "يعين  َوًلًء  رتبت  احلواميم  توقيفي كون  أنه  على  يدل  "ومما 
بل فصل بني سورها وفصل بني "طسم" الشعراء و"طسم" القصص ب  "طس" مع املسبحات َوًلًء،  

عن   "طس"  وأخرت  َوًلًء،  املسبحات  لذكرت  اجتهاًدا  الرتتيب  ولو كان  منهما،  أقصر  أهنا 
 عرض أقوال القائلني بتوقيف ترتيب السور. مر ذكره عند وقد (55)القصص".

الدقيق الذي ذكره السيوطي   للسور املتشاهبات ِف مفتتحها ومطلعها وصفة ترتيبها  وهذا الرتتيب 
وتتابعها بتك الدقة املتناهية من سور "آل محيم" وسور "آل طسم"، إذ إن سور "آل حم" السبع 
تشابه  فرغم  السبع  املسبحات  سور  وأما  الثالث،  طسم"  "آل  سور  وكذلك  متوالًيا  ترتيًبا  رتبت 

أخرت طس( يعين النمل املفتتحة ب )طس( فقد أخرت عن  وقوله: )و .مفتتحها فإهنا مل أتت متوالية

 
شرح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن علي بن   فتح الباري  .43، 42ص  9حجر العسقالين جفتح الباري: ابن    -54

الشافعي)ت:   العسقالين  الفضل  أبو  املعرفة  852حجر  دار  الناشر:  وأبوابه 1379بِيوت،    -ه (،  رقم كتبه  ه ، 
اخلطيب الدين  حمب  طبعه:  على  وأشرف  وصححه  إبخراجه  قام  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  تعليقات وأحاديثه:  عليه   ،

 . 13:عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، عدد األجزاء :العالمة
  .63ص 1اإلتقان: السيوطي ج - 55
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ب )  اًلفتتاح  ِف  املتشاهبتني  والقصص  الشعراء  سوريت  بني  وقعت  وقد  بعدها،  فجاءت  القصص 
على أن ترتيب السور توقيفي بال شك، وهذا استدًلل من السيوطي له قوته طسم(، فدلل بذلك  

 ووجاهته وحجيته.
 "آل حم".َذوات   وسور احلواميم هي: سور

َعْت على غِِي ِقياس..""آل طسم السور َذوات وسور الطواسني أو الطواسيم هي:   وقد مجُِ
 سور "آل حم" السبع اليت افتتحت ب "حم" وهي سور:   فهي أما سور "آل حم": 

 غافر -1
 فصلت -2
 الشورى -3
 الزخرف  -4
 الدخان -5
 اجلاثية  -6
 .األحقاف -7

  :(56)قال الكميت بن يزيد
 (57)أتو هلا من ا تقي  ومعرب  .وجدان لكم ِف آل حاميم آية ..

 وهي على الرتتيب املصحفي على النحو التايل: 
 . (( ]غافر[2( تَ ْنزِيُل اْلِكتاِب ِمَن اَّللَِّ اْلَعزِيِز اْلَعِليِم)1)حم ) األوىل:

 (( ]فصلت[.2( تَ ْنزِيٌل ِمَن الرَّمْحِن الرَِّحيِم)1الثانية: )حم ) 
 (( ]الشورى[. 2( عسق )1الثالثة: )حم ) 

 (( ]الزخرف[. 2( َواْلِكتاِب اْلُمِبنِي)1الرابعة: )حم ) 
 (( ]الدخان[. 2( َواْلِكتاِب اْلُمِبنِي )1اخلامسة: )حم )
 (( ]اجلاثية[. 2اْلِكتاِب ِمَن اَّللَِّ اْلَعزِيِز احلَِْكيِم )( تَ ْنزِيُل 1السادسة: )حم )

 
ومن أشهر شعراء   بين أسد من قبيلة  عرب شاعر ( ه 126 - ه 60وكنيته أبو املستهل، )  الكميت بن زيد األسدي-56

 ويكيبيداي. -املوسوعة احلرةوقصائده ِف ذلك املسماة ابهلامشيات. يُنظر  ابلتشيع واشتهر الكوفة كن، ساألموي العصر
. 18( وديوانه طبعة املوسوعات ابلقاهرة  1  -  218البيت للكميت بن زيد األسدي، جماز القرآن أليب عبيدة: )  -57

يقال: آل حاميم، وذوات  أنه  الغواص، على  اليت أوهلا" حم" نص احلريري ِف درة  السور  وآل حاميم وذوات حاميم: 
 .اميم وًل طواسيمحاميم، وآل طسم، وًل يقال: حو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/60_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/60_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/60_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/126_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/126_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/126_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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 (( ]األحقاف[ 2( تَ ْنزِيُل اْلِكتاِب ِمَن اَّللَِّ اْلَعزِيِز احلَِْكيِم )1السابعة: )حم )
 (58) ."وقد جتعل "حم" اسًا للسورة ويدخل اإلعراب وًل يصرف"
 طس(، وهي ثالث سور:  وأما سور "آل طسم": فهي السور املفتتحة ب  )طسم( أو )

 الشعراء  -1
 والنمل   -2
 والقصص. -3

 وهي على الرتتيب املصحفي على النحو التايل: 
 ( تِْلَك آايُت اْلِكتاِب اْلُمِبنِي( ]الشعراء[.1األوىل: )طسم )

 .لنمل[(( ]ا 2( ُهدًى َوُبْشرى لِْلُمْؤِمِننَي )1الثانية: )طس تِْلَك آايُت اْلُقْرآِن وَِكتاٍب ُمِبنٍي( )
 (( ]القصص[. 2( تِْلَك آايُت اْلِكتاِب اْلُمِبنِي )1الثالثة: )طسم )

 أنشد أبو عبيدة:  
 (59)وابحلواميم ال يت قد سب عت .وابلط واسيم ال يت قد ثل ثت ..

 " قد ثل ثت" أهنا ثالث سور، وبقوله: " قد سب عت "أهنا سبع سور. وهو يعن بقوله:
 وأما املسبحات فهي السور املفتتحة ابلتسبيح، وهي سبع سور:  

 . اإلسراء - 1
 .احلديد - 2
 .احلشر - 3
 .الصف -4 

 . اجلمعة - 5
 التغابن.  -6 

 
 . 205-7/204يُنظر: زاد املسِي:  -58
، تفسِي ابن اجلوزي: زاد املسِي ِف علم التفسِي املؤلف: مجال الدين أبو الفرج  205-7/204يُنظر: زاد املسِي:   -59

بِيوت   -  ه ( احملقق: عبد الرزاق املهدي الناشر: دار الكتاب العريب597عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف:  
األوىل القراء:  -الطبعة:  الصمد   .  36-1/34ه .، مجال  عبد  بن  بن حممد  علي  املؤلف:  اإلقراء  وكمال  القراء  مجال 

)املتوىف:   السخاوي  الدين  أبو احلسن، علم  الشافعي،  الدامي 643اهلمداين املصري  ه ( دراسة وحتقيق: عبد احلق عبد 
بِيوت   -إبشراف د حممد سامل احمليسن( الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية    سيف القاضي )أصل الكتاب رسالة دكتوراه

 . م1999 -ه    1419)ِف ترقيم مسلسل واحد( الطبعة: األوىل،  2عدد األجزاء: 
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 .األعلى - 7 
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 وهي على الرتتيب املصحفي على النحو التايل: 
ِمَن   األوىل: ) لَْياًل  ِبَعْبِدِه  َأْسرى  الَِّذي  الَِّذي ابرَْكنا  ُسْبحاَن  اأْلَْقَصى  اْلَمْسِجِد  ِإىَل  احْلَراِم  اْلَمْسِجِد 
 . ( ]اإلسراء[1َحْوَلُه( )

 ( ]احلديد[.1الثانية: )َسبََّح َّللَِِّ ما ِف السَّماواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم()
 ( احلَِْكيُم(  اْلَعزِيُز  َوُهَو  اأْلَْرِض  ِف  َوما  السَّماواِت  ِف  ما  َّللَِِّ  )َسبََّح  ]احلشر[ 1الثالثة:   ). 

( احلَِْكيُم(  اْلَعزِيُز  َوُهَو  اأْلَْرِض  ِف  َوما  السَّماواِت  ِف  ما  َّللَِِّ  )َسبََّح  ]الصف[. 1الرابعة:   ) 
( السَّم اخلامسة:  ِف  ما  َّللَِِّ  )ُيَسبِ ُح   ) احلَِْكيِم  اْلَعزِيِز  اْلُقدُّوِس  اْلَمِلِك  اأْلَْرِض  ِف  َوما  ( 1اواِت 

 .]اجلمعة[
اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد َوُهَو َعلى ُكلِ  َشْيٍء  السادسة: ) َلُه  ُيَسبِ ُح َّللَِِّ ما ِف السَّماواِت َوما ِف اأْلَْرِض 

 .( ]التغابن[1َقِديٌر( )
 .( ]األعلى[1)َسبِ ِح اْسَم َربِ َك اأْلَْعَلى( )السابعة: 

 املطلب الرابع: اخلالصة من أقوال وأدلة العلماء القائلني أبن ترتيب السور توقيفي 
وبعد بيان استعراض أقوال وأدلة القائلني ابلقول أبن ترتيب السور توقيفي واحلكم عليها يتبني  

 لنا ما يلي: 
:  اهتها ورجحاهنا  قوة أدلتهم وحجيتها ووج أوًلا
املوافق ملا هو مثبت ِف   اثنياا: الذي استقر عليه املصحف اإلمام هو  السور املصحفي  أن ترتيب 

وتلقته األمة ابلقبول    -رضي هللا عنهم    -اللوح احملفوظ بال شك وهو الذي أمجع عليه الصحابة  
لرتتيب ترتيًبا توقيفًيا أم وعليه جيب التمسك واًلعتصام والعمل به وعدم احليد عنه سواء كان هذا ا

املنادية املغرضة  الدعوات  رد  مع  اجتهاداًي،  ترتيًبا    ترتيًبا  أو  نزولًيا  ترتيًبا  املصحف  ترتيب  إبعادة 
أي دعوة مماثلة لتك الدعاوي الباطلة اهلابطة كتلك الدعاوي اليت صدرت من بعض  موضوعًيا ورد  

 .واتبعهم واندى بفكرهتم من بعض املعاصرين كذلك املستشرقني الذين سيأيت ذكرهم ومن أتثر هبم 
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املبحث السادس: بداية خمالفة ومعارضة الرتتيب املصحفي ابلرتتيب النزويل  
 وبيان مصدره  

 وفيه ثالثة مطالب:

 ملطلب األول: أول من خالف وعارض الرتتيب املصحفي ابلرتتيب النزويل ا 
املستشرقني وًل غرابة ِف ذلك فهذا شأهنم وديدهنم، ولكن عندما لقد َتعرََّض هلذا الرتتيب فئة من  

 .يتعرض هلذا الرتتيب فئة من بين جلدتنا وممن ينتمون لقبلتنا فمن هنا َييت التعجب!
" كٌل من الشيخ "عبد القادر مال حويش"، واألستاذ "حممد عزة دروزة"، ومها )معاصريني( قد   فإنَّ 

حف توقيفي وًل جيوز خمالفة هذا الرتتيب، ألنه كان بوحي من هللا  أقرا أبن ترتيب السور ِف املص
 (60)."- صلى هللا عليه وسلم-إىل جربيل إىل رسول هللا

ِف تفسِييهما، وقد احتجا أبن طريقة تناول التفسِي ختتلف   التوقيفي  ومع ذلك فقد خالفا الرتتيب
  تضح هبا حمجة.عن الرتتيب املصحفي، وقد قدما أعذارًا ًل تقوم هبا حجة وًل

ترتيًبا   ًل  نزولًيا  ترتيًبا  منهما  رتبه كل  قد  معاصرًا  تفسِيًا  و"دروزة"  "حويش"  من  أملى كل  وقد 
مصحفًيا، و "حويش" هو رأس احلربة الذي ابتدأ هذا األمر اجللل، إذ هو أول من أقبل على هذا 

وال التحبِي  وسادات  التفسِي  أئمة  عليه  درج  ما  فيه  خالف  الذي  وخلًفا كما العمل  سلًفا  تأويل 
العمل كذلك هذا  على  تبعهما  وقد  "دروزة"،  تبعه  مث  موضوعه،  ِف  وإيضاحه  ذلك  بيان   سيأيت 

واإليضاح  التفصيل  من  بشيء  التفاسِي  تلك  على  الكالم  سيأيت  امليداين" كما  "حبنكة  الشيخ 
 والبيان. 

أئمة   عليه عمل  والذي  املصحفي  الرتتيب  اتباع  األمة على  إمجاع  قد خرقوا  بذلك  ومجيع هؤًلء 
التفسِي من السلف واخللف، وِف حدود علم الباحث واطالعه الضيق أن هذا العمل مل يسبقهم 
  إليه أحٌد أبًدا من هذه األمة، إًل ما كان من دعوة ونداء بعض املستشرقني إلعادة ترتيب القرآن 

 
، تفسِي بيان املعاين )وهو تفسِي كتاب هللا احلكيم حسب النزول ( ويعد األول من نوعه 1/3يُنظر: بيان املعاين    -60

.، والتفسِي احلديث  6  :ق، عدد األجزاء 1382  : مطبعة الرتقي، مكان الطبع: دمشق، سنة الطبع  :ناشرحىت اترخيه، ال
 -.، التفسِي احلديث )مرتب حسب ترتيب النزول( املؤلف: دروزة حممد عزت الناشر: دار إحياء الكتب العربية  1/9

ر: التفاسِي حسب ترتيب النزول ِف امليزان: د. .، ويُنظ10، عدد اجمللدات:  2رقم الطبعة:    ه ،  1383القاهرة الطبعة:  
بتاريخ: التفسِي،  أهل  موقع  عن  مقال  مسلم.  ويتآلف 15/12/1432مصطفى  الكالم  لينتظم  يسِي  بتصرف  ه . 

 فحسب.
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ترتيًبا نزولًيا وذلك سعًيا منهم لبث الشبهات حول القرآن ولزعزعة الثقة ِف كتاب هللا وًلسيما ِف 
 . نفوس األجيال املقبلة

 : أبرز املستشرقني الداعني إلعادة ترتيب القرآن ترتيباا نزولياا املطلب الثاين   
إبعاد وداعني  طالبني  املصحفي  الرتتيب  املستشرقني  من  مجاعة  عارض  ترتيبً لقد  القرآن  ترتيب  ا  ة 

 .نزولًيا، بل فعل ذلك بعضهم مث ندم وتراجع ملا مل يتحقق له مأربه املرجو حتقيقه من وراء ذلك
 : من أبرز هؤًلء املستشرقني و 
 ه (.1278املستشرق األملاين غوستاف ليربشت ْفلوِجل: )ت:   -1
 ه (.1306)ت: : واملستشرق األملاين اليهودي غوستاف فايل -2
 ه (، وهو تلميذ تيودور نولدكه 1338واملستشرق األملاين فريدريش شفايل: )ت:  -3
 ه (.1349وشيخ املستشرقني األملاين تيودور نولدكه: )ت:  -4
ترتيب   "وفق  الكرمي،  القرآن  ترتيب  إعادة  مسألة  أاثروا  الذين  املستشرقني  أوائل  من  وهو 

أفّن جزًءا  .النزول" عبد ولقد  بن  بن حممد  القاسم عمر  أيب  على كتاب  معتمًدا  كبِيًا من حياته، 
 (61).الكاِف من رجال القرن اخلامس

إىل  فيه  أن يصل  علم ًل ُيكن  بذله ِف  الذي  الكبِي  اجلهد  ندم ِف آخر حياته على  ويقال أبنه 
 .نتائج قطعية بسبب اختالف الرواايت وتضارهبا

 . ه (1358موئيل مرجليوث: )ت: واملستشرق اإلجنليزي ديفيد ص -5 
 ه ( 1393واملستشرق الفرنسي رجيي بالشِي: )ت:  -6

م، واحلقيقة أن 1950-ه 1371برتمجة القرآن الكرمي للفرنسية عام    "بالشِي")زعًما منه(وقد قام  
الرتمجة متتنع متاًما ألسباب كثِية ًل يسع اجملال لذكرها، وإن الذي ُيكن ترمجته إمنا هو معاين القرآن  

 فحسب.
مث بعد سبع سنوات من .تلك الرتمجة املزعومة حبسب ترتيب النزول أول األمر  "بالشِي"وقد رتب  

ثبت لديه عدم صواب وجدوى طريقته األوىل اليت استخدمها أًل وهي الرتتيب حبسب ترتيب   أتمله
 ترمجته هذه حبسب الرتتيب املصحفي.النزول فأعاد ترتيب 

  

 
 .(71)ص:  يُنظر: اتريخ القرآن أليب عبد هللا الزجناين: - 61
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   املطلب الثالث: أبرز من أتثر ابملستشرقني من املعاصرين 
 أمثال هؤًلء:ولقد أتثر هبؤًلء املستشرقني الكفرة بعض املعاصرين كذلك، ومن 

 يوسف راشد الذي يقول:  -1
خيالف  ألنه  القرآن،  تنزيل  من  الفائدة  ويضيع  األفكار  يبلبل  احلايل  وضعه  القرآن ِف  ترتيب  "إن 

ويفسد نظام التسلسل الطبيعي للفكرة، ألن القارئ .منهج التدرج التشريعي الذي روعي ِف النزول
صدمة عنيفة، وانتقل بدون متهيد إىل جو غريب   إذا انتقل من سورة مكية إىل سورة مدنية اصطدم

فيه الذي كان  اجلو  ِف .عن  درس  إىل  األجبدية  احلروف  ِف  درس  من  ينتقل  وصار كالذي 
 (62).البالغة"

 وكذلك له رسالة حتت عنوان: "رتبوا القرآن كما أنزله هللا".
فقام ابلرد عليها بتقرير   -رمحه هللا-ه (1378)ت:    وقد أقام هللاُ هلا الدكتوَر/ حممد عبد هللا دراز 

   (63) .رفعه إىل إدارة األزهر
 ه (  1301األسكوئي احلائري الرافضي )ت:  ومِيزا ابقر -2
مواليد)-3 من  )معاصر(  التونسي  صديق  يوسف  وعامل  1362والدكتور  فيلسوف  هو  ه (، 

 .انثروبولوجي
التفسِي البياين   ه ( واليت هلا 1419وعائشة بنت عبد الرمحن املعروفة ب  "بنت الشاطئ" )ت:    -4 

 للقرآن، وقد صدر ِف جزئني تناولت فيه تفسِي بعض سور القرآن.
  

 
األزهر، رئيس التحرير: حممد   نزوله"، عبد هللا دراز، جملةمقال: " النقد الفين ملشروع ترتيب القرآن الكرمي حسب    -62

لألزهر، اإلدارة  ديوان  إدارة  حتت   ، بك  وجدي  سنة  فريد  رمضان  شهر  عدد  ابلقاهرة،  الدينية،  واملعاهد 
 .784(. مطبعة األزهر، ص: 22م، جملد 1950ه /1370)

(  359م. يُنظر: اجلمع الصويت للقرآن: )ص:  1951ِف عدد أكتوبر    وقد نشر هذا الرد ِف جملة " كنوز القرآن"  -63
   (.1وهامش)
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ت على    عرض ودراسة ومناقشة   الفصل الثاين  َب التفاسري الثالثة اليت ُرِت
 ترتيب النزول  

 :والت  َفاِسرُي الث اَلثَُة هي
 ".   ُحَويِ شوهو "تفسِي كتاب هللا احلكيم حسب النزول ل "  تفسري بيان املعاين: -1
 ل " دروزة "التفسري احلديث: -2
 ل " حبنكة امليداين" كتاب "معارج التفكر ودقائق التدبر"  -3

 وفيه أربعة مباحث

املبحث األول: عرض ودراسة ومناقشة التفسري األول "بيان املعاين ل  "  
َويِ ش  عبد القادر مال    ه ( 1398")ت:  ُح

 وفيه ستة مطالب:
إلقاء نظرة الشأن اجللل، وهي   وًلبد من  األمة هبذا  اليت خرقت مجع  التفاسِي  تلك  خمتصرة على 

 على النحو التايل:  أتيت ِف املطالب التالية

َويِ ش "     املطلب األول: التعريف بتفسري "بيان املعاين" ومؤلفه "مال ُح
ويعد هذا التفسِي هو األول  .هو "تفسِي كتاب هللا احلكيم حسب النزول ل " حويش" أما التفسِي ف

 . من نوعه حىت اترخيه ِف حدود ما نعلم، وِف حدود ونطاق ما وصلنا علمه
غازي)ت:    هو:  ُحَويِ ش  و آل  حممود  السيد  حويش  مال   بن  القادر   (64)العاين  ه (1398عبد 

  .وهو حنفي أشعري  (66) . الفرايت (65) الديرزوري
"واهتم أبنه كان "صوفًيا نقشبنداًي"، ولكن ابنه نفى ذلك وأخرب أنه كان يذهب إىل شيخ الطريقة 

 .!..!فحسب (67)النقشبندية ويستضيفه ِف بيتنا".

 
 نسب إىل مدينة عانة العراقية احملاذية للحدود السورية، واليت هي مسقط رأسه. -64
 نسبة ملدينة دير الزور السورية اليت تعلم فيها، واليت تقع على احلدود الشرقية، من العراق. -65
، ينظر: املوسوعة  العراق مفسر للقرآن من أعالم علماءو  وقاضي وفقيه ومؤلف واعظ الشيخ عبد القادر مال حويش-66

 احلرة "ويكيبيداي"، نقاًل عن الشاملة 
(.، دار 3/250يُنظر: التفسِي واملفسرون أساسه واجتاهاته ومناهجه ِف العصر احلديث. د فضل حسن عباس: )  :-67

 ه .  1437، 1األردن،ط-عمان-النفائس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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م، ِف ثنيت عشر 1965  -ه   1382ولقد طُِبَع كتابُه طبعته األوىل ِف مطبعة الرتقي بدمشق عام:   
 وليته ما طُِبع .جزًءا جمموعة ِف ست جملدات من احلجم الكبِي

َويِ ش" يف تفسريه   املطلب الثاين: الكتب اليت اعتمد عليها "ُح
 كتب التفسري اليت اعتمد عليها "ُحَويِ ش"   -أ

 يف تفسريه على عدد من كتب التفسري منها:   وقد اعتمد
الدين علي بن حممد بن    -1 التنزيل" واخلازن هو: عالء  التأويل ِف معاين  تفسِي اخلازن: "لباب 

 .ه (741)ت:  ابخلازن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف
الربكات عبد هللا بن أمحد النسفي: "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" والنسفي هو: أبو   تفسِي  -2

 .ه (710بن حممود حافظ الدين النسفي )ت: 
أبو حممد احلسني بن مسعود   -3 القرآن"، والبغوي هو:  التنزيل ِف تفسِي  البغوي: "معامل  تفسِي 

 ه (.510البغوي )ت: 
فرقانية"، تفسِي النخجواين: "الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية املوضحة للكلم القرآنية واحلكم ال  -4

 .ه ("920والنخجواين هو: نعمة هللا بن حممود النخجواين ويعرف ابلشيخ علوان )ت: 
حممد  هو: ، وأبو السعود "إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي "تفسِي أيب السعود:  -5

 .ه (982بن حممد بن مصطفى العمادي )ت: 
إساعيل حقي بن    تفسِي القرآن"، واخللويت وهو:  ِف  تفسِي روح البيان للخلويت: " روح البيان  -6

 . ه (1127مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت, املوىل أبو الفداء )ت: 
ِف تفسِي القرآن العظيم والسبع املثاين"، واأللوسي  روح املعاين "تفسِي روح املعاين لأللوسي:  -7

 . ه (1270هو: شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي )ت: 
انصر الدين أبو سعيد عبد   أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، والبيضاوي هو: تفسِي البيضاوي:"  -8

 .ه (685)ت:  البيضاوي هللا بن عمر بن حممد الشِيازي
عن حقائق غوامض التنزيل"، والزخمشري هو:  الكشاف "تفسِي الكشاف للزخمشري املعتزيل:    -9

 .ه (538عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا )ت: أبو القاسم حممود بن 
أب و    وابن عريب هو:   تفسِي حمي الدين بن عريب الصوِف: "عرائس البيان ِف حقائق القرآن"،  -10
الدين ب ك ر األ بن أمحد بن حممد بن علي بن حممد حمي  الطائي  احلامتي  اَّلل   ندلسي)ت: عبد 

 ه (.638
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 َويِ ش"كتب الفقه اليت اعتمد عليها "حُ   -ب
 ومن الكتب الفقهية اليت اعتمد عليها:

مشس -1  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  هو:  والسرخسي  للسرخسي،  املبسوط 
 .ه (483السرخسي)ت:  األئمة

حممد أمني بن عمر بن   رد احملتار على الدر املختار، وحاشيته ًلبن عابدين، وابن عابدين هو:  -2
 ه (.1252 احلنفي)ت:عبد العزيز عابدين الدمشقي 

الرازي اجلصاص   -3 أبو بكر  شرح خمتصر الطحاوي للجصاص، واجلصاص هو: أمحد بن علي 
والطحاوي هو:  370)ت:   احلنفي بن سالمة ه (،  بن حممد  أمحد  األزدي   أبو جعفر  بن سلمة 

 ه (.321الطحاوي)ت: 
 اليت اعتمد عليها "ُحَويِ ش"  الصوفيةكتب   -ج

 ومن كتب الصوفية اليت اعتمد عليها: 
 ه (.632السهروردي )ت: عوارف املعارف ل شهاب الدين عمر -1
 ه (.1279ل محمد بن عبد هللا اخلاين اخلالدي النقشبندي ) البهجة السنية -2
أسعد  -3 وهو:  الصاحب  ألسعد  والعرفان  اهلداية  الشهرزوري  ونور  الكردي  حممود  بن 

 ه (. 1374: النقشبندي، )ت الدمشقي
 ه (.826)ت: "نسان الكامل لعبد الكرمي املل ق ب ب  "اجليلي أو اجليالينواإل -4
ت :   ) ه (، والرسالة القشِيية ِف التصوف أليب القاسم القشِيي505إحياء علوم الدين للغزايل)ت:  -5

 (.  ه 465
 الكتب اليت اعتمد عليها "ُحَويِ ش" يف ُترير السور املكية واملدنية والقراءات  -د

 واعتمد يف ُترير السور املكية واملدنية والقراءات على الكتب التالية:  
مدنيه كتاب  -1 من  مكيه  وتلخيص  وحروفه  وكلماته  وآايته  القرآن،  بن   عدد سور  عمر  القاسم  أليب 

 ه (.400حممد بن عبد الكاِف)ت: 
ِفِْيُّه  -2 ابن  لإلمام  الزهر  انظمة  الراء -كتاب  وتشديد  التحتية  وسكون  الفاء   -بكسر 

 .(68).ه (1311ه ( وشرحه أليب عيد رضوان املخلاليت)ت: 590الشاطيب)ت:
 . (69) كتاب إرشاد القر اء والكاتبني للمخلاليت أيًضا-3

 
فتح   -68 مؤلفاته:  ومن  ابلقراءات،  العلماء  من  املخلاليت،  املعروف  عيد،  أبو  سليمان،  بن  حممد  بن  رضوان  هو: 

وال الصدور،  وشفاء  عام  املقفالت،  توِف  العزيز.  الكتاب  فواصل  ِف  الوجيز  =1311قول  )األعالم 1893ه    . م 
 ((.  3/53للزركلي: )

https://www.abjjad.com/book/2188444390/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%85/2188673768
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 طريقته يف التفسري  :  الثالث املطلب  
حيث  من  الزمين  ابلرتتيب  تليها  اليت  مث  نزوًًل،  سورة  أول  ابسم  يبدأ  أن  هو  التفسِي  ِف  وطريقته 
النزول، مث ذكر معناه واإلشارة اىل األساء األخرى إن ُرِوَي هلا أكثر من اسم، وعدد آايهتا وعدد  

ومنسوخها، مث اإلشارة اىل الكلمات اليت بدأت أو ختمت هبا كلماهتا وحروفها، وذكر انسخها  
يدخل ِف  فيها مث  اليت  واألقوال  نزوهلا  نزوهلا واتريخ  ومكان  تكرارها،  عدد  أو  وتكرارها،  السورة، 

 . تفسِي اآلية تفسِيًا بيانًيا حتليلًيا
األقوال ونقل  جمزأ،  املوضوعات  اىل  البحوث  تقسيم  اآلية،  تفسِي  ِف  منهجه  ابسم    وكان  معنواًن 
 . (70)الناقل؛ واًلستشهاد ابملأثورات واًلشعار مستنًدا، ونقل كلمات العرفاء والصوفية مؤيًدا

 املطلب الرابع: أول دراسة حول هذا التفسري  
التفسِي "بيان املعاين" عالء حممد سعيد، وطبع إبصدار مكتبة أيب أيوب   وقد قام ابختصار هذا 

 (71) م .2006-ه 1427،  1األنصاري بدمشق، ط 
 وليته اقتصر على دراسته ونقضه بدًًل عن اختصاره.

  

 
 بتصرف   .4/ 1ج ،يُنظر: بيان املعاين -69
 481و 422و 204/ 1ج ،بيان املعاين :لالستزادة يُنظر  -70
ج  -71 أايزي:  على  حممد  ومنهجهم:  حياهتم  املفسرون  يُنظر:  مع329  -324ص  ،1لالستزادة  واحلذر    .  اًلنتباه 

 ألن الكاتب رافضي وكذلك خرج كتاب مثل كاتبه، وفيه من اخللط واألابطيل ما هللا به عليم. الشديد
 قال شيخ اإلسالم رمحه هللا:  

السنة  منهاج  منصورة".  دنيا  وًل  مقبول،  دين  وًل  صريح،  نقل  وًل  صحيح،  عقل  هلا  ليس  خمذولة،  أمة  "والرافضة 
(479/8 . ) 

 أيضاا:  -رمحه هللا-وقال
 (.  72/7"أكاذيب الرافضة ًل يرضاها أكثر العقالء من الكفار!!!". درء تعارض العقل والنقل: ) 
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َويِ ش"  تفسري  ل خمتصرة    املطلب اخلامس: دراسة نقدية   "ُح
ا وُأِخَذت عليه وعلى جامعه مآخذ كثرية وكبرية وطوام  ل قد انُتِقَد هذا التفسري انتقاضاا شديدا

 ما يلي:  أبرزهاشديدة وإن كانت واحدة لكافية، واليت من 
 تناقض أسلوبه وركاكته -1
 خمالفته لصريح القرآن وصحيح السنة ِف كثِي من املواضع من كتابه -2
 إخراجه لكثِي من النصوص عن دًللتها  -3
 فيها بنو إسرائيل على أنبيائهم  استشهاده ببعض اإلسرائيليات، كاليت يفرتي-4
 ة واملنكرة كقصة الغرانيق.اعتقاده ِف صحة بعض القصص الواهية واملوضوع  -5

 (72)بعض ما كتبه أحد أعالم األمة ِف ذلك لكفاه. ولو أنه طالع
 إيراده للخرفات وإمعانه فيها بكثرة، وهذه سة ابرزة ِف تفسِيه -6
 تناقضه ِف إثبات رؤية هللا عز وجل نفًيا وإثبااتً  -7
 ختبطه الواضح املصحوب بضعفه ِف الصناعة التفسِيية  -8
 جهله ببديهيات اللغة اليت نزل هبا القرآن   -9

 عدم معرفته للتاريخ وجهله به  -10
 اإلغراب واإلتيان ابلعجائب -11
 رده لإلمجاع -12
ابملوضوعات،   -13 واستشهاده  الثابتة،  الصحيحة  لألحاديث  وتضعيفه  هلا،  ورده  ابلسنة  جهله 

كتب املصن فة والذين تلقتهما األمة وطعنه كذلك ِف صحيحي البخاري ومسلم الذين مها أصحُّ ال
 . (73) ابلقبول.

  :-رمحه هللا -  ه (676)ت:  قال النووي
"وقد اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز صحيحا البخاري ومسلم، وقد تلقتهما 

 (74).األمة ابلقبول" 

 
أيب عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن   حملدث العصر لنسف قصة الغرانيق"  اجملانيق نصب ككتاب "  -72

   ه ( الناشر: املكتب اإلسالمي.1420جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 
ولالستزادة ُيكن اًلطالع على نقد قريب من هذا النقد وقد يزيد عليه فيما ذكره ِف نقد تفسِيه، د. فضل حسن    -73

-دار النفائس  ،وما بعدها(  245/ 3عباس ِف كتابه: التفسِي واملفسرون أساسه واجتاهاته ومناهجه ِف العصر احلديث )
 كتاب "بيان املعاين" ل  عبد القادر مال حويش.  ه . وقد أشار ملواضع نقده ِف1437 ،1األردن،ط -عمان
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 : -رمحه هللا-ه ( 507)ت: قال ابن طاهر القيسراين
املسلمون على قبول ما أخرج ِف "الصحيحني" أليب عبدهللا البخاري، وأليب احلسني مسلم "أمجع  

 (75). بن احلجاج النيسابوري، أو ما كان على شرطهما ومل خيرجاه"
 وأخرياا  

 " إن هذا التفسِي اجلامع املانع كما وصفه صاحبه والذي كان أبناء عصران ِف أمس احلاجة إليه. ف 
 جامع حًقا، ولكن لكل ما هو غريب وضار ومنكر وموضوع.من احلق أنه  

وإنه ملانع كذلك، ولكن لكل ما فيه ألهل هذا العصر من خِي ِف دينهم ودنياهم، وأنه ينبغي أن  
حيال بني هذا الكتاب وأهل هذا العصر، والذي يطعن صاحبه ِف أصح الكتب بعد كتاب هللا، 

 لبعد عن التفسِي ومعناه.ومع ذلك فقد مأل كتابه مبا هو بعيد كل ا
 وبعد فال أرى داعًيا لتقيم هذا التفسِي، فإن نصوصه هي خِي مقيم له. 

ًل   خزان  مفسران  فإن  قيل،  لإلسرائيليات كما  خازاًن  البعض  يسميه  اخلازن كما  وإن كان 
لإلسرائيليات فحسب، بل لألحاديث املوضوعة واملنكرة اليت يتورع عن ذكر مثلها اخلازن وغِيه،  

تيمية)ت:   ابن  اإلسالم  شيخ  يقول  ليل كما  حاطب  الثعاليب  مفسران 728وإن كان  فإن  ه (، 
حاطب ِف ليل دامس، وأخِيًا فإن مثل هذا التفسِي يستدعى من العلماء العناية والرقابة حول ما 
  يكتب حول كتاب هللا، هذا ونسأل هللا أن جينبنا الزلل ِف القول والعمل وأن جيعلنا من املتيقظني 

 (76)هلذا وأمثاله، وًل حوًل وًل قوة إًل ابهلل العلي العظيم".
 وًلشك أن مال حويش مل يفعل ذلك ويقدم عليه إًل لدوافع يراها ويقتنع هبا،  

 فقد قال يف مقدمة تفسريه بيان املعاين: 
 أي رأي   -برأيه  ومن معه من األصحاب إمنا مل َيخذوا -رضي هللا عنه-"واعلم أن اخلليفة عثمان
ألن   -حيث كان قد رتب مصحفه على ترتيب النزول  -رضي هللا عنه-اإلمام علي بن أيب طالب 

توقيفي ًل جمال   أمر  اآلن، وهو  املصاحف  ما هو ِف  على  مرتبة وجمموعة  السور واآلايت كانت 

 
   .(14/ 1شرح النووي على صحيح مسلم ) -74
ضمن   -294/  18صفوة التصوف، نقاًل عن أحاديث الصحيحني بني الظن واليقني للشيخ ثناء هللا الزاهدي ) -75

  .الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد(جملة البحوث اإلسالمية الصادرة عن 
عباس: -76 حسن  فضل  د  سابق(.  احلديث)مرجع  العصر  ِف  ومناهجه  واجتاهاته  أساسه  واملفسرون  التفسِي  يُنظر: 
 ه . بتصرف يسِي.1437، 1األردن،ط-عمان-(، دار النفائس3/257)
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وجهه علي كرم هللا  اإلمام  رأي  على  تفسِيه  أن  وليعلم  فيه،  أبنه كثِي   ( 77) للرأي  أحد  يشك  ًل 
العلماء وألن  التالوة،  غِي  النزول  ترتيب  ألن  النفع،  عام  هللا الفائدة  منط  رمحهم  على  فسروه  ملا 

املصاحف اضطروا ألن يشِيوا لتلك األسباب بعبارات مكررة، إذ بني ترتيبه ِف املصاحف وترتيبه  
ختالف حسب النزول بعد يرمي للزوم التكرار، مبا أدى إىل ضخامة تفاسِيهم، ومن هذا نشأ اًل

 .أبسباب النزول والناسخ واملنسوخ واألخذ والرد فيما يتعلق منهما
عليه السالم، ويكفي  اإلماموقد علمت ابًلستقراء أن أحًدا مل يقدم تفسِيه مبقتضى ما أشار إليه  

نزوله ويوفقه على أسباب تنزيله ويذيقه لذة   القارئ مؤنة تلك اًلختالفات وتدوينها، ويعرف كيفية 
طعم اختصار مبانيه بصورة سهلة ميسرة، خالية عن الرد والبدل، ساملة من الطعن والعلل، معانيه و 

مصونة من اخلطأ والزلل، فعن  يل القيام بذلك، إذ ًل مانع شرعي حيول دون ما هنالك، وأراين هبذا 
الفرت .متبًعا ًل مبتدًعا، مؤماًل أن يكون عملي هذا سن ة حسنة .. ة والفرتة، مبيًنا أوَّل ما نزل إىل 

وأخباره  وقصصه  وزمانه  ومكانه  منها،  واتريخ كل  وسبب  بعدها،  نزل  ما  وأول  ومدهتا  وسببها 
وأمثاله وأحكامه، واآلايت املكررة وسبب التكرار، ونظائرها مما يناسبها ابللفظ واملعّن، والكلمات  

و )عم( ألن كثِيًا من    اليت مل تكرر فيه، )عدا ما كان بني سورة )ق( إىل )احلديد( وجزئي )تبارك(
وما هو موافق لشرع من قبلنا  . كلماهتا، مل تكرر ملا هي عليه من السجع العجيب واللفظ الغريب

 .(78)." وخالصة القصص املعقولة والغزوات املرموقة.منه ..
  

 
 : قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل -77

وقد غلب هذا ِف عبارة كثِي من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي هللا عنه أبن يقال: "عليه السالم " من دون   قلت:
وهذا وإن كان معناه صحيًحا لكن ينبغي أن يسوى بني الصحابة ِف ذلك فإن    ،سائر الصحابة أو " كرم هللا وجهه "

يُنظر: تفسِي ابن كثِي: ) .  عثمان أوىل بذلك منه رضي هللا عنهمهذا من ابب التعظيم والتكرمي والشيخان وأمِي املؤمنني
3  /517  – 518 .) 

و" تلقيب علي بن أيب طالب بتكرمي الوجه وختصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه، ويقال إنه من أجل أنه مل يطَّلع على 
قط لصنم  يسجد  مل  ألنه  أو  أصاًل،  أحد  غِي . عورة  يشاركه  بل  به  خاص اً  ليس  ِف  وهذا  ُولدوا  الذين  الصحابة  من  ه 

  . اإلسالم
  .  (.3/289يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ابململكة العربية السعودية، فتوى رقم: )

 وكذلك ختصيص على بن أيب طالب رضي هللا عنه وآل البيت ابلسالم من خصائص الرافضة كذلك . فلينتبه. الباحث.
 .1/4اين مقدمة تفسِي بيان املع يُنظر: -78
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  ومما يرد قوله ب  " أن عثمان مل أيخذ رأي علي واألصحاب"
 نفسه: -عنه رضي هللا -قول علي بن أيب طالب

"اي أيها الناس، ًل تغلوا ِف عثمان، وًل تقولوا له إًل خِيًا ِف املصاحف وإحراق املصاحف، فو هللا   
مجيًعا" منا  مأل  عن  إًل  املصاحف  ِف  فعل  الذي  فعل   ( 79).ما 

رضي هللا -وقول علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يدل على أهنم قد أمجعوا عليه إمجاًعا سكوتًيا
 . أمجعنيعنهم 

 : -رضي هللا عنه -كما يرد قوله كذلك موقف ابن مسعود  
 : -رمحه هللا -قال ابن كثري 

"روي عن عبدهللا بن مسعود أنه غضب ملا أخذ منه مصحفه فحرق، وتكلَّم ِف تقدُّم إسالمه على 
 زيد بن اثبت الذي كتب املصاحف، فكتب إليه عثمان بن عفان رضي هللا عنه يدعوه إىل ات ِباع 

الصحابة فيما أمجعوا عليه من املصلحة ِف ذلك، ومجع الكلمة، وعدم اًلختالف، فأانب عبدهللا  
 (80) ."-رضي هللا عنهم أمجعني -بن مسعود، وأجاب إىل املتابعة، وترك املخالفة

إىل املتابعة ِف تقدمي مصحفه للحرق تعزز ما ذكرانه    -رضي هللا عنه-وكذلك إجاب ابن مسعود
تقوى وتؤكد وتعزز القول ابإلمجاع السكويت من   -رضي هللا عنه-قول على بن أيب طالبآنًفا من  

 . جهة، وتقرر اإلمجاع الفعلي من جهة أخرى كذلك، فرضي هللا عنهم أمجعني
واإلشكال هنا أن الشيخ "حويش" ممن يرى أن ترتيب السور توقيفي، ولو قلنا أن علًيا أو غِيه من 

فالرد على ذلك يكون من   -أمجعني  رضي هللا عنهم   -الصحابة   نزولًيا،  ترتيًبا  قد رتب مصحفه 
 جهتني:

 أن ذلك كان أول األمر قبل اجلمع البكري مث اجلمع العثماين  اجلهة األوىل:
الثانية:  أي    اجلهة  يُعمم ذلك    ولو كتب  فهل  األسباب  به ألي سبب من  منهم مصحًفا خاص 

بن أيب طالب  الصحابة كلهم مبا فيهم علي  الذي أمجع عليه  -املصحف ويرتك املصحف اإلمام 
، وًلشك أن املصاحف اليت بني يدي الناس اليوم إمنا هي منسوخة عن  -رضي هللا عنهم أمجعني

األ العرضة  عليه  استقرت  الذي  اإلمام  ِف املصحف  مثبت  هو  ملا  موافقة  األخِية  والعرضة  خِية، 
 اللوح احملفوظ.

  
 

 .96املصاحف،؛ ًلبن أيب داود ص   -79
 (. وقد سبق خترجيه. بتصرف يسِي. 228/  7البداية والنهاية؛ ًلبن كثِي: ) -80
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 :"وميكن تلخيص أبرز دوافع الشيخ "حويش" يف النقاط التالية
 .جتنب ما وقع فيه املفسرون من التكرار مبا أدى لضخامة تفاسِيهم -1
 .جتنب اًلختالف أبسباب النزول والناسخ واملنسوخ -2
 .كيفية نزول القرآن وتوقيفه على أسباب نزولهلتعريف القارئ   -3
ليتذوق القارئ معاين القرآن وطعم اختصار مبانيه بصورة سهلة يسِية خالية عن الرد والبدل،  -4

 .ساملة من الطعن والعلل، مصونة من اخلطأ والزلل

َويِ ش" على تغري الرتتيب املصحفي ابلرتيب  حصر  املطلب السادس:   دوافع إقدام "ُح
   ومناقشتها   النزويل 

 ميكننا حصر دوافعه ومناقشتها وفق أهدافه التالية: 
األول: تفاسِيهم  اهلدف  ضخامة  إىل  أدى  مبا  التكرار  من  املفسرون  فيه  وقع  ما   .جتنب 

وتفاسِي أخرى ورد فيها التكرار لكي نكون على مل يسق لنا الشيخ مال حويش مقارنة بني تفسِيه  
آايت وردت ِف املرحلة املكية جمملة    -منهم "مال حويش"  -مث كيف يتجنب املفسر. بينة مما يقول

كآايت سورة اإلسراء وفيها األمر ابًللتزام أبمهات األخالق مث وردت ِف سورة األنعام املكية أيًضا 
 .سراءوهي قريبة جًدا مما ورد ِف سورة اإل

املؤمنون من صفات وأعمال تكاد تكون  فيوقل مثل ذلك   املكية وسورة  املعارج  ما ورد ِف سورة 
 .متطابقة، وقد فسرها الشيخ "مال حويش" نفسه هنا وهناك

وقل مثل ذلك ِف قصص األنبياء اليت تكررت مرات عديدة اترة ابإلمجال واترة ابلتفصيل وأخرى 
عليه السالم  كقصة إبراهيم.ألنبياء أو أسلواًب من أساليب دعوهتمتناولت جانًبا من جوانب حياة ا

السالم وقصة نوح أن يسِي مع اآلايت   عليه  إًل  أمامه  ليس  فاملفسر  السالم،  عليه  وقصة موسى 
مرة  املذكور ِف كل  اخلاص  اجلانب  على  وينبه  األمر  عرض  املعجز ِف  القرآين  األسلوب  ويعرض 

القارئ  وإبمكانه اإلحالة على املوضع   التفسِي كما يفعل أغلب املفسرين فهم حييلون  املتقدم من 
احلديث كثِيًا إىل بعض اجلزئيات املتقدمة ويقول: وقد ذكران تفصيل هذا األمر ِف سورة كذا عند  

 (81).عن كذا

 
  -ولوًل حجم البحث املختصر ألوردت مناذج من كالم املفسرين على هذا، وألوردت  -81

ِف عكس ما دعاه من جتنب التكرار. ) من كالم مال حويش ما يناقض قوله وأنه وقع  -رمحه هللا  -)د. مصطفى مسلم(
 .ينظر سورة اإلسراء واألنعام، وسورة املعارج واملؤمنون(ِف تفسِي مال حويش

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn11
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أما قول الشيخ أبن ضخامة تفاسِي القدماء كان سببه التكرار، أقول إن سبب ضخامة التفاسِي 
هو العلوم واملضامني اليت تناولوها، واجلوانب اليت تعرضوا هلا ِف تفسِي اآلايت من قضااي عقدية أو  

اليت مل يرتضوها ..وهكذا التك.لغوية أو فقهية أو ردود على بعض األقوال  رار كما وليست قضية 
 . زعم الشيخ

ست  ِف  تقع  جزًءا  عشر  ثنيت  من  مكون  فهو  صفحة  آًلف  ثالثة  على  زاد  قد  تفسِيه  إن  مث 
 .!جملدات كبار أليس هذا تفسِيًا ضخًما ؟

 :جتنب اًلختالف أبسباب النزول والناسخ واملنسوخ اهلدف الثاين:
ملنسوخ فمن املعلوم أن ترد  مل أدرك ما قصده الشيخ بتجنب اًلختالف أبسباب النزول والناسخ وا

الرواايت  هذه  يدرس  أن  املفسر  وعلى  سقيم  وبعضها  بعضها صحيح  النزول  أسباب  ِف  رواايت 
وَيخذ ابلرواية الصحيحة ويرتك األخرى، فما عالقة ذلك برتتيب النزول؟! وقد فعل الشيخ ذلك، 

لتزم ابألخذ ابلصحيحة دائًما فلم ي   -ولكن مل يفعله على الدُيومة  إمنا كان يفعله ِف بعض األحايني
 وإمنا أخذ ابلرواية الضعيفة، وقد يرتك الصحيحة منها أحيااًن. 

ومثل ذلك ِف الناسخ واملنسوخ، فإن األحكام اليت ترد ِف بعض اآلايت وًل ُيكن اجلمع بني هذه 
النزول، كما هو مد املتقدمة ِف  اآلية  فإننا ْنكم بنسخ  اآليتني  نزول  ون ِف اآلايت وعلمنا وقت 

 .قواعد الرتجيح لدى علماء التفسِي وعلماء أصول الفقه
وسواء كان تفسِي القرآن على حسب ترتيب املصحف أو على حسب ترتيب النزول فإن دراسة 
اآليتني أتخذ بعًدا معيًنا ومنهًجا حمدًدا ِف الدراسة واملقارنة، فآيتا عدة املتوىف عنها زوجها ِف سورة 

ومع ذلك .اسخة متقدمة ِف ترتيب اآلايت، واآلية املنسوخة متأخرة ِف الرتتيب، اآلية الن(82)البقرة
مل يكن هناك إشكال عند أي مفسر ِف ذكر اآلية الناسخة وحتديد حكم املنسوخ، ألنه ًلبد من  

إحدامها بنسخ  احلكم  وابلتايل  التعارض  بيان  مث  منهما  النزول  املتأخرة ِف  اآليتني وحتديد   .تفسِي 
اهلدف   على   الثالث:أما  وتوقيفه  القرآن  نزول  القارئ كيفية  لتعريف  "مال حويش":  الشيخ  قول 
 :أسباب تنزيله

اليت  الرواايت  السورة واآلايت وذكروا  نزول  املفسرون حبثًا حيث ذكروا وقت  أشبعه  اجلانب  وهذا 
بل كان الشيخ "مال حويش" .ومل يرتكوا شاردة وًل واردة ِف ذلك إًل ذكروها.حتدد أسباب النزول

اليت  الرواايت  أخذ  ِف  السابقني  املفسرين  على  عالة  النزول  ترتيب  التفسِي حسب  ِف  تبعه  ومن 

 
 .(البقرة240( البقرة، واآلية املنسوخة)234يُنظر: اآلية الناسخة) -82
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ذكرت مكية السورة أو مدنيتها، وبينت أسباب النزول، ذكروا كل ذلك مع التزامهم برتتيب السور 
 .حسب ما وردت ِف املصحف

الرابع: اهلدف  "مال حويش  أما  الشيخ  اختصار قول  وطعم  القرآن  معاين  لذة  القارئ  ليتذوق   :"
 ..مبانيه بصورة سهلة يسرة

ما عالقة تذوق لذة معاين القرآن ابلرتتيب، إن تذوق املعاين َييت ِف تفسِي السورة أبسلوب بليغ  
مجيل فما عالقة ذلك ابلرتتيب، ويتأتى ذلك من املنهجية اليت اتبعها املفسر ِف كتابه من تفسِي  

ابلقرآن وبصحيح السنة النبوية أبقوال الصحابة الثابتة، وبفهم أوتيه املفسر وملكته اخلاصة    القرآن
 .اليت ًل تنحرف هبا األهواء

وتذوقه  ابلتفسِي  ملوقعها  عالقة  فال  تفسِيها،  يتناول  اليت  الكاملة  الوحدة  هي  السورة  مادامت 
 .وسالمته من الطعن والعلل واخلطأ والزلل

افع اليت ذكرها مال حويش وادعى أهنا هي اليت محلته على تفسِي القرآن حسب إن األهداف والدو 
ترتيب النزول تتحقق ِف كل تفسِي بغض النظر عن ترتيب السور مادام املفسر متبًعا منهًجا سليًما 

 (83) ".ذا أسلوب مجيل صحيح ِف عرض معاين اآلايت
ل   الثاين" التفسري احلديث"    املبحث الثاين: عرض ودراسة ومناقشة التفسري 

 ه ( 1404" حممد عزة دروزة" )ت:  
 وفيه مثانية مطالب:

 املطلب األول: التعريف بتفسريه 
وهو اثين تلك التفاسِي اليت سلك مصنفوها وهنجوا هنًجا خاًصا ليس عليه عمل السلف ِف ترتيب  

 السور ترتيًبا نزولًيا ًل ترتيًبا مصحفًيا.
قد حوى   األوىل وتفسِيه  طبعتان:  له  النزول، وصدرت  ترتيب  على  رتبه  وقد  الكرمي كله،  القرآن 

الثانية وهي    -م1964سنة:   البايب احلليب وهي طبعة مجيلة ونفيسة، و  القاهرة مبطبعة عيسى  ِف 
الغرب اإلسالمي ببِيوت،   2000املنقحة املصححة عن نسخة املؤلف صدرت سنة   م عن دار 

 ه .1404وقد توِف رمحه هللا ِف شوال سنة .ا جمموعة ِف ست جملداتوقد صدر ِف ثنيت عشر جزءً 
  

 
التفسِي،   -83 أهل  موقع  عن  حبث  مسلم.  مصطفى  د.  امليزان  ِف  النزول  ترتيب  حسب  التفاسِي 

  ه . بتصرف.15/12/1432بتاريخ:
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 يف إقدامه على تغيري الرتتيب املصحفي ابلرتتيب النزويل    حجة "دروزة" املطلب الثاين:  
هبا   واستجاز  إليها  استند  اليت  الفتاوى  ببعض  تفسِيه  مقدمة  "دروزة"  األستاذ  صدر  ولقد  هذا 

يب اليسر عابدين والشيخ عبدالفتاح أيب غدة، وقد أفتياه ابجلواز، صنيعه هذا، وهي فتوى الشيخ أ
خيتلف عن    بني الرتتيبني، مبينني أن الرتتيب املصحفي من أجل التالوة، وأن ترتيب التفسِي  مفرقني

 .ترتيب ِف التالوة
 وقد صدرمها "دروزة" تفسِيه كما أسلفنا ومها على النحو التايل:

 ، ونصها:  ه (1889)ت: "  "أيب اليسر عابدينملفيت سوراي  األوىل:
آية،  التفسِي بقرآن يُتلى، حىت يُراع فيه ترتيب اآلايت، والسور، فقد ُيكن للمفسر أن يفسر "ليس

على فهم التايل، وًل  مث يرتك ما جبانبها لظهور معناها، وقد يفسر سورة، مث يرتك ما بعدها اعتماًدا
 .أعلم" ملذكور، وهللامانع من أتليف تفسِي على الشكل ا

 جاء فيها: ، ه (1417)ت:ل "عبد الفتاح أيب غدة" والثانية:
الطريقة، آتية من جهة أهنا طريقة ختالف ما عليه املصحف الشريف، ودفعها   "إن شبهة املنع هلذه

املنع الرتتيب   أن  هذا  يكون  أن  أجل  من  سلوًكا  الصنيع  هذا  كان  لو  فيها  فيما  يثبت 
أَ .للتالوة.. مصحفا سلكه  مبا  الطريقة  هذه  لسواغية  املشهود   ةٌ لَّ جِ ويستأنس  األمة  علماء  من 

  (84) صنعوا". ابإلمامة والقدوة من املتقدمني ِف آتليفهم، ومل يعلم أن أحًدا أنكر عليهم ما هلم
 وكان يُ َتَحَتم لزاًما على أيب غدة بيان من ذكرهم ممن سبق هلذا العمل من العلماء.

 أما " دروزة " فقال:
من اهلجرة، فقد مشى ِف تفسِي ما فسره ِف    276وحيضرين منهم اآلن اإلمام ابن قتيبة املتوىف سنة  

الرت  النزول وعلى غِي  ترتيب  القرآن" على غِي  املطبوع "أتويل مشكل  اآلن، وًل كتابه  املتلو  تيب 
أشك أن هناك غِيه من شاركه ِف هذه الطريقة من علماء عصره وما بعده ، ممن ًل يسعين اآلن 

 .(85). البحث عنهم ، لضيق الوقت لدي
 الداعي عند" دروزة" وعند ابن قتيبة ًل يتفقان:

ِف   ما ُكِتَب  أنفس  من  يُعد  قتيبة  ًلبن  القرآن(  مشكل  )أتويل  امللحدين  فإن كتاب  على  الرد 
مشكلة أشياء  على  يشتمل  أبنه  ووصفوه  القرآن  ِف  طعنوا  الذين  قتيبة .والزاندقة  ابن  انربى  وقد 

ورد عليها رًدا علمًيا مؤصاًل مقرواًن برباهني ساطعات قاطعات وحجج   لعرض شبهاهتم ومطاعنهم
 

 (. 711عزت دروزة، مقدمة التفسِي: )ص:  حممد -84
 (.  11/1املرجع السابق: )-85

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=264416#_ftn124
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والباعث له على تصنيف  وبراهني دامغات مقرونة أبدلة نقلية وعقلية مفحمة مسكتة، فكان الدافع  
 كتابه هذا هو الذب عن حياض الكتاب العزيز.

"أتويل مشكل القرآن" للدفاع عن محى القرآن الكرمي ضد الشكوك   لقد وضع ابن قتيبة كتابه  و"
اليت تثار حوله، واملطاعن اليت تسدد ْنوه، وانتدب نفسه لدرئها، وتبيان اعوجاجها، ورد كيدها إىل 

خشية  أصحاهبا،  وضعاف   ْنر  العقول  خفاف  هبا  يفتنت  أو  واألحداث،  األغمار  هبا  يغرت  أن 
البيان املشرق الرصني، واقتداره  اإلُيان، وقد أعانه على الرد املفحم واجلواب احملكم امتالكه لزمام 

 .على النقد العلمي املتني
 ويذكر ابن قتيبة الباعث على أتليف هذا الكتاب يف مقدمته فيقول: 

قد   َنِة "  اْلِفت ْ ابِْتغاَء  ِمْنُه  َتشابََه  ما  واتبعوا  فيه وهجروا،  ولغوا  ملحدون،  ابلطعن  اعرتض كتاَب هللا 
َوابِْتغاَء أَتِْويِلِه أبفهام كليلة، وأبصار عليلة، ونظر مدخول، فحر فوا الكالم عن مواضعه، وعدلوه عن  

لنظم، واًلختالف، وأدلوا ِف ذلك  سبله، مث قضوا عليه ابلتناقض، واًلستحالة ِف اللحن، وفساد ا
بعلل رمبا أمالت الضعيف الغمر، واحلدث الغر، واعرتضت ابلشبه ِف القلوب، وقدحت ابلشكوك  

فأحببت أن أنضح عن كتاب هللا، وأرمي من ورائه ابحلجج النِية، والرباهني البينة،  .ِف الصدور ..
يل مشكل القرآن، مستنبطًا ذلك من  وأكشف للناس ما يلبسون، فأل فت هذا الكتاب جامًعا لتأو 

العرب،  لغات  على  مطلع  إلمام  مقاًًل  فيه  أعلم  ما  وحاماًل  واإليضاح،  الشرح  بزايدة ِف  التفسِي 
ألري املعاند موضع اجملاز، وطريق اإلمكان، من غِي أن أحكم فيه برأي، أو أقضي عليه بتأويل، 

التفسِي،  له أصل  القوم حىت    ومل جيز يل أن أنص ابإلسناد إىل من  إذ كنت مل أقتصر على وحي 
وعلى إُيائهم حىت أوضحته، وزدت ِف األلفاظ ونقصت، وقد مت وأخ رت، وضربت لذلك  .كشفته

 (86)  األمثال واألشكال، حىت يستوي ِف فهمه السامعون"
مواضعها من مث إن ابن قتيبة قد استعرض ِف كتابه اآلايت اليت أورد الطاعنون عليها إشكاًلهتم ِف  

سورها من القرآن، غِي مراع للرتتيب املصحفي، بل إنه يذكر ما يريد الكالم عليه من اآلايت اليت 
ينتقل إىل غِيها، وقد يعود للسورة السابقة بعد انتقاله لغِيها إن احتاج   ورد عليها اإلشكاًلت، مث

 . املقام الداعي إىل ذلك

 
  .04ِيوت لبنان، املقدمة ص  ابن قتيبة، أتويل مشكل القرآن، حتقيق ابراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، ب  -86

عبد العظيم أنفلوس " عن موقع أهل التفسِي،  ويُنظر: نظرة حول كتاب " أتويل مشكل القرآن " ًلبن قتيبة، مقال ل "
 ه  1438/ 18/3بتاريخ: 
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قتيبة كت ابن  يُعد كتاب  يرد سؤال هل  أنه كتاب ورد ِف  وهنا  أم  تفسِي خالص؟  جانب من  اب 
اجلوانب أًل وهو الرد على افرتاءات ومطاعن وشبهات ِف جانب معني أًل وهو جانب ما ظاهره 

 اإلشكال ِف القرآن، وابن قتيبة قد ذهب ِف سورة ويرجع إليها كذلك.
ذلك  بعد  يُقال  موضوعه كموضوع كتاب    وهل  إن  أم  حمض؟  تفسِي  إيهام أنه كتاب  "دفع 

اًلضطراب عن الكتاب" للشنقيطي، والذي قد مجع فيه ما تيسر من أوجه اجلمع بني اآلايت اليت 
على حسب الرتتييب املصحفي، ًل النزويل، وًل أعلم   يَُظنُّ هبا التعارض ِف القرآن الكرمي، ُمرت ًِبا هلا

لشنقيطي حىت وقتنا احلاضر يذكر أن أحًدا من أهل العلم وًل غِيهم من الباحثني منذ زمن العالمة ا
 أن له كتاب تفسِي سوى كتابه الشهِي املعروف" أضواء البيان".

بعنوان:   (  وهناك أطروحة علمية "رسالة دكتوراه"  الكرمي ومناهجها  القرآن  املؤلفات ِف مشكل   (
إىل   أوصلهافيها ما أُِلف ِف مشكل القرآن وقد    (87)وقد مجع الباحث ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة،

اخلمسني   على  فيزيد  منها  املطبوع  أما  ومطبوع،  ومفقود  خمطوط  بني  ما  مصنًفا،  وتسعني  ستة 
 . مصنًفا، وأما املخطوط فقرابة سبعة عشر خمطوطًا

العلم ما ُصِنَف ِف هذا أهل  أعد  امللحقة بكتب  فهل  الكتب  أم ضمن    الباب من بني  التفسِي؟ 
  ؟مصنفات مشكل القرآن فحسب

تعاجل وهل   أهنا  أم  الشمولية،  التفسِي من  املصنفات ِف  تعاجله  ما  تعاجل  القرآن  مصنفات مشكل 
 جانًبا واحًدا فحسب.

هذا ولقد اعتمد "دروزة" ِف تفسِيه على الرتتيب الوارد ِف مصحف " قدروغلي"، ألنه قد ذكر فيه 
ذهن أن قد أشِي إىل أنه طبع حتت إشراف جلنة خاصة من ذوي العلم والوقوف حيث يتبادر إىل ال

الرواايت   خمتلف  على  اللجنة  اطالع  بعد  سورة كذا(  بعد  نزلت  فيه)سورة كذا  النزول  ترتيب 
 (88).والرتجيح بينهما

مصحف  هو  قدروغلي"  نظيف  ومصحف"  مصطفى  السيد  الشهِي  اخلطاط  عثماين كبِي كتبه 
  ( عام:  ولد  والذي  قدروغلي"   " ب   من  1262الشهِي  روس  مدينة  ىف  أراضي  ه ( 

اسطنبول، فأدخل اىل  وقد صحبه معه والده مصطفى أفندي إىل القرم، من  األصل ِف وهو  بلغاراي،

 

 الرحيلي، يُنظر: قاعدة املنظومة للرسائل اجلامعية. والباحث هو: عبدالرمحن بن سند بن راشد-87 
 (.  13-12)ص: عزت دروزة، مقدمة التفسِي:  حممد -88

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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ه (، وذلك ِف عهد السلطان  1309وكانت كتابته ِف شهر رمضان من عام ).فكتبه  (89)اإلندرون
 .-رمحه هللا-عبداحلميد الثاين

، هي طباعة تلك  -ابلقاهرة-هِيةوكانت أول طبعة للمصحف الشريف طبعتها مطبعة الشمريل الش 
خطها  قد  وكان  قدروغلي"،   " ب   الشهِي  نظيف  مصطفى  السيد  خبط  ُكتبت  اليت  النسخة 

طبعها  1891عام إبعادة  الشمريل  مطبعة  قامت  مث  العثمانية،  املطبعة  ِف  طباعتها  ومت  م، 
 م.1944عام

فندي ىف حي بشيكطاش  ه ، ودفن ىف مقابر حيىي أ1313عام    -رمحه هللا-وقد توِف " قدروغلي "
 ابسطنبول. 

بيان أهم وأبرز الدوافع اليت ساقت " دروزة " لرتتيب تفسريه ترتيباا  املطلب الثالث:  
   نزولياا 

مقدمة  ِف  بقوله  بينه  فقد  التفسِي  من  النمط  هذا  ًلتباع  دروزة"  عزة  "حممد  األستاذ  دوافع  "أما 
 تفسِيه ِف الطبعة األوىل:

صلى هللا عليه   وسِية الرسول صلى هللا عليه وسلم  كتبنا الثالثة وهي: عصر النيب" ..فإننا بعد أن  
والدستور  وسلم القرآن،  تفسِي شامل،    (90)من  فكرة كتابة  فينا  انبثقت  احلياة،  القرآين ِف شؤون 

نظهر  الثالثة،  الكتب  أن عرضناه فصوًًل حسب موضوعاته ِف  بعد  بكامله  القرآن  بقصد عرض 
نزيل ومبادئ القرآن، ومتناوًلته عامة أبسلوب وترتيب حديثني، متجاوبني مع الرغبة فيها حكمة الت 

الشديدة امللموسة عند كثِي من شبابنا الذين يتذمرون من األسلوب التقليدي ويعرضون عنه، مما 
وعلق املؤلف   ،أدى إىل انبتات الصلة بينهم وبني كتاب دينهم املقدس، ويدعو إىل األسف والقلق"

إن على   فنقول:  األوىل  الطبعة  قلناه ِف  ما  على  ونزيد   " بقوله:  الثانية  الطبعة  السابق ِف  الكالم 
احلاجة إىل ذلك تشتد يوًما بعد يوم بنسبة ازدايد ما يتعرض له شبابنا وانشئتنا من تيارات جارفة 

د األعمى لكل عاصفة من اإلحلاد والتحلل من خمتلف القيم والروابط األخالقية واًلجتماعية والتقلي

 
عن -89 وأعماله:  نظيف  حممد  احلاج  اخلطاط  يُنظر:  العثماين.  للسراي  اتبًعا  تعليمي" كان  تربوي  "جهاز  اإلندرون: 

 . بتصرف.عارض اخلطيةشبكة املبدعني للمحاضرات والكراسات وامل موقع:
 والدستور وصف ًل يليق ابلقرآن.  -90

http://www.mobda3.net/vb/forumdisplay.php?s=135464c15b112e570a1ec7b8b0df0752&f=17
http://www.mobda3.net/vb/forumdisplay.php?s=135464c15b112e570a1ec7b8b0df0752&f=17
http://www.mobda3.net/vb/forumdisplay.php?s=135464c15b112e570a1ec7b8b0df0752&f=17
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اخلليعة  املاجنة  والرواايت  اجملالت  قراءة  على  واإلقبال  واملروءة،  واخللق  ابلدين  خمل  سخيف  اتفه 
 .(91) ه .ا".التافهة.

 :املنهج ويقول يف موضع آخر مربراا هذا  
إذ بذلك " القرآن وخدمته،  لفهم  األفضل  أنه  اعتقدان  الذي  املنهج  مع  يتسق  رأينا هذا  ....ألننا 

التنزيل ومراحله بشكل أوضح   النبوية زمًنا بعد زمن، كما ُيكن متابعة أطوار  السِية  ُيكن متابعة 
مداه ومفهوماته، وأدق، وهبذا وذلك يندمج القارئ ِف جو نزول القرآن، وجو ظروفه ومناسباته و 

 (92).وتتجلى له حكمة التنزيل"
 :"إذن ميكن ُتديد دوافع "دروزة" ابلنقاط التالية

 .بيان حكمة التنزيل ومبادئ القرآن ومتناوًلته عامة أبسلوب وترتيب حديثني -1
 .التجاوب مع رغبة الشباب املتذمرين من األسلوب التقليدي ِف التفسِي -2
والناشئة من التيارات اإلحلادية املتحللة من القيم واألخالق والتقليد األعمى ًلنتشال الشباب  -3

 .لكل اتفه سخيف خمل ابلدين واخللق واملروءة
 .ِف هذا املنهج تسهيل فهم القرآن -4
 .ُيكن هذا املنهج من متابعة السِية النبوية زمًنا بعد زمن -5
 (93) .التنزيل ومراحله بشكل أوضح وأدق"كما ُيكن هذا املنهج من متابعة أطوار  -6

 مناقشة دوافع "دروزة": املطلب الرابع:  
   -رمحه هللا-تلك الدوافع اليت ذكرها األستاذ "دروزة" احلقيقة إن املتأمل ِف

 جيد ما يلي 
أهنا غِي مقنعة البتة، فلم يسق براهني ودوافع ذات معّن وثيق ولصيق مبا ذهب إليه من هذا   -1 

 اخلرق وشق عصا اجلماعة مبخالفته هلذا اإلمجاع الذي تلقته األمة ابلقبول. 
 أنه ًل عالقة لتلك الدوافع من قريب أو بعيد أبًدا مبا هنجه من ترتيب كتابه على الرتتيب النزويل-2

 
 )د. ص(.التفسِي احلديث، حممد عزة دروزة، دار الغرب اإلسالمي-91
 )د. ص(.التفسِي املنِي، وهبة الزحيلي، دار الفكر-92
التفسِي،   -93 أهل  موقع  عن  حبث  مسلم.  مصطفى  د.  امليزان  ِف  النزول  ترتيب  حسب  التفاسِي 

   ه 15/12/1432بتاريخ:

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn7
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أمجعت أ  -3 الذي  املصحفي  الرتتيب  وبني  بينها  تعارض  ًل  والبواعث  األهداف  تلك  حتقيق  ن 
 .األمة على قبوله والعمل به، وسواء كان هذا الرتتيب توقيفي أم اجتهادي

سِييح   -4 التغِي  هذا  وهل  والعمل،  ابلقبول  األمة  تلقته  ما  لتغِي  حيتاج  املتذمر  الشباب  وهل 
 لتعليم وتوجيه وإصالح وتربية؟!   ويصلح الشباب، أم أنه حيتاج

 .كان عليه أن يبني ويربهن كذلك عالقة هذا املنهج بتسهيل فهم القرآن  -5
]القمر: مُّدَِّكر(  ِمن  فَ َهْل  لِلذ ِْكِر  اْلُقْرآَن  َيسَّْراَن  تعاىل)َوَلَقْد  ترتيب 17فقوله  بطريقة  له  عالقة  ًل   ]

  (94).لذي قد يسر هللا حفظه ومعناه"؟ألن معناه "فهل من متذكر هبذا القرآن ا.القرآن
كل ذلك يُعاجَل بتغِي ترتيب سور القرآن على . وهل التيارات اإلحلادية والتقليد األعمى إخل..  -6

هذا النمط؟ أم يُعاجَل ابلتوعية والتبصِي والرد ملصادر التلقي وإبراز القدوات الصاحلة اليت يتأسى هبا  
 . الشباب

أسباب  -7 ترتيب معرفة  ِف  وقل كذلك  ومراحله  التنزيل  أطوار  معرفة  غنية ِف  فيه  النزول  واتريخ 
 متابعة السِية. 

 وختاماا هلذه املناقشة:
إليه من تغِي   فإن األستاذ "دروزة" مل يقدم براهني واضحات وًل حجج دامغات على ما ذهب 

 .الرتتيب املصحفي واجلنح إىل الرتتيب النزويل

 "دروزة" يف تفسريه   طريقة املطلب اخلامس:  
وقد اتبع "دروزة" ِف تفسِيه املنهج البياين والتحليلي، كما كان كثًِيا ما يتناول تفسِي بعض اآلايت  

 بطريقة التفسِي املوضوعي.
وقد رتبه ترتيًبا نزولًيا ًل ترتيًبا مصحفًيا، وكان كتابه )القرآن اجمليد( مبثابة مقدمة لتفسِيه املوسوم ب " 

 يث". التفسِي احلد
 وكان من أبرز مباحثه واهتماماته ما يلي: 

 فقد تكلم عن أساليب القرآن، كما تكلم عن أثره   -1
 ولقد تناول ِف تفسِيه كذلك مجع القرآن وتدوينه وقراءته ورسم املصحف وطريقة نظمه. -2

 
تفسِي ابن كثِي: تفسِي القرآن العظيم املؤلف: أبو الفداء إساعيل    .(4/337تفسِي القرآن العظيم، ًلبن كثِي: )  -94

ه ( احملقق: سامي بن حممد سالمة الناشر: دار طيبة للنشر 774بن عمر بن كثِي القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:  
 .8م، عدد األجزاء: 1999 -ه  2،1420ط،والتوزيع
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 كما تناول الطريقة املثلي لتفسِي القرآن، والسبيل املؤدي إىل فهمه   -3
إب  -4 اهتم  منكما  مجلة  على  النظرات  بعض  الطرق   لقاء  عن  وتكلم  التفسِي،  ِف  املصنفات 

 واملناهج اليت سلكها مؤلفوها.
 نزول اآلايت. كما تناول كذلك بيان مناسبات القرآن وأسباب واتريخ-5
كما اعتّن ابلتعريف ابلسور قبل تعرضه لتفسِيها تعريًفا مشل جوانب عدة يبينها وجيليها هو    -6

 بقوله:  
"وقد رأينا ابإلضافة اىل هذا من املفيد وضع مقدمة أو تعريف موجز للسور قبل البدء بتفسِيها، 

تيبها ِف النزول يتضمن وصفها وحمتوايهتا وأهم ما امتازت به، وما يتبادر من فحواها من صحة تر 
وِف املصحف، وما ِف السور املكية من آايت مدنية، وِف السور املدنية من آايت مكية حسب 

 (95 )". الرواايت، والتعليق على ذلك حسب املقتضى
اليهودية وحيذر منها كذلك، ومن   -7 كان أحيااًن ما ينتبه ويتيقظ للقصص اإلسرائيلي واألخبار 

 قصة هاروت وماروت حيث يقول:أبني ذلك تعقيبه على 
"ولقد أورد املفسرون القدماء رواايت عديدة فيها العجيب الغريب، خمتلفة ِف الصيغة والتفصيل، 

اجلوهر   ِف  عائشة  ..متفقة  املؤمنني  أم  اىل  مزورة  عجيبة  رواية  ابن كثِي  أورد  ذكر ..ولقد  ولقد 
الرواايت من وجو  الرازي ِف تفسِيه قرر بطالن  أن  اإلمام أاب مسلم احتج  القاسي  ه عديدة، وأن 

 (96) على بطالن نزول السحر عليها من وجوه عديدة أيًضا مل نر طائاًل وضرورة اىل إيرادها(
 وكذا تعقيبه قصة سليمان عليه السالم حيث يقول: 

 (97)."...ونعتقد أن هذه القصة مما كان متداوًًل ِف بيئة النيب وان مصدرها اليهود"
ه فقد أكثر من اًلستشهاد مبثيالهتا من اإلسرائيليات، ويكون بذلك قد مجع بني  لكن مع هذا كل 

 الضدين والنقيضني ِف آن واحد.
كما كان أحيااًن يتعرض لبعض األحكام الفقهية عند وجود داع لذلك، مع استدًلله ونقله   -8 

 لألقوال واآلاثر، وبيان احلكم التشريعية وأسرارها.

 
 ( . 8/ 1التفسِي احلديث: )- 95
 (. 7/217ابق: )املرجع الس -96
 (. 2/322املرجع السابق: ) -97
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له    -9 ِف  كما كان  عليها  اعتمد  قد  التحبِي  وسادات  التفسِي  أئمة  مصادر  عن  نقوًلت كثِية 
املفسرين  تفسِيه شيخ  تفسِي  الطربي  -مثل  جرير  وتفسِي -ابن  وابن كثِي،  البغوي،  وتفسِي   ،

 واخلازن، والكشاف للزخمشري املعتزيل، والقاسي والنيسابوري والنسفي وغِيها.
والتاريخ وعلوم القرآن والعزو إليها، ككتاب اتريخ العرب    كما اعتمد النقل عن كتب اللغة  -10 

قبل اإلسالم، وكتاب اتريخ اجلنس العريب ِف خمتلف األطوار واألدوار واألقطار، واإلتقان للسيوطي 
 . وغِيها من املصنفات

كما كان له موقف واضح حُيمد وُيشكر عليه وحيسب له أًل وهو نقده للشيعة ومعارضتهم   -11
 . م وبيان عوارهموتكذيبه

 أهم بواعث ودواعي ترتيبه لتفسريه ترتيباا نزولياا:
 يقول يف ذلك:

املصحف  بقدسية  مساس  فيها  إذا كان  عما  وتساءلنا  الطريقة،  هذه  حول  الرأي  وجوه  "وقل بنا 
املتداول، فانتهى بنا الرأي اىل القرار عليها، ألن التفسِي ليس مصحًفا للتالوة من جهة، وهو عمل  

أو علمي من جهة اثنية، وألن تفسِي كل سورة يصح أن يكون عماًل مستقاًل بذاته ًل صلة له فين  
 . (98) برتتيب املصحف، وليس من شأنه أن ُيس قدسية ترتيبه من جهة اثلثة(

إن كان له وجهاته  الكالم  يكون    وهذا  أن  يصح  قال  ألنه وكما  فحسب،  واحدة  لسورة  تفسِيًا 
أم بذاته،  مستقاًل  عليه عمل    عماًل  ما  بذلك  فقد خالف  الطريقة  القرآن كله هبذه  لتفسِي  مجعه 

 .األمة سلًفا وخلًفا
  

 
رسالة دكتوراه    ،دكتور فريد مصطفى سليمان . الرايض مكتبة الرشيد   ،يُنظر: حممد عزة دروزة وتفسِي القرآن الكرمي  -98

 . ه 1413 –م 1993ص، الطبعة األوىل، 485بكلية أصول الدين جبامعة األزهر، 
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 تقييم تفسريه املطلب السادس:  
تفسِيه وهو يلوم على املفسرين، ويبحث عن الثغرات    " إن كل من يقرأ ما كتبه املفسر ِف مقدمة

حديثًا من هذه الثغرات، أقول إن كل من يقرأ ذلك  ِف تفاسِيهم، حىت إنه مل يربئ تفسِيًا قدُيًا أو  
احلديث التفسِي  التفسِي.ترتسم ِف ذهنه وخميلته صورته مشرقة عن  أن هذا  احلقيقة  الذي -ولكن 

املثلى  ثغراهتا، حسبما رسم ِف خطته  بريًئا ِف  التفاسِي،  أن يكون جامًعا حملاسن  له صاحبه  أراد 
 -وًل من حيث منهجه كذلك  -من حيث ترتيبه فحسبًل    -كان بدًعا من التفاسِي  -للتفسِي

 وًل من حيث ما ورد فيه من أفكار وآراء، ولكن من حيث هذه احليثيات مجيًعا.
به، كثرة اًلستشهاد  الذي جاءان  العملي  التطبيق  القرآين، فكان  القصص  لفد تكلم األستاذ عن 

مجاع األمة على عصمة األنبياء عليهم ابإلسرائيليات، دون متيز بني ما خيالف العقيد اإلسالمية، وإ
الكونية  اآلايت  عن  تكلم  وحينما  ذكره،  مما  أقل  املفسرين  على  يعيب  الذي كان  وهو  السالم، 
جردها من حقائقها، وحصرها ِف نطاق وعظي فحسب، وكان حراًي به أن يفعل ابلقصص مثل  

 هذا.
انزًلقات خطِية ينزلق  الرجل  رأينا  فقد  األحكام  آايت  ِف   أما ِف  واخلطأ  التناقض  من حيث  ًل 

 بعض املسائل، وإمنا من حيث اًلضطراب والتشويش اللذان ينعكسان على القارئ. 
لبيان   اإلشارة  الضرورية ومن مواطن  العلمية  بعد ذلك كله من اًلصطالحات  التفسِي  ولقد خال 

لفتات سجلناها   أسرار اإلعجاز من عرض هداايت اآلايت القرآنية عرًضا شيًقا اللهم إًل من بعض
 له.

هبذا يكون التفسِي على ما فيه من فوائد وعلى ما له من مزااي خال من كثِي من خصائص التفسِي  
 قدُيها وحديثها.

ذا  والرجل كان  سلبيات،  من  ولكن ًل خيلو  إجيابياته وسلبياته،  له  رأي  من  احلديث  التفسِي  إن 
عامة ثقافة  ذا  وكان  اإلسالم،  عن  دفاعه  ِف  مشكور  على حس  غِيته  تفسِيه  أثناء  ِف  وتظهر   ،

للخطأ، فرحم هللا صاحب التفسِي احلديث وأجزل له املثوبة   دينه، والعمل اإلنساين معرض دائًما 
 (99).وجزاه هللا خِيًا عما قدم"

  

 
عباس:   -99 حسن  فضل  د  سابق(.  احلديث)مرجع  العصر  ِف  ومناهجه  واجتاهاته  أساسه  واملفسرون  التفسِي  يُنظر: 
 ه . بتصرف يسِي. 1437، 1األردن، ط-عمان-(.، دار النفائس 3/240-241)
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 جل يف عاله   -يف صفات الرب   عقيدة " دروزة " املطلب السابع:  
ِف   -جل ِف عاله  -على عقيدة " دروزة " ِف صفات الربومن األمهية مبكان أن خُيَْتَم الكالُم هنا  

 ضوء تفسِيه. 
 ونسوق لذلك مثاليني واضحني من تفسريه: 

العلية  املثال األول: بذاته  يليق  احلقيقة على وجه  تعاىل على  الثابت هلل  اليد  أتوياًل   أتويله لصفة 
َا يُ َباِيُعوَن اَّللََّ َيُد اَّللَِّ فَ ْوَق أَْيِديِهْم( واضًحا جلًيا عند تفسِيه لقوله تعاىل: )ِإنَّ الَِّذيَن يُ َباِيعُ  وَنَك ِإمنَّ

 . (10)الفتح: 
  وفد عزا للزخمشري املعتزيل ِف الكشاف قوله:

ولقد كان تعبِي )َيُد اَّللَِّ فَ ْوَق أَْيِديِهْم( موضوع أقوال تتصل بعلم الكالم وصفة هللا من حيث نسبة  
 (100)اجلوارح إىل هللا تعاىل.

 :-عفى هللا عنه -مث يقول 
ولسنا نرى التعبِي والسياق يتحمالن ذلك، فقد قصد به كما هو املتبادر شدة التوكيد على خطورة  

 العهد والبيعة وكون هللا شاهد عليها استهدافًا لقوة التلقني الذي أريد بثه ِف نفوس املسلمني. 
ويل من املفسرين، مث قال بعدها مث عقب ذلك بنقل عدة أتويالت لصفة اليد عن بعض أهل التأ

 مؤيًدا لتلك التأويالت:  
 وِف هذه التأويالت سداد وتفيد أن اجلملة محلت على اجملاز.

 قائاًل: -جل ِف عاله -بتقرير عقيدته ِف صفات الرب -عفى هللا عنه-مث خيتم كالمه هنا
هللا، سع هللا، وما ينبغي ولقد نبهنا ِف مناسبات سابقة على ما ينطوي من تعبِيات: يد هللا، وجه  

 (101).أن يفهم من التقريرات القرآنية وسنة السلف الصاحل، وقد عزا ذلك لتفسِي سورة القصص 
  

 
 لباحث على هذا القول عند الزخمشري املعتزيل كما عزاه " دروزة".مل يقف ا -100

 أكده أتكيًدا على طريق التخييل فقال: إمنا يبايعون هللا وإمنا وجد عند الزخمشري قوله: ملا قال 
اجلوارح وعن يريد أن يد رسول هللا اليت تعلو أيدي املبايعني: هي يد هللا، وهللا تعاىل منزه عن   أيديهم(  يد هللا فوق )  

امليثاق مع الرسول كعقده مع هللا من غِي تفاوت بينهما، كقوله تعاىل:  صفات األجسام، وإمنا املعّن: تقرير أن عقد 
 (.  10/512(. يُنظر: تفسِي الزخمشري: )80( )النساء:  من يطع الرسول فقد أطاع هللا )

 قد أهل السنة ِف صفات الرب جل ِف عاله. وكالم الزخمشري املعتزيل كذلك كله أتويل ابطل يتناىف مع معت
 (. 591/ 1) :يُنظر: التفسِي احلديث ل  " دروزة" -101
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 :-رمحه هللا– ه (1420)ت:  يقول مساحة شيخنا اإلمام ابن ابز
 :هذه اآلية عند أهل السنة واجلماعة تدل على أمرين

اليد هلل سبحانه وتعاىل، وأنه سبحانه موصوٌف ابليد، كما قال جلَّ وعال:   األمر األول:  إثبات 
بَِيَديَّ  َخَلْقُت  ِلَما  َتْسُجَد  َأْن  َمنَ َعَك  )ص: )َما   )75( سبحانه:  وقال  َيَداُه   (،  َبْل 

اثبٌت هلل64)املائدة: َمْبُسوطََتاِن( واجلماعة  السنة  أهل  اليد هلل (، وهذا إبمجاع  اثبتٌة تعاىل، صفة   
 .عند أهل السنة واجلماعة ابلنصِ  وابإلمجاع

قائمٌة   -صلى هللا عليه وسلم    -أنه سبحانه يقر  هذه البيعة ويرضاها، وأن يد رسوله  واألمر الثاين: 
الرسول يد  أن  إثبات  أيديهم(، واملراد هبذا  )يد هللا فوق  البيعة،  إنفاذ هذه  يده سبحانه ِف    مقام 

 .ئمٌة مقام يد هللا ِف إثبات هذه البيعةقا  صلى هللا عليه وسلم
ففيه إثبات اليدين مجيًعا: يد هللا سبحانه اليت هي قائمٌة به سبحانه، وهو فوق العرش، فوق مجيع 

 (102). اخللق، ويد الرسول اليت ابيعتهم أبمر هللا وشرع هللا ورضاه
لقوله تعاىل: )َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك أتويه لصفة جميء الرب جل ِف عاله عند تفسِيه    املثال الثاين:

 ( 22( )الفجر:  َصفًّا َصفًّا
 :-عفى هللا عنه  -قال دروزة
واملتبادر أن هذا مع وجوب اإلُيان به وكونه ِف النص من قدرة هللا ومع وجوب تنزيه هللا  ."....... 

اخل أفعال  من  ذلك  وغِي  واجللوس  والوقوف  والرواح  اجمليء  مفهوم  من  وجل  قد عز  وصفاهتم  لق 
التأثِي ابلسامعني ألهنم خبطورة املشهد القضائي األخروي العظيم، قد اعتادوا ِف الدنيا   استهدف 

وعقوابهتم اجملرمني  حملاكمة  قضائية  جمالس  اجلنة .عقد  وصف  مثل  هو  هذا  ِف  الشأن  يكون  وقد 
ال ِف  والتأثِي  والتمثيل  للتقريب  الدنيا  الناس ِف  اعتادها  ما شرحناه والنار أبوصاف  على  سامعني 

 (103) .قبل....."
سلك   وأنه  فيها،  عقيدته  جيلى  عاله  ِف  جل  الرب  لصفات  الواضح  التأويل  هذا  أن  شك  وًل 
مسلك أهل التأويل من األشاعرة ومن ْنى ْنوهم، وقد خالف بذلك عقيدة أهل السنة واجلماعة 

، بال أتويل  -سبحانه   -يليق بذاته  ِف إثبات صفات الرب جل وعز على احلقيقة على الوجه الذي
 

جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز رمحه هللا    .(273/  24يُنظر: جمموع فتاوى ومقاًلت الشيخ ابن ابز: )   -102
)املتوىف:   ابز  بن  عبد هللا  بن  العزيز  عبد  أشرف على1420املؤلف:  الشويعر عدد    ه (  بن سعد  وطبعه: حممد  مجعه 

 جزًءا 30األجزاء: 
 (. 1/545التفسِي احلديث: ) -103
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ربنا: قال  متثيل، كما  وًل  تكيف  وًل  تشبيه  وًل  تعطيل  السَِّميعُ  }وًل  َوُهَو  َشْيٌء ۖ    لَْيَس َكِمْثِلِه 
 ( 11)الشورى:  {اْلَبِصِيُ 

 أبرز الدراسات حول هذا التفسري   الثامن:   املطلب 
احلدي  -1 )التفسِي  املسمى:  تفسِيه  ِف  دروزة  عزة  حممد  الرمحن  .ث(  جهود  عبد  حملسن 

)رسالة القرآن ، العدد .م، رسالة دكتوراه 1984القاهرة، كلية اآلداب، جامعة عني الشمس، .أمحد
 ( .208الثامن /

الرايض مكتبة الرشد، .حممد عزة دروزة وتفسِي القرآن الكرمي، دكتور فريد مصطفى سليمان    -2
ه   1413  -م  1993ص، الطبعة األوىل،  485رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين جبامعة األزهر،  

. 
دروزة    -3 عزة  حممد  لألستاذ  احلديث  أنيس  .التفسِي  حممد  احلكيم  العلوم .عبد  بغداد،  جامعة 

 . (104) .م 1993اإلسالمية، رسالة ماجستِي،  
  

 
وهو نفس اجتاهات التفسِي ِف العصر احلديث ولكن    54اجتاهات التفسِي ِف العصر الراهن /  ،يُنظر: احملتسب  -104

. ويُنظر)الصفار،   315ِف امليزان /قد تغِي اسه ِف طبعة جديدة منقحة للمؤلف، وأيب حجر، التفسِي العلمي للقرآن  
 (  27اجلامع للرسائل، ص
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املبحث الثالث: عرض ودراسة ومناقشة التفسري الثالث كتاب "معارج  
( 1425) حبنكة امليداين" التفكر ودقائق التدبر" ل  "    . ( 105)   ت: ه 

 وفيه مطالب 

 املطلب األول: التعريف ابلكتاب ومؤلفه وبيان أهم دوافع وبواعث أتليفه 
التفسِي املصنفات ِف  تلك  عليه    وكتابه هو اثلث  ليس  اليت سلك مصنفوها وهنجوا هنًجا خاًصا 

مصحفًيا ترتيًبا  ًل  نزولًيا  ترتيًبا  السور  ترتيب  ِف  السلف  هذا .عمل  من  األوىل  الطبعة  صدر  وقد 
 ..-رمحه هللا -الكتاب عن دار القلم بدمشق ِف مخسة عشر جملًدا كبارًا، وقد مات قبل أن يكمله

 التعريف ابملؤلف:
 -رمحه هللا-الشيخ عبد الرمحن بن حسن حبنكة امليداينومؤلفه هو: 

 التعريف ابلكتاب:
 "معارج التفكر ودقائق التدبر" وبيان أهم دوافع وبواعث أتليفه  الكتاب هو:  

 هذا التفسِي أقامه مؤلفه على ترتيب نزول القرآن الكرمي، 
 حيث يقول مبيناا سبب اختياره هذا املنهج:

امليداين للسور أن ما ذكره املختصون بعلوم القرآن الكرمي من ترتيب النزول، هو  وقد رأيت ابلتدبر  
ِف معظمه حق، أخًذا من تسلسل البناء املعرِف التكاملي، وتسلسل التكامل الرتبوي، واكتشفت 

نية ِف هذا التدبر أمورًا جليلة تتعلق حبركة البناء املعرِف ألمور الدين، وحركة املعاجلات الرتبوية الراب
للرسول صلى هللا عليه وسلم، وللذين آمنوا به واتبعوه، وللذين مل يستجيبوا لدعوة الرسول مرتددين، 

 أو مكذبني كافرين. 

 
يداين الدِ مشقي سنة    -105

َ
م(، ِف أحد أعرق أحياء  1927ه  ) 1345ُولَد فضيلة الشيخ العالَّمة عبد الرمحن َحبَ نََّكة امل

يدان، أُلسرة علٍم ودعوة وجهاد؛ فأبوه العالَّمُة املريبِ  اجملاهد حامُل لواء الدَّعوة ِف الشام، اإلماُم حسن 
َ
دمشَق، حيِ  امل

يداين، ع
َ
، وَترجُع ُأصوُل أسرة الشيخ إىل َعَرب بين خالد الذين َحبَ نََّكة امل ضُو اجمللس التأسيسيِ  لرابطة العامل اإلسالميِ 

 متتدُّ منازهُلم إىل ابدية مَحاة من أرض الشام.  
يداين1425من مُجادى اآلخرة    25وِف ليلة األربعاء  

َ
، عن  ه  قضى هللا قضاءه احلقَّ بوفاة الشيخ عبد الرمحن َحبَ نََّكة امل

 .سنة، ِف إْثر مرض أملَّ به 80
بتاريخ:   -مقال عن موقع األلوكة-أُين بن أمحد ذو الغين-لالستزادة: يُنظر: العالمة املفكر عبدالرمحن حبنكة امليداين 

 دمشق.   -دار القلم-عائشة اجلراح-ه .، ويُنظر "زوجي كما عرفته"19/3/1428
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املؤلف تطبيق ما ذكره ِف كتابه) الكرمي وقد حاول  للقرآن  التدبر األمثل  كتابه هذا، ( ِف   قواعد 
 :يقول رمحه هللا 

تدبري الطويل لكتابه اجمليد، ابستخراج أربعني قاعدة من  وبعد فقد فتح هللا عز وجل علي خالل  
التفسِي  أصول  للمتدبرين  تقدم  القواعد  وهذه  عليها،  للزايدة  قابلة  لكتابه،  األمثل  التدبر  قواعد 

 .األقوم للقرآن، ومل أجد ِف املفسرين من اهتم ابلتزام مضموهنا، وًل ابلتزام كثِي منها
ما أستطيع تقدُيه من تدبر لسور هذا الكتاب العزيز املعجز،   وقد رأيت من الواجب علي أن أقدم

التزامها   اًلعرتاف أبن  مع  عليَّ،  هبا  فتح هللا  اليت  القواعد  استطاعيت مبضمون  مقدار  على  ملتزًما 
 .(106) .إىل متدبر واحد متعذرًاالتزاًما دقيًقا وشاماًل عسٌِي جًدا، بل قد يكون ابلنسبة 

   "حبنكة"   ال    الثاين: أضواء جانبية على عقيدة   املطلب 
  (107) يقول يف كتابه "العقيدة اإلسالمية وأسسها":

من    السامع  يرى  أن  غِي  من  اإلهلي  الكالم  إساع  بواسطة  ما كان  الوحي    من  الثاين    "النوع 
النوع ما كان   يكل مه، كأن خيلق هللا األصوات ِف بعض األجسام من حجر أو شجر، ومن هذا 

قوله ملوسى عليه السالم حني مناجاته ربه ِف جانب الطور، وهذا النوع الثاين هو ما أشار إليه هللا ب
أَْو ِمن َورَاِء ِحَجاٍب {)الشورى من آية:   ( أي: وحًيا من وراء حجاب بواسطة 51ِف اآلية: } 

 .خلق هللا األصوات كما ذكران أو بصورة أخرى خيتارها هللا عز وجل"
 ومناجاة موسى ربه من جانب الطور هو ما جاء ِف قوله تعاىل:  قلت:

)فلما أاتها نودي من شاطئ الوادي األُين ِف البقعة املباركة من الشجرة أن اي موسى إين أان هللا  
[ ومعّن هذا عند حبنكة األشعري أن الشجرة اليت خلق فيها الصوت  30رب العاملني( ] القصص

 (108).!ين أان هللا رب العاملنيوهو القرآن، قالت ملوسى: إ
ُ ُموَسٰى َتْكِليًما( )النساء:   (، ومن قوله جل  164بل أين "احلبنكة"؟ من قوله سبحانه: )وََكلََّم اَّللَّ

 (143( )األعراف من آية: وعال: )َوَلمَّا َجاَء ُموَسٰى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه َربُّهُ 

 
ودق  -106 التفكر  "معارج  بكتاب  التعريف  مكييُنظر:  جمدي  ل   التدبر"  القلم-ائق  ه .،  1427-1ط -دمشق  -دار 

 (.  6-5/ 1ويُنظر: املقدمة العامة لكتاب معارج التفكر ودقائق التدبر: ) 
107-  ( وأسسها:  اإلسالمية  العقيدة  )2/249يُنظر كتابه:  األوىل  الطبعة  الكتاب  1385(  نفس  ويُنظر  حتت   ه (، 

 . . 246تعاىل " ص  عنوان " النصوص املتشاهبات ِف صفات هللا
 (. 1/283من كتاب: الرد القومي البالغ على اخلليلي اإلابضي: ) -108
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رمحه هللا فلم جيده واضح من جهة املنهج العقدي ِف ولقد أتمل الباحث ِف بعض ما كتب احلبنكة  
انتصاره بوضوح وجالء ًلعتقاد السلف، ومما يؤيد ما ذكره الباحث هنا ما أجاب به أحد األعالم 
إليها  السنة واجلماعة والدعوة  السلف وإبراز عقيدة أهل  املعاصرين والذين هلم عناية كربى مبنهج 

آل الشيخ، فقد سئل عن كتاب )أسس العقيدة اإلسالمية( ل  وعلى منهجها أًل وهو الشيخ صاحل  
 " حبنكة" فأجاب حفظه هللا تعاىل:

الذين ًل يبيِ نون  -"ما حتتاج لكتب املعاصرين اآلن, طالب علم تقرأ كتب السلف، كتب املعاصرين  
حىت   -يعين-ما حتتاجها ِف العقيدة، خاصة العقيدة, إايك،    -عقيدة أهل السنة قصًدا ويوضِ حوهنا

هذا  ذلك،  ِف  الكتب  بعض  ِف  تقرأ  أن  ُيكن  ذلك  بعد  مث  بتفصيالهتا,  السلف  عقائد  تضبط 
أو   األشعرية  إىل  ميل  عنده  هو  امليداين,  حبن كة  الرمحن  عبد  الشيخ  جنس كتب  من  الكتاب 
عند  املعرفة  يعين  فلسفي  املعرفة( كتاب  )ضوابط  اسه:  وله كتاب  مواضع,  ِف  هبا  التصريح 

 انتهى  (109) .الفالسفة" 

ا    "حبنكة"   ال  املطلب الثالث: منهج   يف كتابه، ورأيه يف ترتيب السور، وما كان لزاما
  عليه اتباعه 

 منهجه يف كتابه: -أ
 كان من أبرز معامل منهجه يف كتابه ما يلي:

يلي فيما  ابختصار  جنمله  هنًجا  التدبري  تفسِيه  ِف  "حبنكة"  الشيخ  هنج   :لقد 
:  .لقد ذكر ِف مستهل كتابه أحكاًما تدبرية تتعلق ابًلستعاذة والبسملة أوًلا

يذكر املكي واملدين من السورة مث يبني األقوال الواردة فيها، مث يرجح بينها ويبني ما ذهب   اثنياا:
 إليه واختاره.

 يذكر السورة بطوهلا كاملة مث يعرج على ذكر أوجه القراءات الواردة فيها.  :اثلثاا
ًًل بنصوص يذكر السورة وما ورد فيها من فضائل وًل سيما فيما يتعلق مبوضوع حبثه مستد  رابعاا:

 السنة وآاثر السلف ِف ذلك.
دراسة موضوعية  خامساا: بدراستها  قام  مث  السورة،  تقسيم  حتليلية، مث   سلك طريقة موضوعية ِف 

 أعقب ذلك بنظرة إمجالية على كل ما حوته السورة من موضوعات.
 

 (. 259/  1شرح العقيدة الواسطية ) -109
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 داع لذكرها.وًل سيما عند وجود  يتعرض لألحكام الفقهية وبعض املسائل البالغية أحياانً سادساا: 
 يف ترتيب السور  -رمحه هللا- هرأي -ب

توقيفي. عندمها  وأنه  السور  ترتيب  ِف  "دروزة"  واألستاذ  "حويش"،  الشيخ  قول  معنا  مر   قد 
 أما الشيخ "حبنكة"

فقدم على تفسِي القرآن حسب ترتيب النزول، وهذا أمر جلل ليس له فيه إمام، إًل ما كان من  
"دروزة"  صاحبيه واألستاذ  "حويش"،  علمنا،    الشيخ  فقدكما  ذلك  ومربرات    ومع  قَ دََّما حجًجا 

على ما َقِدِما عليه من عمل وإن كانت كلها هاوية غِي مقنعة، وقد مر معنا مناقشة ما قداماه من 
 .مربرات وتفنيده

"حويش"، و" أما الشيخ "حبنكة": فإنه يرى أن ترتيب السور أمر اجتهادي خالفًا ل  "صاحبيه"  
 دروزة"، ومل يقدم حجًجا وًل براهني كصاحبيه،  

  ما كان لزاماا عليه اتباعه -ج
 لذا كان لزاماا عليه أموراا من أمهها ما يلي:

 :  عرض أقوال القائلني بتوقيف ترتيب السور وبيان حججهم وأدلتهم    أوًلا
 مناقشة أقوال وأدلة القائلني ابلتوقيف، وبيان أدلة ما ذهب إليه وترجح لديه  اثنياا:
 نقل إمجاع الصحابة واستقرار رأيهم على املصحف اإلمام وقبوهلم وإذعاهنم له.  اثلثاا:
تيب التوقيفي للسور الذي استقر عليه املصحف اإلمام وًل نقل إمجاع األمة على قبول الرت   رابعاا:

 يزال العمل عليه من زمن اجلمع العثماين إىل وقتنا هذا.
 لكنه مل يفعل هذا رمحه هللا.

 انتهاج هذه الطريقة يف    "حبنكة"   ال    املطلب الرابع: حصر دوافع 
 :ًلنتهاج هذه الطريقة فيما يليويف ضوء كالمه يف صدر كتابه فإنه ميكن ُتديد أهم دوافعه 

 إن تدبره الطويل لكتاب هللا، واستنباطه للقواعد اليت ذكرها ِف كتابه -1
 .) قواعد التدبر األمثل( كان من مجلة ما دعاه إىل اتباع هذا املنهج

 .إن هذا املنهج حيقق تسلسل البناء املعرِف التكاملي -2
 .بويإن هذا املنهج حيقق تسلسل التكامل الرت  -3
كشف هذا املنهج عن أمور جليلة تتعلق حبركة البناء املعرِف ألمور الدين وحركة املعاجلات   -4
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 . الرتبوية الرابنية الشاملة للرسول صلى هللا عليه وسلم
 .(110) ".اًلستشراف إىل حكمة التدرج، ومعرفة الغاية من التكرير -5

   "حبنكة"   ال  مناقشة دوافع ومربرات  املطلب اخلامس:  
األهداف  املفسرين  من  واخللف  السلف  عليه  درج  عما  اخلارج  العمل  هبذا  ُتققت  وهل 

 واملقاصد واملرامي املرجوة واملأمولة فيه؟ 
:  هل الرتتييب املصحفي ُينع من التدبر حىت ننتقل إىل الرتتيب النزويل؟  أوًلا
مث تلك األلفاظ الراننة واملصطلحات احلادثة اليت مل يدرج عليها أئمة السلف ومل يستخدموها   اثنياا:

ِف التفسِي هي أقرب لكتب السلوك والرتبية منها لكالم أئمة التفسِي، وذلك مثل "تسلسل البناء  
اليت برز الشيخ  املعرِف التكاملي"، "التكامل الرتبوي"، "والبناء املعرِف"، وأضراهبا من تلك األلفاظ  

 . هبا مربراته
ِف   اثلثاا: خمتفية  احلكمة كانت  هذه  التدرج" وهل  إىل حكمة  "اًلستشراف  ذلك حبجة  تربير  مث 

 الرتتييب املصحفي حىت يربزها الرتتيب التنزيل؟.
دراز  هللا  عبد  حممد  هللا  -ه (1378)ت:  والدكتور  لذلك   -رمحه  يف    يضرب  حمسوسا  مثالا 

 قول واصفاا ذلك مبن قام :كتابه: "حصاد قلم" في
متتبًعا ِف   جبلب سلًعا لبناء بيًتا ًل يبايل أبن يشرتي أجزاء العرش والسقف قبل األسس واجلدران، "

خماًل هبندسة ذلك   ذلك فرصة توفر الثمن وتوفر تلك السلعة ِف السوق، مث بنا بيته، أكان ذلك 
ينزل حبسب الوقائع، مث رتب  رآن الكرميالبيت، وابلقياسات اليت وضعها املهندس؟؟ كذلك كان الق

 آخذا بعني اًلعتبار  متكاماًل  الذي أراده هللا تعاىل له فكان منسجًما  (111)حسب ذلك )الرتتيب(  
جو إىل  جو  من  واًلنتقال  والفهم،  التعليم  ِف  حسبما  التدرج  تنازلَيا،  أو  تصاعداًي  إما  تدرجييان 

 ( 112) ."...تقتضيه الضرورة
 

التفسِي،    -110 أهل  موقع  عن  مقال  مسلم.  مصطفى  د.  امليزان  ِف  النزول  ترتيب  حسب  التفاسِي  يُنظر: 
 ه  . 15/12/1432بتاريخ:

أخذته من شر  األخِي  الدافع  األمثل ص  وهذا  التدبر  قواعد  التاسعة ِف كتاب  للقاعدة  الشيخ  )د. مصطفى .153ح 
 مسلم(.

 هي ِف األصل عند د. دراز "التصميم" فعدهلا الباحث إًل املعّن املناسب أًل وهو: "الرتتيب". -111
الستار-112 عبد  الدكتور/  تقدمي  فضيلة،  مصطفى  أمحد  حتقيق،  قلم،  حصاد  دراز:  هللا  عبد  حممد  فتح    الدكتور/ 
 بعدها   وما 45م، القاهرة: ص: 2000سعيد، دار القلم،  هللا

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn10
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مثبت ومما ًلشك فيه أبًدا أن الرتتيب املصحفي هو ما استقرت عليه العرضة األخِية املوافقة ملا هو  
ِف اللوح احملفوظ عند رب العزة ِف كتاب مكنون وقد مر بنا ذكر ذلك األمر تكرارًا ومرارًا، والقرآن  

السماء الدنيا مث جُنِ َم   أنزل مجلة على هذا الوضع وتلك احلالة اليت استقر عليها إىل بيت العزة ِف
 بعد ذلك حسب األحداث والوقائع.

 بقول: -النبأ العظيم -وهذا الذي يعنيه الدكتور حممد عبد هللا دراز يف كتابه  
 (113)."لئن كان مجع عن تفريق، فقد فر ق عن مجع"

  إن الكثِي منها مث إن علماء املناسبات استخرجوا لألمة دررًا من املناسبات بني اآلايت والسورة مع  
متقدمة  منها  آايت  تنزل  قد  الواحدة  السورة  إن  بل  واحدة،  دفعة  يتنزل  ومل  اآلايت  منجم  تنزل 
خامتتها   عن  متأخرًا  السور  ينزل صدر  وقد  وخواتيمها،  أواخرها  ِف  أو  السورة  أواسط  ِف  وتكون 

البقرة وهي    والعكس من ذلك كذلك، وأنت جتد ذلك متحقًقا ِف أطول سور القرآن أًل وهي سور
 من أوائل القرآن املدين نزوًًل، أليس كذلك؟، فهل نزلة مجلة أم جنوًما جنوًما؟

فإن أكثرهم على أن آخر آية اجلواب َييت ِف جواب أئمة التفسِي عن آخر ما نزل من القرآن،   
اَّللَِّ   ِإىَل  ِفيِه  تُ ْرَجُعوَن  يَ ْوًما  َوات َُّقوا   ( تعاىل:  قوله  هي  ًَل نزوًًل  َوُهْم  َما َكَسَبْت  نَ ْفٍس  تُ َوىفَّ ُكلُّ  مُثَّ 

 ( 281يُْظَلُموَن ( )البقرة: 
وهو مروي عن مجع من السلف، منهم: اْبن َعبَّاٍس، َأيب َسِعيد اخلدرٍي، ِعْكرَِمَة، َسِعيِد ْبِن ُجَبِْيٍ،  

 كما أنه اختيار مجع من املتأخرين كذلك. 
 : - رمحه هللا  -يف الفتح  ه (852)ت:  ويف ذلك يقول احلافظ 

آية من  )البقرة  هللا(  ِإىَل  ِفيِه  تُ ْرَجُعوَن  يَ ْوًما  )َوات َُّقوا  تَ َعاىَل:  قَ ْولُُه  اآْليَِة  آِخرِيَِّة  ِف  اأْلَقْ َواِل  : أصح  
281). (114) 

وكأهنا  متناسقة  مرتابط  السورة  وأغراض  املوضوعية  والوحدة  النصي  الرتابط  ترى  ذلك كله  ومع 
هلا وتدبرك ِف آايهتا أهنا    سبيكة واحدة ترابطًا ومعّن، وبالغة وإعجازًا وًل تشعر أبًدا حني أتملك

 نزلت منجمة، وقد يكون بني ذلك التنجيم أزمااًن متباعدة. 
  

 
 (.  154يُنظر: النبأ العظيم: )ص:  -113
  .(317/ 8فتح الباري: ) -114
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و تغري الرتتيب املصحفي    املطلب السادس:  ُح ِت َت ْف هل ُتققت األهداف اليت رامها ُم
 ابلرتتيب النزويل 

 وأخرياا فهل ُتققت األهداف اليت رامها ُمْفَتِتُحو هذا الباب  
 : جلل أمجع عليه مجاهِي  مل تتحقق تلك األهداف كما مر معنا، وكيف تتحقق ِف أمر عظيم    أوًلا

 خرقوا هذا اإلمجاع.العلماء سلًفا وخلًفا وقد 
حجج   اثنياا: أو  ظاهرة  معامل  أي  أو  مقنعة  مربرات  أبي  تقرتن  ومل  األهداف  تلك  تتحقق  كيف 

 دامغة وبراهني ساطعة وأجوبة مسكتة.
ُمؤسسو ومرجو هذا الفكرة أوًًل من املستشرقني، بل إن    وإمنا الذي حتقق من األهداف هو ما أراده

كما   ه (1393)ت:    بالشري:وهو املستشرق الفرنسي رجيي    أحدهم قد تراجع عن هذا العمل أًل
عن ترتيب ترمجته للقرآن حبسب ترتيب النزول ملا رأى   تراجع  -نعم    -مر معنا ِف مقدمة البحث،
 الرتمجة حبسب الرتتيب املصحفي، هذا مع سوء نيته وخبث طويته.خطأه، فأعاد ترتيب تلك 

اخل هذا  الذين خرقوا  نفر  للثالثة  فعلهمفهل كان  يرتاجعوا عن  أن  ذلك    رق  مثله  تراجع عن  كما 
القرآن،  نظم  أفسدوا  قد  بذلك  ألهنم  الصاحلون،  أسالفهم  عليه  أمجع  ما  إىل  ويؤبوا  املستشرق، 

،َوَلمَّا أهنم كانوا قد قضوا ْنبهم  (115).ألن "من قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن"  وذلك
والعقد من اجلهات املعنية ِف األمة أن يربموا ِف ذلك أمر رشيًدا وقضوا آجاهلم فحق ألهل احلل  

عليهم جتاه كتاب   أوجب هللا  مبا  ويقوموا  إىل رهبم  أفضوا  أن  بعد  يعملوا على رأب صدعهم  وأن 
ُ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَتُ َبيِ نُ نَُّه لِ  (   َوًَل َتْكُتُمونَهُ  لنَّاسِ رهبم، ولقد عناهم هللا بقوله: )َوِإْذ َأَخَذ اَّللَّ

 (. 187)آل عمران:  
 يف تفسريه: -رمحه هللا - ه (1376)ت: قال ابن سعدي

الكتب   أعطاه هللا  من  على كل  تعاىل  أخذه هللا  امليثاق  وهذا  املؤكد،  الثقيل  العهد  هو  "امليثاق 
ك، ويبخل عليهم به، وعلمه العلم، أن يبني للناس ما حيتاجون إليه مما علمه هللا، وًل يكتمهم ذل

خصوًصا إذا سألوه، أو وقع ما يوجب ذلك، فإن كل من عنده علم جيب عليه ِف تلك احلال أن  
 (116).يبينه، ويوضح احلق من الباطل"

 
 وعزاه ًلبن األنباري.  .62ص 1اإلتقان: السيوطي ج-115
 (.161/1تفسِي ابن سعدي: ) -116
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أن يقوموا بواجبهم جتاه كتاب رهبم ويردوا تلك املصنفات إىل ما أمجعت عليه األمة وسارت   فلزمهم
يُرد املتشابه إىل احملكم، فإن من خصائص أهل احلق رد املتشابه إىل عليه تلك القرون الطوال، كما  

 احملكم، كما إن من خصائص أهل الباطل اتباع املتشابه ورد احملكم.
 طوام كربى خنشاها:

القرآن ترتيًبا نزولًيا   يُنادي إبعادة ترتيب آايت  هذا وخنشى أن َييت على األمة زمان َييت فيه من 
املستشرقون اندى  القرآن   كما  ِف  الطعن  بذلك  يريدون  وهم  نزولًيا كذلك،  ترتيًبا  السور  برتتيب 

ليفقد بذلك أعظم دًلئل بقائه وحفظه، من مصداقيته، وحتقق أوجه إعجازه، وجزالة لفظه، ودقة 
اْلَكاِفُرونَ  َوَلْو َكرَِه  نُورَُه  يُِتمَّ  َأن  ِإًلَّ   ُ اَّللَّ )َوََيْىَب  تعاىل:  آية:  نظمه، ولكن كما قال هللا  ()التوبة من 

توىل32 فقد  الذِ ْكرَ   (،  نَ زَّْلَنا  َْنُْن  )ِإانَّ  سبحانه:  فقال  العلية  بذاته  حفظ كتابه  تعاىل  َلُه  هللا  َوِإانَّ 
)احلجر:   احلق  9حَلَاِفظُوَن(  لزوم  عن  بصائرهم  هللا  أعمى  من  ذلك  على  يتبعهم  أن  (،وخنشى 

من علم وًل ورع وًل تقوى من بين جلدتنا، والتمسك به ممن ًل خالق هلم وًل حظ وًل نصيب  
 واحلمد هلل رب العاملني..وهللا تعاىل وحده من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل

: بيان وجوب احرتام الرتتيب املصحفي وعدم التعرض له، والتصدي  املطلب السابع 
 ملن تعرض له 

 الرتتيب. إىل أنه جيب احرتام هذا  واخلالصة فإن األمر قد انتهى
فإنه   القرآن اجتهادايا )من الصحابة( أو توقيفياا ) من عند هللا (  "وسواء أكان ترتيب سور 

حجة واإلمجاع  الصحابة  إمجاع  عن  ألنه  املصاحف  يف كتابة  خصوصاا  احرتامه  وألن  .جيب 
 (117).".خالفه جير إىل الفتنة ودرء الفتنة وسد ذرائع الفساد واجب

ك الكتب الثالثة اليت خالف مؤلُفوها مجاهِي السلف واخللف ِف لزوم  وبعد اًلنتهاء من عرض تل
انسب هنا عند اخلتام  واجلنوح عنه إىل الرتتيب النزويل ومناقشتها واحلكم عليها    ،الرتتيب املصحفي

من   عليها،اًلستزادة  واحلكم  توقيفي  السور  ترتيب  ابلقول أبن  القائلني  وأدلة  لنا   أقوال  تبني  وقد 
منها البحث،   أمورًا ذكران مجلة  بداية  األمور   إىلهنا  وننتقل    ِف  تلك  من  هامة  أخرى   ذكر مجلة 

 فيما يلي:  لتكون مسًكا للختام، وذلك  فنختم هبا
إن كان ِف ترتيب آايت القرآن فيه من اإلعجاز ما فيه، فإن ترتيب السور قد استخرج منه   :أوًلا 

 فهو ًل يقل شأاًن عن ترتيب آايته..املناسبات بني السور كذلكالعلماء دررًا ِف علم 
 

  .( 1/344الزرقاين: مناهل العرفان: ) -117
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م اجلمع ه (107)ت: لعكرمة ه (110)ت: قال حممد بن سِيين  األول للقرآن:   أاي 
على أن َيلفوه ذلك التأليف  أُنزل األول فاألول، فقال عكرمة: لو اجتمع اإلنس واجلنألَّفوه كما  "

 (118).ما استطاعوا"
األوىل ِف تالوة القرآن مراعاة الرتتيب املصحفي سواء كان ذلك ِف الصالة أم خارًجا عنها    :اثنياا

األفضل واألوىل   ترك  له ذلك ولكن  أحيااًن جاز  عنه  األصل، وإن حاد  واألحسن واألكمل  ألنه 
واألمت، وذلك ألن ترتيب التالوة أمر مندوب وليس بواجب بدليل فعله عليه الصالة والسالم ذلك  

 ِف صالته ِف بعض األحايني.
ويلحق البعض بذلك تعليم الصغار من بداية قصار املفصل لوجود املشقة والعنت ِف حفظ السور 

جرى على ذلك عمل الكثِي من األوليني ِف تعليم  الطوال بداية بل وًلمتناعه عليهم أيًضا، وقد  
العربية، وكذلك من أسلم وكان  الذين ًل حيسنون  الصغار، وقد يلحق هبم كذلك تعليم األعاجم 

بكفر عهد  البدءحديث  ِف  واملشقة  العنت  لوجود  و   ،  الطوالبتالوة  السور  ، وكذلك كبار حفظ 
يلحقه عنت ومشقة ِف احلفظ وتعلم التالوة من  السن ومن لديه تعثر وثقل ِف اللسان، وكل من  

مجيًعا مع الصغار ِف العلة والسبب على حد سواء، ووجه   السور الطوال، وذلك ًلشرتاكهم  بداية
النيب  قراءة  ذلك  ِف  وجوب  -ملسو هيلع هللا ىلص-اجلواز  عدم  على  يدلل  مما  املصحفي  الرتتيب  غِي  على  أحيااًن 

ة اليت يتعثر معها احلفظ كاليت ذكران وما ِف ذلك تالوة من جهة، كما يدلل على جوازه عند احلاج 
ْنوها كذلك من جهة اثنية، وألن تالوة كل فرد غِي مثبتة ِف مصحف خاص لديه، بل إن كل  
سلًفا وخلًفا   األمة  عليه  أمجعت  الذي  املصحفي  ترتيبه  واحد ِف  من مصحف  يتلو وحيفظ  منهم 

عرب كل   األمة  ِف  ماض  عليه  والعمل  إمجاًعا  قبوله  سامل وجرى  املصحفي  الرتتيب  فتغِي  أجياهلا، 
 وهللا أعلم . .ومأمون

ومما يدلل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قَاَل: َصلَّْيُت 
املِاَئِة، مُثَّ َمَضى، فقلُت: ُيصَ  ِعْنَد  يَ رَْكُع  البَقَرَة، فقلُت:  فَافْ تَ َتح  َلٍة  لَي ْ النَّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ذاَت  هِبَا ِف َمَع  لَّي 
ْقَرأُ ُمرَتَسِ اًل رْكَعٍة، فَمَضى، فَ ُقْلُت: يَ رَْكُع هِبَا، مُثَّ افْ تَ َتح النِ َساَء فَ َقرَأَها، مُثَّ افْ تَ َتَح آَل ِعْمرَاَن، فَ َقَرَأها، ي َ 

بَتعوَّذ َمرَّ  َوإَذا  َسَأَل،  ِبُسَؤاٍل  َمرَّ  َوِإذا  َسبََّح،  َتْسبيٌح  ِفيها  ِِبيَِة  َمرَّ  مُثَّ    ِإذا  تَ َعوََّذ، 
 (119) .احلديث.رََكَع......... 

  
 

 (. 155السيوطي ، اإلتقان: )ص: -118
 (.  17/1176رواه مسلم: ) -119

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=264416#_ftn119
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=264416#_ftn119
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 يف التبيان:  -رمحه هللا - ه (676)ت: ويف حنو ذلك يقول النووي 
البقرة مث آل  قال العلماء رمحهم هللا:  " الفاحتة، مث  اًلختيار أن يقرأ على ترتيب املصحف، فيقرأ 

َأعوذ برِب   ُقْل  ب  )  النساء إىل أن خيتم  أم خارًجا عنها، عمران، مث  النَّاس ( سواء قرأ ِف الصالة 
ويستحب أيًضا إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها السورة اليت تليها، ولو قرأ ِف الركعة األوىل: ) ُقْل َأعوذ 

  برِب النَّاس ( يقرأ ِف الثانية من البقرة
ال ورد  فيما  إًل  عليها  حيافظ  أن  فينبغي  املصحف حلكمة،  ترتيب  أن  هذا:  ابستثنائه  ودليل  شرع 

الثانية: ) َهْل أَتى ( وصالة   كصالة الصبح يوم اجلمعة، يقرأ ِف الركعة األوىل: ) أمل تَنزيل ( وِف 
 .العيدين )قاف( و )اقرتبت(

ولو خالف الرتتيب فقرأ سورة مث قرأ اليت قبلها، أو خالف املواًلة فقرأ قبلها ما ًل يليها جاز وكان  
السورة من آخرها إىل أوهلا فمتفٌق على منعه وذمِ ه؛ فإنه يُذهب بعض اترًكا لألفضل، وأما قراءة  

 (120).أنواع اإلعجاز، ويزيل ِحكمة الرتتيب "
 .وكما كان يقرأ ِف اجلمعة أحيااًن ب  اجلمعة ِف "األوىل" والغاشية ِف "الثانية" 

حيق    :اثلثاا فال  عليه  العمل  وجرى  وخلًفا  سلًفا  عليه  األمة  أمجعت  قد  املصحفي  الرتتيب  أن  مبا 
ألحد كائًنا ما كان خرق اإلمجاع الذي هو حجة ِف ذاته واحليد عنه إىل غِيه من أنواع الرتتيب، 

القرآن ِف   عهوده نزولًيا كان أو موضوعًيا أو اترخيًيا أو غِي ذلك مما مل جير عليه عمل من مجعوا 
الثالثة، ومل جير عليه عمل أي أحد ممن اتبعوهم إبحسان، وسواء كان الرتتيب املصحفي هذا ترتيًبا  
والتغيِي  التبديل  من  تعاىل  هللا  لكتاب  وحفظًا  صيانة  وذلك  اجتهاداًي،  ترتيًبا  أم كان  توقيفًيا، 

مل مفاسد وطوام ًل حتمد عقباها، وكذلك  يفتح ابب والتحريف، وملا يرتتب على ذلك من  قد  ا 
التجرؤ على العبث ِف كتاب هللا تعاىل الذي)ًلَّ ََيْتِيِه اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َوًَل ِمْن َخْلِفِه ۖ تَنزِيٌل مِ ْن  

يٍد( )فصلت:   (. 42َحِكيٍم محَِ
انتصارًا لكتاب هللا  الفينة والفينة  العمل وإبرازه للعباد بني  التصدي ملثل هذا   من هنا كان واجب 

من   والدين  امللة  أعداء  سائر  من  العاملني  واملشككني ِف كتاب رب  الطاعنني  ملطاعن  ورًدا  تعاىل 
ويعملون   تعاىل  هللا  ِف كتاب  الطعن  عن  يتوقفون  وًل  قرار  هلم  يقر  وًل  ابل  هلم  يهدأ  ًل  الذين 

هلهم خاسرين ويسعون ِف ذلك ليل هنار عرب الزمان واملكان، ورد سهامهم ِف ْنورهم لينقلبوا إىل أ 
 ويندحروا خاسئني ويرجعوا إىل جحورهم ذليلني وينقلبوا صاغرين. 

 
  .(637يُنظر: التحبِي ِف علم التفسِي: للسيوطي: )ص:  -120
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نعم يقومون بذلك نصًحا هلل تعاىل ولكتابه كما قام الصديق األول رضي هللا عنه يوم الردة، وكما 
 لكتاب هللا يوم احملنة. قام اإلمام املبجل أمحد بن حنبل الشيباين إمام أهل السنة

هلؤًل التصدي  هبذا فكان  املعنني  على  املتحتمات  الواجبات  أوجب  من  مجيًعا  وأذانهبم  وأمثاهلم  ء 
وممن   رهبم  دينهم وكتاب  على  الغيور  ومن  اإلسالم ومحاته  ثغور  على  املرابطني  من  العظيم  الشأن 

يشملهم أن  وعده    حيبون  هلم  فيتحقق  إبحسان(  اتبعوهم  )والذين  هلم  رهبم  عنهم وصف  برضاه 
عَ   ُ اَّللَّ ُهْم()رَِّضَي  ات َّبَ ُعوُهم   ن ْ َوالَِّذيَن  َواأْلَنَصاِر  اْلُمَهاِجرِيَن  ِمَن  اأْلَوَُّلوَن  )َوالسَّاِبُقوَن  تعاىل:  قوله  ِف 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي حَتْتَ َها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيهَ  َعن ْ  ُ ِلَك ا أََبًدا ۚ ذَٰ إبِِْحَساٍن رَِّضَي اَّللَّ
 (. 100()التوبة:  اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

وذلك كله سعًيا ِف حتقيق وعد رهبم الذي ًل يتخلف وًل يتأخر وًل يتبدل وًل يتغِي أبًدا الذي  
 (109( )احلجر:  قال سبحانه فيه: )ِإانَّ َْنُْن نَ زَّْلَنا الذ ِْكَر َوِإانَّ َلُه حَلَاِفظُونَ 

 :-رمحه هللا -حمدث العصر  -ه (1420)ت: لأللباين وختاماا هلذا املبحث نسوق لطيفة  
 وقد ُوِجَه إليه هذا السؤال:

أو   توقيفي  املصحف  ِف  السور  ترتيب  وهل  املصحف  ِف  ووضعه  القرآن  مجع  من  الغاية  ما 
 ؟ اجتهادي

 : ما يلي: -رمحه هللا-فكان مما أجاب عنه بعد كالم طويل
"....ما أدري ، ًل أدري، هنا املسألة يقال فيها مسألة تعبدية ألن ترتيب القرآن ليس على حسب 
أم  توقيفية  هي  هل  العلماء  فيها  اختلف  مسألة  هذه  إليه،  تشِي  الذي  النزويل  التاريخ  التاريخ، 

تقد السور  ترتيب  أما  يقيًنا،  توقيفي  فهذا  سورة،  ِف  فتوضع  آية  تنظم  ملا  بعكس  ُيها  اجتهادية 
نزل   ما  أول  أهنا توضع ِف  آنفا  املطروح  السؤال  املفروض حسب  اقرأ ابسم ربك  وأتخِيها فمثال 
ِف  اآلايت  ترتيب  ِف  وليس  للسور  الرتتيب  هذا  ِف  اختلفوا  نزل،  ما  آخر  ِف  وضعت  قد  فهي 
ِف  اآلن  هو  السور كما  ترتيب  أما  تردد،  أي  بدون  توقيفي  السور  ِف  اآلايت  ترتيب  السور، 

ف اختلفوا فمنهم من يقول هذا توقيفي أيًضا من الرسول عليه السالم ومنهم من يقول ًل املصح
هذا ابجتهاد من بعده، أما أان شخصًيا ليس عندي رأي قاطع ِف املوضوع ولكن أقول إذا كان 
ممن مجعوا   ابجتهاد  هو  وإذا كان  أعلم،  السابق هللا  السؤال  فهنا َييت جواب  توقيفي  أنه  الراجح 
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هي  القرآ ما  عرفت  ما  فأان  التصنيف  هذا  على  بعده  من  وصنفوه  السالم  عليه  الرسول  بعد  ن 
 (121).احلكمة، ولذلك فأكل العلم إىل عامله"

الكالم، )ما أدري ، ًل  فلنتأمل كيف بعلم من األعالم وسيد من سادات األانم يقول مثل هذا 
 م إىل عامله(ولذلك فأكل العل .فأان ما عرفت ما هي احلكمة،.....أدري،....

 فرحم هللا األلباين ذاك العامل الرابين.  
 .وقد طال بنا البحث والتطواف فيما مضى ذكره لعظم اخلطب 

وحده من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب   سبحانه  وهللا
 العاملني. 

 خامتة البحث، وبيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة.  
 خامتة البحث -أ

م على اهلامة للغاية حيمد الباحُث ربَه الكرمي املنام ذا الطول والفضل واإلنعا  ِف خامتة هذه الدراسة
على عبده الفقِي الضعيف من إمتام حبث على وجه يرجو به اإلعذار إىل   -سبحانه  -ما امنت به  

هللا وبلوغ احلجة ووضوح احملجة لكل منصف يرجو اتباع احلق وسلوك سبيل املؤمنني ِف اتباع ما 
صحف   السلف واخللف من اتباع الرتتيب املصحفي الذي نزل به القرآن واستقرت عليه  أمجع علي

العمل منذ مجَْ  على    األمةَ   -رضي هللا عنه  -ع عثمانَ عثمان وتلقته األمة ابلقبول، وما يزال عليه 
 . اإلمام إىل وقتنا احلاضر

 بيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة -ب
 لقد توصلت تلك الدراسة املتواضعة لنتائج هامة ولعل من أبزها ما يلي: 

 .-كذلك  -ترتيب اآلايت ِف السور توقيفي، فإن ترتيب سور القرآن الكرمي توقيفيإذا كان  -1
عثمانُ   -2 مَجَع  أن  منذ  األمة  عمل  عليه  املصحفي  الرتتيب  عنه  -أن  هللا  على   -رضي  األمَة 

الصحابة عليه  أمجع  وقد  وقتنا -اإلمام،  إىل  العمل  وعليه  ابلقبول،  األمُة  وتلقته  عنهم،  هللا  رضي 
 احلاضر.

 أن املستشرقني هم أول من خالف وعارض الرتتيب املصحفي ابلرتتيب النزويل -3
 وطالبوا إبعادة ترتيب القرآن ترتيًبا نزولًيا ، وقد أتثر هبم بعض املعاصرين

 
(. بتصرف يسِي جًدا ِف األلفاظ ألهنا وردت مسجلة، فعدلت ألفاظ يسِية جًدا  257سلسلة اهلدى والنور: )  -121

 ليستقيم املعّن كتابة.
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أن أول من استجاب ألمر املستشرقني واتبع سبيلهم وخالف سبيل املؤمنني ِف العمل ابلرتتيب    -4
عليه الذي  عملهم ِف   املصحفي  مًعا وانقشنا  تدارسنا  الذين  نفر  الثالثة  سلًفا وخلًفا  األمة  عمل 

وقد   -املستشرقني  -خمالفة الرتتيب املصحفي واجلنوح إىل الرتتيب النزويل الذي اندى به أعداء امللة
 أرادوا بذلك إفساد نظم القرآن، ولكن أىن هلم ذلك.

وأوهن من بيت   هي أوهي  ،حبجج واهية  واحتجج  -أصحاب التفاسِي الثالثة  -أن الثالثة نفر    -5
العنكبوت، وقد تبني معنا ِف طيات البحث رد تلك احلجج الواهية بواضح الرباهني وساطع األدلة 

 ابحلجج العقلية والنقلية. 
ُمْفَتِتُحو تغيأن    -6 مل يتحقق منها أي    الرتتيب املصحفي ابلرتتيب النزويلِي األهداف اليت رامها 

 شئ البتة   وِف ذلك دًللة قطعية على بطالن ما راموه وقصدوه.
عليه قد    أنه  -7 املصحفي  الرتتيب  أن  والنقلية  العقلية  والرباهني  القطعي وابحلجج  ابلدليل  ثبت 

وعدم   هاحرتامب  جو لذا فقد    ثبت أنه توقيفي،  قدفكيف و   عمل األمة وإمجاع السلف واخللف،
 والتصدي ملن تعرض لهالتعرض له، 

جيب على اجلهات املعنية ِف األمة التحذير من مثل هذه اجلرأة على كتاب هللا تعاىل ومنع أي   -8
 تلك التفاسِي   أصحاب التفاسِي الثالثة، كما جيب عليها إعادة ترتيب   أعمال مماثلة ملا أقدم عليه

، وذلك  صحاب تلك التفاسِيحسب الرتتيب املصحفي، كما جيب ذلك وجواًب حتمًيا على ورثة أ
 حسب القدرة والطاقة كله

إن الفتاوى اليت أفىت هبا بعُض املنتسبني للعلم أصحاَب تلك التفاسِي مل توافق احلق الذي عليه   -9
، فال يعتد هبا وًل يعمل مبقتضاها  سبيل املؤمنني، وعليه عمل األولني واآلخرين من خيار هذه األمة

 .إمجاع سلف وخلف األمةملخافتها للحق الذي عليه 
 احلمد هلل رب العاملني. آخر دعواان أن  و 

 ه 17/1/1443وفق هللا جامعه لالنتهاء من تبيضه ِف فجر يوم األربعاء املوافق
 مبدينة الرايض ابململكة العربية السعودية. 

 أماله  
 العبد الضعيف الفقِي إىل عفو ربه ومغفرته

 طَْنطَاِوي ِ َعَرفُة ْبُن  
 ه  17/1/1443الرايض ِف: 

 00966503722153واتساب:  -arafatantawy@hotmail.com الربيد:

mailto:arafatantawy@hotmail.com
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 جمموع الفهارس: 

 فهرس املراجع   -أ 
القرآن،  -1 علوم  ِف  ت:    اإلتقان   ( السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  ه ( 911جلالل 

 م. 1985-ه 1405دار الرتاث ابلقاهرة، الطبعة الثالثة،   –حتقيق: حممد أبو الفضل ابراهيم 
)املتوىف:   -2 السيوطي  الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  القرآن  ترتيب  أسرار 

 .  1ه ( الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع عدد األجزاء: 911
الباقالين حممد بن الطيب )املتوىف:  إعجاز القرآن للباقالين  -3 ه ( احملقق: 403املؤلف: أبو بكر 

 .  1م عدد األجزاء: 1997مصر الطبعة: اخلامسة،  -السيد أمحد صقر الناشر: دار املعارف 
( حتقيق: حممد 794لبدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي ) ت:  -الربهان ِف علوم القرآن  -4

 م . 1957 -ه  1376دار إحياء الكتب العربية، مصر   -الطبعة األوىل -أبو الفضل ابراهيم 
الربهان ىف تناسب سور القرآن املؤلف: أمحد بن إبراهيم بن الزبِي الثقفي الغرانطي، أبو جعفر   -5

ه ( حتقيق: حممد شعباين دار النشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   املغرب عام 708)املتوىف:  
 1م عدد األجزاء:  1990 -ه   1410النشر: 

الدمشقي   -6 مث  البصري  القرشي  بن كثِي  عمر  بن  إساعيل  الفداء  أبو  املؤلف:  والنهاية  البداية 
 . 15م عدد األجزاء:  1986 -ه   1407ه ( الناشر: دار الفكر عام النشر: 774)املتوىف: 

دين أبو الفرج عبد الرمحن بن  تفسِي ابن اجلوزي: زاد املسِي ِف علم التفسِي املؤلف: مجال ال   -7
 -ه ( احملقق: عبد الرزاق املهدي الناشر: دار الكتاب العريب  597علي بن حممد اجلوزي )املتوىف:  

 ه .  -بِيوت الطبعة: األوىل
تفسِي ابن كثِي: تفسِي القرآن العظيم املؤلف: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثِي القرشي   -8

)املتو  الدمشقي  للنشر 774ىف:  البصري مث  دار طيبة  الناشر:  بن حممد سالمة  احملقق: سامي  ه ( 
 . 8م، عدد األجزاء: 1999 -ه  2،1420والتوزيع ،ط

تفسِي بيان املعاين )وهو تفسِي كتاب هللا احلكيم حسب النزول ( ويعد األول من نوعه حىت   -9
 6ق، عدد األجزاء :  1382اترخيه، الناشر : مطبعة الرتقي، مكان الطبع: دمشق، سنة الطبع : 

التفسِي احلديث )مرتب حسب ترتيب النزول( املؤلف: دروزة حممد عزت الناشر: دار إحياء   -10
 .10، عدد اجمللدات: 2رقم الطبعة:  ه ، 1383القاهرة الطبعة:  -الكتب العربية 
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اس ، دار د فضل حسن عب.التفسِي واملفسرون أساسه واجتاهاته ومناهجه ِف العصر احلديث  -11
 ه .1437، 1األردن،ط-عمان-النفائس

اإلسالمية ابألزهر، طبعة:   -12 البحوث  العلماء إبشراف جممع  ، جملموعة من  الوسيط  التفسِي 
ه  =   1414)  -م(    1973ه  =    1393اهليئة العامة لشئون املطابع األمِيية الطبعة: األوىل، )

  10م( عدد اجمللدات:  1993
العلمية، بِيوت أتويل مشكل    -13 الكتب  الدين، دار  ابراهيم مشس  قتيبة، حتقيق  القرآن، ًلبن 

 لبنان.
مجال القراء وكمال اإلقراء املؤلف: علي بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املصري الشافعي،    -14

)املتوىف:   السخاوي  الدين  علم  الدامي سيف  643أبو احلسن،  احلق عبد  ه ( دراسة وحتقيق: عبد 
دكتوراهالقاضي   رسالة  الكتاب  الكتب   )أصل  مؤسسة  الناشر:  احمليسن(  سامل  حممد  د  إبشراف 
األجزاء:    -الثقافية   عدد  األوىل،    2بِيوت  الطبعة:  واحد(  مسلسل  ترقيم   -ه     1419)ِف 
 . م1999

الدكتور/   -15 تقدمي  قلم، حتقيق، أمحد مصطفى فضيلة،  الدكتور/ حممد عبد هللا دراز: حصاد 
 .م، القاهرة2000سعيد، دار القلم،  تح هللاعبد الستار ف

م، 1983شرح السنة ، اإلمام البغوي ، حتقيق شعيب األرانؤوط وزهِي الشاويش، ط اثنية،    -16
 املكتب اإلسالمي. 

فتُح البيان ِف مقاصد القرآن املؤلف: أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن    -17
ه ( عين بطبعِه وقد م له وراجعه: خادم العلم 1307الِقنَّوجي )املتوىف:  لطف هللا احلسيين البخاري  

كتبة العصريَّة للطَباعة والن ْشر، َصيَدا  
َ
َبِيوت عام النشر:   -َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري الناشر: امل

 .15م عدد األجزاء:  1992  -ه   1412
ي بن حجر أبو الفضل العسقالين شرح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن عل  فتح الباري  -18

ه ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد 1379بِيوت،    -ه (، الناشر: دار املعرفة  852الشافعي)ت:  
فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات  

 .13:عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، عدد األجزاء :العالمة
كتاب املصاحف املؤلف: أبو بكر بن أيب داود، عبد هللا بن سليمان بن األشعث األزدي   -19

الفاروق احلديثة  316السجستاين )املتوىف:   الناشر:  القاهرة   -ه ( احملقق: حممد بن عبده  مصر / 
 . 1م عدد األجزاء: 2002 -ه  1423الطبعة: األوىل، 
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 املؤلف: أبو احلسن عبيد هللا بن حممد عبد مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  -20
)املتوىف:   املباركفوري  الرمحاين  الدين  حسام  بن  هللا  أمان  بن  حممد  خان  بن  ه (  1414السالم 

 -بنارس اهلند الطبعة: الثالثة    -اجلامعة السلفية    -الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  
 م 1984ه ،  1404

اإلدارة األزهر،   جملة  -21 ديوان  إدارة  حتت   ، بك  وجدي  فريد  حممد  التحرير:  رئيس 
مطبعة .(22م، جملد  1950ه /1370واملعاهد الدينية، ابلقاهرة، عدد شهر رمضان سنة ) لألزهر،
 األزهر. 

الزُّْرقاين )ت:    -22 العظيم  عبد  املؤلف: حممد  القرآن  علوم  العرفان ِف  الناشر:  136مناهل  ه ( 
 .  2احلليب وشركاه، الطبعة الثالثة، عدد األجزاء: مطبعة عيسى البايب 

الكويتية صادر عن: وزارة األوقاف  املوسوعة الفقهية.14/181املوسوعة الفقهية الكويتية:    -23
 جزًءا، طبع الوزارة. 45الكويت عدد األجزاء:  -والشئون اإلسالمية 

جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن  .(273/  24جمموع فتاوى ومقاًلت الشيخ ابن ابز: )  -24
ه ( أشرف على مجعه وطبعه: 1420ابز رمحه هللا املؤلف: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز )املتوىف:  

 جزًءا 30حممد بن سعد الشويعر عدد األجزاء: 
الرايض مكتبة الرشيد .حممد عزة دروزة وتفسِي القرآن الكرمي ، دكتور فريد مصطفى سليمان    -25
 . ه 1413 –م 1993رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين جبامعة األزهر، الطبعة األوىل، ، 

مكي   26 جمد  ل   التدبر"  ودقائق  التفكر  "معارج  بكتاب  القلم-التعريف  -1ط-دمشق  -دار 
 ه .1427

الغرانيق، اجملانيق  نصب -27 العصر لنسف قصة  الدين، بن    حملدث  الرمحن حممد انصر  أيب عبد 
 . ه ( الناشر: املكتب اإلسالمي1420نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: احلاج 
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 72 ................... خامتة البحث، وبيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة.
 74 ......................................................................... جمموع الفهارس:

 74 .......................................................................... فهرس املراجع -أ
 77 ................................................................... فهرس املوضوعات -ب 
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