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مقد ُ
مة املركز
ّ


َ
للعاملني,
هدى ونور ًا وضيا ًء
القرآن
احلمدُ هللِ ا ّلذي َج َع َل
َ
ً
ِ
ِ
حبل اهللِ
األمني ،وعىل آلِ ِه
ّبي اخلات ِم
وصال ُت ُه وسال ُم ُه عىل الن ِّ
ِ
والوسيلة إليه يف األُوىل ويوم الدّ ين ،وبعدُ :
املتني،

يرس (مركز تراث البرصة) ْ
بني يدَ ي َّقرائه ومتابعيه
أن
يضع َ
َ
ُّ

الصغرية) ،بعنوان:
الكرام،
إصداره ال ّثالث من (موسوعة البرصة ّ
َ
هناية الدّ ِ
ِ
ِ
ولة
راسات القرآن ّي ِة حتّى
ني يف الدّ
ُ
(إسهامات البرص ّي َ
ِ
أيا القارئ العزيز-األمو ّية ـ دراس ٌة تارخي ّي ٌةـ)؛ وال خيفى عليك هّ
ّ
نيت خارج حدود اجلزيرة
أن البرصة ِمن ُأوىل األمصار التي ُب ْ

أسهم به
الكبري الذي
ور
َ
العرب ّية ،فجاء هذا الكتاب ل ُيبينِّ الدّ َ
َ
ِ
البرص ّي َ
القرآن ومعارفِه ،منذ متصريها سنة (14هـ).
ون يف علو ِم
وقدْ َ
البارز يف االجتهاد يف
ور
ُ
كان الزدهار مدرسة النّحو الدّ ُ
ِ
القراءات وتعدّ دها ،فض ً
احللقات العلم ّية املنعقدة لتع ّل ِم
ال عن
ِ
ِ
األو ِل
فأصبحت
وإدراك أحكا ِم اهلل تعاىل،
ْ
مصدر التّرشي ِع ّ
البرصة –بعد ذلك -قبل ًة َملن أراد ِ
الع ْلم ومعرفة التّفسري؛ ونظر ًا

(

(

ِ
ِ
القرآن,
دراسة علو ِم
دت اآلراء يف
إىل تعدّ د ال ّثقافات يف البرصة تعدّ ْ
ِ
أثر
السلطة احلاكمة مت ّلق ًا تار ًة وخوف ًا تار ًة أخرىٌ ,
وكان للميول إىل ّ
ٍ
تنو َع املؤ ّلفات البرص ّية يف
يف توجيه مجلة من اآلراء ،ما استلزم ّ
َ
الشأنّ .
إن هذه الدّ راسة التّارخي ّية ستبينّ ُ َ
هذا ّ
تطور
لك
مراحل ّ
الدّ راسات القرآن ّية يف البرصة ُ
منذ التّمصري حتّى سنة (132هـ).

للقراء الكرام هذا اجلهد ،-فإنّنا مل ْ ُ
نأل ُجهد ًا يف
ونح ُن -إ ْذ نُقدِّ م ّ
ِ
ِ
إخراجه بام ُ
ناسب بعد
تذليل لغتِ ِه وصياغتها بام ُي
القراء من
ُ
يروق ّ
ِ
ِ
الباحث الكري ِم ،وتت ّبع د ّقة املوارد واإلحاالت ،فض ً
ال عن
مفاتشة
ِ
ِ
إن شاء اهلل-؛ ونو ّد ْجيم ُل ْ
أن نذكِّر
إخراجه وتصمي ِم غالفه بام ُ
ِ
الكتابة فيها ،عىل ْ
أن ال
للراغبني يف
بأن
َ
أبواب املوسوعة مفتوح ٌة ّ

يتجاوز البحث حدود (اخلمسني صفحة) عىل برنامج الوورد
الطباعيْ ،
خمتص ًة بالبرصة ،وبمختلف
وأن تكون ما ّدتُه العلم ّية ّ
ّ
َ
آملني ْ
السبيل خدم ًة ورفد ًا إلبراز تراث
أن
جوانبها،
َ
تكون هذه ّ
الزاخر ،ووفاء لعطائها املمتدّ .
هذه املدينة ّ
ِ
العاملني
رب
َ
وآخر دعوانا أن احلمدُ هللِ ِّ
ُ
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البرصة الفيحاء
مركز تراث البرصة

مقدمة
ّ
ّ
/السابع
األول
ّ
إن دراسة تراث املسلمني يف القرن ّ
اهلجري ّ

للتعرف عىل ثقافتهم آنذاك ،فمع
امليالديُ ،يعطينا آفاق ًا واسع ًة
ّ
ّ

بداية الدّ عوة اإلسالم ّية وانتشارها يف املناطق القريبة م َن احلجاز،

رت يف احلياة الفكر ّية لتلك املدن ،نجدُ املسلمني من أهل
التي أ ّث ْ

الصحابة
البرصة ينهلون من معارف الدّ ين
اإلسالمي ،عن طريق ّ
ّ
األوائل ،خصوص ًا بعد فتح البرصة عام ( )14من اهلجرة.
ِ
عامني من ذلك ،أصبح ّقراء القرآن ثالثامئة قارئ ًا ،وهذا
وبعد

َ
يميلون إىل اكتساب العلم واملعرفة.
يعني أنهّ م كانوا

كانت ختتلف
ولك ّن طريقتهم يف تفسري القرآن وفهم تأويله
ْ
ٍ
الصحابةُّ ،-
يب له
فكل صحا ٍّ
م ْن مدّ ة إىل أخرى -أقصد عهد ّ

َ
يتفاوتون يف تفاسريهم،
تأويالته ،وهذا ما جعل أهل البرصة

السؤال عن غريب
فعمر بن اخلطاب ينهاهم عن اخلوض يف ّ

القرآن ،ويأمرهم بمقاطعة َم ْن يتحدَّ ث يف ذلك ،ومنهم َم ْن اعتمد

يب عبد اهلل بن مسعود ،ومنهم َم ْن بقي عىل طريقة
الصحا ّ
طريقة ّ

(

(

األشعري ،ومنهم َم ْن غرف ِمن عبد اهلل بن ع ّباس،
أيب موسى
ّ

الذي َ
عيل وابنه احلسن
كان عىل إمارة البرصة زمن اإلمامني ّ
التقليدي،
حترروا من ذلك األسلوب
ّ
السالم ،وآخرون ّ
عليهام ّ
املكرمة يف سبيل عرض قراءاهتم
وذهبوا إىل املدينة ّ
املنورة ومكّة ّ

الصادق .
وتفاسريهم عىل اإلمام الباقر و ّ
ويف ضوء هذا التّفاعل ،كان ٌ ِ
برع
بعض من أهل البرصة قدْ َ

القراءة ،والوقف
يف دراسة علوم القرآن،
ْ
فظهرت تصانيفهم عن ّ

واالبتداء ،والنّاسخ واملنسوخ ،وكذلك يف كتابة القرآن الكريم
بأحسن اخلطوط املعروفة آنذاك ،فاشتغلوا بنسخ املصاحف،
الرزق.
ْ
فكانت إحدى مهنهم يف كسب ِّ
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ُ
املبحث الأ ّو ُل
ُ
امل�صاحف يف الب�صرة

ُ
املبحث الأ ّو ُل
ُ
امل�صاحف يف الب�صرة
ِ
ِ
تأسيس البرصة سوى عامني حتّى ُو ِّجه بعض
يمض عىل
مل ْ

الصحابة لالهتامم بتثقيف أهلها بلغة القرآن وتفسريه ،فأخذوا
ّ
ِ
الصحابة األوائل،
عىل عاتقهم ذلك العمل؛ إ ْذ ُبع َث عرش ٌة من ّ
أشهرهم عبد اهلل بن مغفل((( ،ومعمر بن حزم بن يزيد بن لوذان (((،

الصحابة العرشة الذين بعثهم
((( عبد اللهَّ بن ُم َغ َّفل ،ا ُملزنيّ  ،أبو سعيد ،أحد ّ
عمر لتفقيه أهل البرصة ،يروى ّ
ّبي
الرسالة؛ إ ْذ بعثه الن ّ
أن له دور ًا يف عرص ّ
الرضوان،
عىل رأس رس ّية إىل (أوطاس) ،فغنم وسلمُ .يعدّ من أهل بيعة ّ
ٍ
ملمن رفع عن رسول اهلل ِ من أغصان ّ
يومئذ.
الشجرة
وكان يقول :إنيّ ّ
وشارك يف معركة خيرب .ابتنى بالبرصة بيت ًا قرب اجلامع ،روى عنه أهل
الروايات ،توفيّ سنة  59أو 60ﻫُ ،ينظر :ابن سعد،
البرصة جمموعة م َن ِّ
ال ّطبقات الكربى99/2 :؛ ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء.483/2 :
والذ ّ
((( معمر بن حزم بن يزيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن
اري ،جدّ أيب طوالة ،وهو أخو
األنصاري،
مالك بن الن ّّجار،
اخلزرجي ،الن ّّج ّ
ّ
ّ
الرضوان وما بعدها ،وهو أحد العرشة
عمرو بن حزم ،قيل :إنّه شهد بيعة ّ
الذين بعثهم عمر بن اخل ّطاب مع أيب موسى إىل البرصة .ابن األثريُ ،أسد
الغابة.400/4 :

(

(

وعمران بن احلصني ((( ،وثابت بن زيد((( .ويبدو ّ
أن هناك التباس ًا
ٍ
رواية
املزين ،فقدْ ُذكر يف
وخلط ًا يف نقل اسم عبد اهلل بن مغفل
ّ
السبعة الذين أرسلهم عمر إىل
أنّه عبد اهلل بن جعفر
املزين ،أحد ّ
ّ
ّدت التّسمية األوىل ،أ ّما ال ّثانية ،فقد
البرصة ((( ،ومجيع املصادر أك ْ

الكعبي ،أبو ن َُج ْيد ،أحد
اخلزاعي،
((( عمران بن حصني بن عبيد،
ّ
ّ
الصحابة الذين بعثهم عمر بن اخل ّطاب إىل البرصة لتفقيه أهلها ،فأكثروا
ّ
الرواية عنه .قيلّ :
الروايات أنّه أسلم عام
إن إسالمه كان قدي ًام ويف بعض ّ
ّ
ّبي  .داره يف سكّة
خيرب سنة (7ﻫ628/م) ،وشارك يف بعض حروب الن ّ
اصطفانوس بالبرصة ،أقطعه عثامن بن ع ّفان دار ًا يف البرصة ،وهو أحد الذين
قاموا بالتّحريض ضدّ عثامن ،وأيض ًا اعتزل معركتي اجلمل (36ﻫ656/م)،
عيل  ،توفيّ سنة (52ﻫ)،
وص ّفني ( 37ﻫ657/م) ،ومل ُيقاتل مع اإلمام ٍّ
ُينظر :ابن قتيبة ،املعارف :ص309؛ وابن األثريُ ،أسد الغابة137/4 :؛
ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء.508/2 :
والذ ّ
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((( ثابت بن زيد :هو ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن النّعامن بن مالك بن
ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج ،ويكنى أبا زيد ،شهد أحد ًا
الستّة الذين مجعوا القرآن عىل عهد رسول اهلل  .نزل البرصة،
وهو أحد ّ
ثم قدم املدينة ،فامت هبا يف حكم عمرُ ،ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى:
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد.79/9 :
27/7؛ واخلطيب
ّ
الزوائد.212/5 :
(((
اهليثمي ،جممع ّ
ّ

املبحث األول :املصاحف يف البرصة

الزوائد (((.
انفرد هبا
اهليثمي يف جممع ّ
ّ

فقدْ َ
الصحابة يّ
مهمة تثقيف أهل البرصة
كان
املرجو من ّ
ّ
تول ّ

َ
يملكون نسخة
بتعاليم القرآن الكريم وتفسريه ،ويبدو أنهّ م كانوا

من املصحف لكي يتلوها عىل أهل البرصة ويفسرّ وها هلم؛ إ ْذ
ُيروى عن أيب إسحاق عن بعض أصحابه ،قالّ :ملا مجع عمر بن
اخل ّطاب املصحف ،سأل عمر َمن أعرب النّاس؟ قيل :سعيد بن
العاص ،فقالَ :من أكتب النّاس؟ فقيل :زيد بن ثابت ،قال :فل ُي ِ
مل

سعيد ،و ْليكتب زيد ،فكتبوا مصاحف أربعة ،فأنفذ مصحف ًا منها

إىل الكوفة ،ومصحف ًا إىل البرصة ،ومصحف ًا إىل ّ
الشام ،ومصحف ًا
دخلت البرصة.
إىل احلجاز .(((فتكون هذه النّسخة األوىل التي
ْ

وصوا من قبل ُعمر ْ
بأن ال
الصحابة كانوا قدْ ُأ ُ
لك ّن هؤالء ّ

َ
خيافون
حُيدِّ ثوا النّاس عن أحاديث رسول اهلل  ،زاعمني أنهّ م

من اخللط بني احلديث وآيات القرآن!((( ،وهذا يعطينا فكرة
الزوائد.212/5 :
((( جممع ّ
((( املتقي اهلندي ،كنز العامل.578 /2 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،تأويل خمتلف احلديث :ص .42
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(

(

فمهمة
كانت حمدودة جدّ ًا،
عن بداية التّفاسري يف البرصة؛ إ ْذ
ْ
ّ

الصحابة تعليم النّاس القراءة واحلفظ دون اخلوض بتفاصيل
ّ
اآليات املحكمة واملتشاهبة؛ ّ
ألن ذلك غريب عند املسلمني ،و َمن

يتحدّ ث فيه يكون متّه ًام باخلروج عن ال ّطريق الذي سلكوه يف فهم

القرآن(((.

ٍ
وال ّظاهر من األحداث التّارخي ّية ّ
أثر
أن ّأو َل مصحف كان له ٌ

األشعري،
كبري يف ثقافة أهل البرصة ،هو مصحف أيب موسى
ّ
ٌ
وايل عمر بن اخل ّطاب عىل البرصة من عام ( 16ﻫ) ،إىل ْ
أن عزله
عثامن بن ع ّفان سنة ( 26أو 28ﻫ )(((.

محلت بعض اآليات غري
فنسختُه من املصحف الشرّ يف ر ّبام
ْ

العثامين ،وهذا ما جعل
املتطابقة من النّاحية ال ّلغو ّية مع املصحف
ّ
ٍ
بقراءة ختتلف يف ألفاظها ،فض ً
ال عن قراءة
أهل العراق يقرأون
أهل ّ
الشام .وجاء يف رواية تارخي ّية وقوع اختالف يف القراءة أ ّيام

الفتوح التي اشرتكوا فيها لفتح أذربيجان وأرمينية ،فكان حذيفة
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((( ُينظر :ابن عبد الرب ،االستذكار.70/ 5 :
والطربي ،تاريخ.304/3 :
((( خليفة بن خ ّياط ،تاريخ :ص111؛
ّ

املبحث األول :املصاحف يف البرصة

يب اجلليل متواجد ًا هناك ،فنقل هذه احلادثة
الصحا ّ
أبن اليامن ّ

إىل عثامن بن ع ّفان ،فأرسل إىل حفصة ْ
الصحف
أن أرسيل إلينا ّ
فأرسلت هبا إىل عثامن ،فأمر
ثم نر ّدها إليك،
ْ
ننسخها يف املصاحف ّ

الزبري وسعيد بن العاص وعبد
عثامن زيد بن ثابت وعبد اهلل بن ّ
الرمحن بن احلارث بن هشام ،فنسخوها يف املصاحف ،وقال
ّ
ني ال ّثالثة :إذا اختلفتُم أنتم وزيد بن ثابت يف
للرهط القرش ّي َ
عثامن ّ
ٍ
يشء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ،فإنّام ُأنزل بلساهنم ،ففعلوا

الصحف إىل حفصة،
ذلك ،حتّى إذا نُسخ املصحف ر ّد عثامن ُّ
ٍ
كل ٍ
وأرسل إىل ّ
بمصحف ممّا نسخوا ،وأمر بام سواه من القرآن
أفق

ٍ
ٍ
يف ّ
مصحف ْ
أن حُيرق(((.
صحيفة أو
كل

الروايات التّارخي ّية إىل ّ
أن أهل العراق عارضوا فكرة
وتُشري ّ

حيرضهم
حرق مصاحفهم القديمة ،وكان عبد اهلل بن مسعود ِّ

عىل ذلك؛ إ ْذ إنّه كره لزيد بن ثابت نسخ املصاحف ،وقال:يا
معرش املسلمنيُ ،أ ُ
عزل عن نسخ كتابة املصاحف ويتولاّ ها

((( عمر بن ش ّبة ،تاريخ املدينة.991 /3 :
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(

(

رجل ٍ
أسلمت وإنّه َل ِفي ُص ْل ِ
ٍ
ٌ
كافرُ ،يريد زيد
ب
رجل ،واهلل لقدْ
ُ

بن ثابت؛ ولذلك ،كان عبد اهلل بن مسعود حُياول التّأثري عىل
ِ
ٍ
املصاحف التي عندهم وغ ّلها،
بصورة عا ّم ٍة ،لكت ِم
أهل العراق
املصاحف التي عندكم وغ ّلوها،
اكتموا
َ
فيقول :يا أهل العراقُ ،
فإن اهللَ يقول :ومن ي ْغ ُل ْل ي ْأ ِ
ّ
ت بِ اَم غ ََّل َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ،(((فال ُقوا اهللَ
َ
ََ ْ َ
باملصاحف.(((

السابقة باحلرق والتّخ ّلص
فقرار الدّ ولة شمل مجيع املصاحف ّ

منها ،واالعتامد عىل نسخة واحدة تكون متطابقة يف ّ
كل األمصار
اإلسالم ّية ،وهذا هو اخليار الذي اتبعته السلطة يف توحيد

كانت
وفض االختالف بني مجوع املسلمني ،هذا إذا
ْ
القراءاتّ ،

الرواية التّارخي ّية املنقولة صحيحة ،وأيض ًا رغبة اخلليفة يف ْ
أن يمنع
ّ
من األخطاء النّاشئة يف قراءة القرآن وفهمه ،أو قدْ يكون هناك

الصحابة يف تفسري
قصدٌ آخر من هذا الفعل ،وهو حتجيم دور ّ
القرآن وتوضيح أسباب نزوله إىل املتل ّقي؛ إ ْذ هناك روايات تُشري
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((( سورة آل عمران ،من اآلية (.)161
مذي.349 – 348/ 4 :
مذي ،سنن الترّ ّ
((( الترّ ّ

املبحث األول :املصاحف يف البرصة

الصحابة وما ينبغي عليهم قوله عند
إىل تشدّ د عمر بشأن ما يقول ّ

سؤال النّاس ،وهذا بحدّ ذاته حيتاج إىل توضيح ،وإلاّ ما باله يمنع
الرسول  ،وأيض ًا تشدّ ده عىل
ّ
الصحابة من اخلوض يف حديث ّ
منع األسئلة ِم ْن طرف أهل البرصة أو غريهم من املسلمني! فهذا
ٍ
ٍ
معارصة لتلك األحداث
قراءة
الفكري ما تزال به حاجة إىل
املسار
ّ

التي شهدها حكم عمر بن اخل ّطاب.

األشعري نسخة قديمة من املصحف
لقدْ كان لدى أيب موسى
ّ

متمسك ًا هبا يف البرصة،
تعو ُد إىل زمن عمر بن اخلطاب ،وهو مازال ِّ
ُتبت بيد زيد بن ثابت ،وقدْ
ويرى أنهّ ا أفضل من النّسخة التي ك ْ

نسخ عنه أهل اليمن والبرصة وبالد فارس وخراسان وما وراء
كانت تُدار من البرصة.
النّهر ،التي ْ

أتيت دار
يب ،قال:
ُ
ُيروى عن عبد األعىل بن احلكم ،الكال ّ

األشعري ،فإذا حذيفة بن اليامن وعبد اهلل بن مسعود
أيب موسى
ّ

فقلت :هؤالء واهلل الذين ُأريد،
األشعري فوق إجار،
وأبو موسى
ُ
ّ

فأخذت أرتقي هلم ،فإذا غالم عىل الدُّ رجة ،فمنعني ْ
أن أرتقي
ُ
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(

(

جلست
التفت إ َّيل بعضهم ،فأتيتهم حتّى
إليهم ،فنازعتُه حتّى
ُ
َ

إليهم ،فإذا عندهم مصحف أرسل به عثامن ،فأمرهم ْ
أن ُيقيموا

مصاحفهم عليه ،فقال أبو موسى :ما وجدتُم يف مصحفي هذا
ٍ
زيادة فال تُنقصوها ،وما وجدتُم من نقصان فاكتبوه فيه! فقال
ِمن

حذيفة ريض اهلل عنه :فكيف بام صنعنا ،واهلل ما أحد من أهل هذا

يرغب عن قراءة هذا ّ
الشيخ -يعني ابن مسعود ،-وال أحد
البلد
ُ

يرغب عن قراءة هذا اآلخر -يعني أبا موسى.(((-
من أهل اليمن
ُ
وياول أبو موسى ْ
أن ُيبقي عىل
فهذه احلادثة
ْ
كانت يف البرصة ،حُ
نسخته القديمة ،وهذا بال ٍّ
شك اجتهاده ،عىل أساس أنّه أفضل

ممّن كتب هذه النّسخة اجلديدةْ ،
تمه من
وإن كان فيها نقص ،ف ُي ّ
خالل تصحيحاته عىل النّسخة التي أمر هبا عثامن .لك ّن حذيفة

بأن أهل البرصة سوف ُي َ
حيتج عليه ّ
بقون عىل قراءهتم القديمة طاملا
ّ

بحك ِم أنهّ م تع ّلموا قراءة القرآن وحفظه من
ْ
بقيت هذه النّسخةُ ،

األشعري ،وكانوا كثريي التع ّلق به ،وكثري ًا
مصحف أيب موسى
ّ
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((( ُينظر :عمر بن ش ّبة ،تاريخ املدينة.999/3 :

املبحث األول :املصاحف يف البرصة

السور القرآن ّية ،مستندين
ما خالفوا غريهم بقراءة بعض ألفاظ ّ
إىل مصحف أيب موسى((( ،وهذا األمر ُيوحي ملن ي ّطلع عىل األمر

األشعري دون ْ
أن يشكّوا
أنهّ م كانوا يقدِّ سون مصحف أيب موسى
ّ

حجته ،وهذا ك ّله ناتج عن أثر املع ّلم؛ إ ْذ أخذوا
يف مصداق ّيته أو ّ
ِم ْن لغته وأدبه وقراءته وحتّى معتقده.
والسؤال الذي يتبادر إىل ّ
الزيادات التي
الذهن :ما هي تلك ّ
ّ

كانت غري صحيحة،
مهتم هلا ،فإذا ْ
جاء هبا أبو موسى؟ وملاذا هو ٌّ

فينبغي ْ
أن تُس َقط م ْن مصحفه ،أو ُيتلف املصحف بالكامل ،هل

كان ينظر إليها عىل أنهّ ا ُجهد سنوات لواليته عىل البرصة ،فال
يرغب بفقد ذلك املجهود ،وهنا يكون قدْ نزل عند رغبة نفسه

هيم أمر املسلمني يف مدينة
وفكره ،وابتعد عن ّ
الصواب وما ّ
عزيز
البرصة آنذاك ،أو أنهّ ا ثقافة لعقيدته وما يرغب إليه ،وم ْن َث َّم ٌ
عليه ْ
أن يفتقد ذلك؟

ال ّظاهر ّ
أن مصحف أيب موسى مل ينته مع قرار حكومة الدّ ولة،

((( ُينظر :أبو داوود ،املصاحف :ص.20
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(

وهيتم َ
ون
بعض أهل البرصة يدرسونه،
بقي أثره ،وكان ُ
ّ
بل َ
ٌ
متداول لدهيم ،الس ّيام ح ّطان بن عبد اهلل،
وبقي يش ٌء منه
ألمره،
َ

قايش(((؛ إ ْذ قيل :إنّه ّممن قرأ القرآن عىل أيب موسى((( ،بل عُدّ
ّ
الر ّ
ممّن مجع مصحف ًا عىل أساس مصحف أيب موسى((( ،و ُذ ِكر ضمن

خاص ،وقيل :إنّه كان يقرأ آية من
التّابعني الذين هلم مصحف
ّ
كتاب اهلل ُأختلف يف قرأهتا عن غريه(((.

ِ
وأبو رجاء
بالقرآن
العطاردي((( ،الذي عُدّ ّممن لديه معرفة
ّ

20

الرقاشيّ  :عُدّ من ال ّثقات املشهورين يف البرصة ،من
((( ح ّطان بن عبد اهلل ّ
ِّ
املتقشفة ،مات يف والية عبد امللك بن مروان ،عندما ويل برش بن مروان عىل
األول هو األشهر
العراق سنة 70ﻫ ،وقيل :وفاتُه
ْ
كانت سنة 80ﻫ ،لك ّن ّ
يف النّقل يف كتب التاريخُ ،ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى128 /7 :؛
فدي ،الوايف بالوفيات.61/13 :
والص ّ
ّ
((( ُينظرّ :
هبي ،تاريخ اإلسالم.395/5 :
الذ ّ
((( ُينظر :شارل بلال ،اجلاحظ :ص.122
((( ُينظر :أبو داوود ،املصاحف :ص.101
((( هناك اختالف يف اسمه ،قيلّ :
إن اسمه عمران بن تيم ،وقيل :اسمه
عمران بن ملحان ،وقال آخر :اسمه عطارد بن برز ،وهناك َم ْن جعله من
فبقي فيهم ون ُِسب إليهم ،وهو عطارد بن
اليمن ،سباه بنو عطارد يف اجلاهل ّيةَ ،

املبحث األول :املصاحف يف البرصة

الكريم((( ،وقدْ كان أبو رجاء مهتماً ملا يقوله أبو موسى أو يتحدّ ث

به ،فهناك رواية تارخي ّية تبينّ مدى اهتاممه وتركيزه عىل أستاذه يف
مسجد البرصة ،وهو -بطبيعة احلال -ال ّ
يشك فيه ،بل يراه صائب ًا

فيام يقول؛ إ ْذ جاء عنه :إنيّ ألنظر إىل أيب موسى وهو يقرأ القرآن
أخذت منه ا ْق َر ْأ
يف مسجد البرصة ،وعليه ُبردان أبيضان ،فأنا
ُ
حمم ٍد [صلىّ
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق ،وهي ّأول سورة ُأ ْ
نزلت عىل ّ
بِ ْ
اهلل عليه وآله].(((

كذلك هناك مصحف آخر يف مدينة البرصة ،وهو منسوب إىل

يب بن
ّبي  أنس بن مالك؛ إذ إنّه اعتمد عىل مصحف ُأ ّ
خادم الن ّ
ِ
ِ
كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم ،وقيل :إنّه ممّن مل ْ يلتق برسول اهلل  ،ومل ْ
يسمع منه ،قيل :إنّه كان ثقة يف احلديث ،وله رواية وعلم بالقرآن ،وأ ّم قومه
ِ
جنب عائشة،
أربعني سنة ،وعند قيام معركة اجلمل كان إىل
يف مسجدهم
َ
وقيل :إنّه توفيّ سنة 105ﻫُ ،ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى138/7 :؛
وابن عبد الرب ،االستيعاب.1209/3 :
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى.139/7 :
يوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن:
ّ
والس ّ
(((الطربي ،جامع البيان320/30 :؛ ّ
.74/1
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(

كعب((( ،فيكون هذا املصحف قدْ كُتِب عىل طريقة أهل املدينة(((.
عيل 
وأيض ًا هناك مصحف عبد اهلل بن ع ّباس وايل اإلمام ٍّ

الرغم من دور ابن ع ّباس يف
عىل البرصة (40-36ﻫ) ،وعىل ُّ
البرصة ،ومكانته بني أهلها ،إلاّ ّ
مه ّية تُذكر،
إن مصحفه مل يك ْن له أ ّ

أو ّ
روج له ،ما يعني
إن بعض ًا من أهل البرصة تت ّبع أفكاره ،أو َّ

أنّه ذاب يف مصحف الدّ ولة األساس ،أو إنّه مل ْ يك ْن خيتلف عن
عيل ،وهناك إشارات
الر ّ
املصحف ّ
سمي زمن حكومة اإلمام ٍّ
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األنصاري ،أبو
اري،
((( ُأ ّيب بن كعب بن قيس بن ُعبيد،
ّ
اخلزرجي ،الن ّّج ّ
ّ
السبعني من األنصار ،وشهد بدر ًا و ُأحد ًا واخلندق
املنذر ،شهد العقبة مع ّ
واملشاهد ك َّلها مع رسول اهلل ،وكان يكتب يف اجلاهل ّية ،وملا أسلم كان
من كتّاب الوحي لرسول اهلل .آخى رسول اهلل بينه وبني سعيد بن زيد
الصحابة ،ويف الطبقة األُوىل من املفسرّ ين،
أبن عمرو بن نُفيل .عُدّ يف فقهاء ّ
وكان ممّن مجع القرآن عىل عهد رسول اهلل ،وهو ّأول َمن أ َّلف يف فضائل
عيل  ،توفيّ
القرآن ،وعدّ بعضهم ُأب ّي ًا من ّ
الشيعة ،ومن القائلني بتفضيل ٍّ
الرجال :ص22؛ وابن عبد الرب ،االستيعاب:
سنة 30ﻫُ ،ينظر:
الطويسّ ،
ّ
.65/1
املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز36/3 :؛
((( ُينظر :ابن عط ّية،
ّ
والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.151/9 :
ّ

املبحث األول :املصاحف يف البرصة

إىل ّ
أن مصحف ابن ع ّباس كان يتّفق يف بعض القراءات مع
مصحف ُأيب ،ومصحف أيب موسى
األشعري(((.
ّ

يوطي سوريت اخللع واحلفد يف مصح َفي ُأيب وابن
الس
ّ
وقدْ ث ّبت ّ

اخلاص بشأن سورة اخللع
ع ّباس((( .وكثري ًا ما ُأثري هذا املوضوع
ّ

حجة عىل
وسورة احلفد من طرف املسترشقني؛ إذ اتخّ ذوا من ذلك ّ

ناقص(((.
كتاب ٌ
القول بتزوير القرآن ،وأنّه ٌ

يوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن.178/1 :
الس
ّ
((( ُينظرّ :
((( ُينظر :اإلتقان يف علوم القرآن.179-178/1 :
((( ُينظر :ثيودور نولدكه ،تاريخ القرآن :ص.165
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ُ
املبحث ال ّثاين
اء والقراءات يف الب�صرة
القر ُ
ّ

ُ
املبحث ال ّثاين
اء والقراءات يف الب�صرة
القر ُ
ّ
تُعدّ مدينة البرصة من بني املدن اإلسالم ّية التي نُسب إليها عدد

القراء ،أو ا ّلذين كان هلم حضور يف دراسة علوم القرآن ،هذا
من ّ
الزمن ونضوج
األول من اهلجرة ،أ ّما بعد تقدّ م ّ
خيص القرن ّ
فيام ّ

أصبحت بغداد تتقدّ م عىل ّ
كل األمصار
الفكر
اإلسالمي ،فقدْ
ْ
ّ
اإلسالم ّية ،بوصفها مركز ًا فكر ّي ًا وإدار ّي ًا للدّ ولة اإلسالم ّية.
بعضهم بدوره الكبري
وبالنّسبة إىل ّقراء البرصة ،فقدْ ُع ِر َ
ف ُ

الصحيحة؛ لتجنّب
يف قراءة القرآن مع توضيح ألفاظه بصورهتا ّ

األجنبي يف
ال ّلحن أو اخلطأ ،بحك ِم تزاحم أصحاب ال ّلسان
ّ
جراء الفتوح اإلسالم ّية ،ما حتم عىل العرب معاجلة
مدينة البرصة ّ
تدهور لغتهم وانزالق لساهنم؛ بسبب ال ّلهجات الدّ خيلة عىل

لغتهم الفصحى ،ويأيت يف مقدّ متهم أبو األسود ،ظامل بن عمرو،
ّبي  ،وهاجر إىل البرصة عىل
ا ّلذي كان ممّن أسلم عىل عهد الن ّ

عهد عمر بن اخل ّطاب ،وتوفيّ فيها سنة (69ﻫ) ،وقدْ تع ّلم العرب ّية

عيل ،و ُينسب إليه أنّه ّأو ُل َم ْن نقط املصاحف ،وم ْن
عن اإلما ِم ٍّ

(

(

ُ
كبري يف جمال ضبط قراءة القرآن الكريم ،جاء عن
َث َّم
يكون له ٌ
أثر ٌ

يب إىل عليّ بن أيب طالب،
صعصعة بن صوحان((( ،قال :جاء أعرا ٌّ
املؤمنني ،كيف تقرأ هذا احلرف :ال
السال ُم عليكم يا أمري
َ
فقالّ :

يأك ُله إلاّ
َ
عيل ،وقال :يا
اخلاطون ،ك ٌُّل -واهلل -خيطو؟ َّ
فتبس َم ٌّ
يب ،لاَ َي ْأ ُك ُل ُه إِلاَّ خَْ
صدقت -واهلل -يا أمري
ُون ،قال:
َ
الاطِئ َ
أعرا ُّ

التفت عىل إىل أيب األسود
ثم
َ
سلم عبدَ ُهّ ،
املؤمنني ،ما كان اهللُ ل ُي َ

الدّ ؤ ّيل ،فقالّ :
فضع للنّاس
دخلت يف الدِّ ين كا ّفة،
إن
األعاجم قدْ
ْ
ْ
َ

الرفع والنّصب
شيئ ًا يستد ّلون به عىل صالح ألسنتهم ،فرسم له ّ

واخلفض.(((

َ
وهناك رواية تؤكِّد ّ
أن أبا األسود الدّ ؤ ّيل هو َمن أضاف
عالمات التّنوين واحلركات األُ َخر عىل الكلامت حتّى تكون

الصحيح ،فريوىّ :
القراءة ّ
أن أبا األسود سمع قارئ ًا يقرأ:
بالشكل ّ
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((( صعصعة بن صوحان :من قيس ،من ربيعة ،كان من أصحاب اإلمام
الراية يومها بيده بعد
عيل ،شارك إىل جنبه يف معركة اجلمل ،وأخذ ّ
ّ
إصابة أخيه زيد ،واشرتك يف معركة ص ّفني أيض ًا ،وكان من أنصار آل البيت
 ،توفيّ يف أ ّيام حكم معاويةُ .ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى.221 /6 :
البيهقي ،شعب اإليامن.259/2 :
(((
ّ

املبحث الثاين :القراء والقراءات يف البرصة

أ َّن اهلل ب ِريء ِمن رْ ِ ِ
َ
ني َو َر ُسو ُل ُه ،(((بكرس كلمة (رسوله)،
المْشك َ
َ ٌ َ
ظننت ّ
أن أمر النّاس آل إىل هذا ،فأراد كاتب ًا َل ِقن ًا يفعل
فقال :ما
ُ
فتحت فمي باحلرف،
ما يقول ،فقال أبو األسود :إذا رأيتني
ُ

فانقط فو َقه عىل أعالهْ ،
ضممت فمي ،فانقط نقط ًة بني يدَ ي
وإن
ُ
احلرفْ ،
كرست ،فاجعل النّقطة م ْن حتت احلرف ،فهذا نقط
وإن
ُ

أيب األسود ((( .فإىل هذه املدّ ة ترجع عمل ّية إدخال الكتابة الكاملة

القرآين.
ّص
عىل الن ّ
ّ
ِ
قايش ،أو من
ومن ّقراء البرصة -أيض ًا -ح ّطان بن عبد اهلل ّ
الر ّ
بني سدوس ،الذي قرأ عىل أيب موسى
وكانت وفاتُه
األشعري(((،
ْ
ّ

يف والية برش بن مروان عىل العراق بعد سنة (70ﻫ) ،وقدْ ُذكر

حل ّطان قراءة ختتلف عن غريه يف بعض آيات القرآن الكريم(((.

((( سورة التّوبة ،من اآلية (.)3
وحممد باقر احلكيم ،علوم
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص45؛
ّ
يب.20/1 :
القرآن :ص22؛ وفؤاد سزكني ،تاريخ الترّ اث العر ّ
((( ُينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء.381/2 :
الذ ّ
املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:
األندليس،
((( ُينظر :ابن عط ّية
ّ
ّ
.516/1
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(

(

ِ
ومن ّقراء البرصة -كذلك -حييى بن يعمر،
العدواين((( ،و ُيعدّ
ّ

من تالمذة أيب األسود الدّ ؤ ّيل ،وأنّه تع ّلم النّحو عنه(((؛ لذلك عُدّ
م ْن أصحاب العلم بالقرآن وال ّلغة العرب ّية(((.

ونرص بن عاصم م ْن ّقراء البرصة ،وهو م ْن تالمذة أيب األسود،

ِ
الروايات ّ
احلجاج
أن ّ
ونُسب إىل نرص تنقيط املصحف ،ويف بعض ّ
قفي هو َم ْن طلب ِم ْن نرص وحييى بن يعمر ْ
أن ين ّقطا املصحف،
ال ّث ّ

العدواين،
((( حييى بن يعمر :أبو سليامن ،وقيل :أبو سعيد ،حييى بن يعمر،
ّ
البرصي ،كان تابع ّي ًا ،لقي عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل
ّحوي،
ّ
الوشقي ،الن ّ
ّ
دويس ،وإسحاق بن
الس
أبن ع ّباس ،وغريمها ،وروى عنه قتادة بن دعامةّ ،
ّ
العدوي ،أحد ّقراء البرصة ،وعنه أخذ عبد اهلل بن أيب إسحاق القراءة،
سويد،
ّ
وانتقل إىل خراسان ،وتولىّ القضاء بمرو ،وكان عامل ًا بالقرآن الكريم والنّحو
ولغات العرب ،وأخذ النّحو عن أيب األسود الدّ ؤ ّيل ،و ُيقالّ :
إن أبا األسود
ّملا وضع باب الفاعل واملفعول به زاد فيه ٌ
ثم َن َظر،
رجل م ْن بني ليث أبواب ًاّ ،
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فأقرص عنه ،ف ُيمك ُن ْ
أن يكون هو حييى
فإذا يف كالم العرب ما ال يدخل فيه،
َ
أبن يعمر املذكور؛ إ ْذ كان عداده يف بني ليث؛ ألنّه حليف هلم ،وكان شيع ّي ًا
ٍ
ٍ
من ّ
فضل
تنقيص لذي
الشيعة األوىل القائلني بتفضيل أهل البيت م ْن غري
م ْن غريهم ،توفيّ سنة 129ﻫُ ،ينظر :ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان.173/6 :
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.46
اجلوزي ،املنتظم.292/6 :
((( ُينظر :ابن
ّ

املبحث الثاين :القراء والقراءات يف البرصة

فن ّقطا اإلعجام باملداد نفسه الذي كان ُيكتب به الكالم ،حتّى ال
خيتلط بنقط ُأستاذمها أيب األسود ،بحك ِم ّ
َ
أن أبا األسود كان ينقط
ٍ
ّ
اخلط ،كام قال جرجي زيدان ،وأضاف:
بلون غري لون
القرآن

وقدْ شاهدنا يف دار الكتب املرص ّية مصحف ًا كوف ّي ًا من ّقط ًا عىل هذه
الكيف ّية ،وجدوه يف جامع عمرو ،بجوار القاهرة ،وهو ِم ْن أقدم
مصاحف العامل ،ومكتوب عىل رقوق كبرية بمداد أسود ،وفيه

نقط محراء ال ّلون ،فالنّقطة فوق احلرف فتحة ،وحتته كرسة ،وبني

ضمة ،كام وضعه أبو األسود.(((
يدَ ي احلرف ّ
ِ
ىّ
املتوف سنة (90
ياحي،
الر ّ
وم ْن ّقراء البرصة رفيع بن مهرانّ ،
أو 93ﻫ) ،عُدّ ثق ًة من كبار التّابعني يف البرصة ،وكان مهت ًام للعلم

وحتصيله ،أخذ القراءة عرض ًا عن ابن ع ّباس ،فقيل يف ح ّقه:
الصحابة أعلم بالقراءة ِمن أيب العالية .(((فهذا
ليس أحدٌ بعد ّ
ٍ
بصورة عا ّم ٍة ،ورفيع بن
القول يعني الكثري عن ّقراء البرصة
ٍ
خاص ٍة ،ول ُه ِمن ذلك صورتُه الفكر ّية يف الترّ اث
بصورة
مهران
ّ
حممد زرندي ،بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه :ص.160
((( مريي ّ
عالبي ،جواهر احلسان يف تفسري القرآن.7/1 :
((( ال ّث ّ
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(

(

اإلسالمي ،عىل ّ
كانت تفوق بق ّية
أن إسهامات بعض أهل البرصة ْ
ّ

خيص علوم القرآن.
أمصار املسلمني يف العطاء
الفكري ،الس ّيام ما ُّ
ّ

اهلجري ،كان هناك بعض أهل البرصة
ومع بداية القرن الثاين
ّ
ممن اشتهر بالعلم واملعرفةِ ،
وم ْن ضمنها قراءة القرآن وتفسريه،
ّ
فحذا حذو َم ْن سبقهم يف هذا املجال ،ويأيت يف مقدّ متهم :أبو رجاء،

ىّ
املتوف سنة (105ﻫ) ،واحلسن
العطاردي،
عمران بن ملحان،
ّ

دويس ،فهؤالء
الس
ّ
وحممد بن سريين ،وقتادة بن دعامةّ ،
البرصيّ ،
ّ

دور يف توضيح القراءة وانتشاهلا من ال ّلحن ،وهذا األمر جاء
هلم ٌ

جراء ما ُوجد يف البيئة ال ّثقاف ّية للمسلمني آنذاك؛ إ ْذ بقوا ُيعانون
ّ

قفي ،قام بجمع
من ال ّلحن يف القراءة،
ّ
فاحلجاج بن يوسف ،ال ّث ّ
قراء أهل البرصة لي ِ
حك ُموا كلامت القرآن من النّاحية اإلعراب ّية،
ُ
ّ
فقدْ ُرويّ :
أن
يثي((( :أتسمعني
ّ
احلجاج قال ليحيى بن يعمر ال ّل ّ

أحلن عىل املنرب؟ قال حييى :األمري أفصح النّاس إلاّ إنّه مل ْ يك ْن
يروي ّ
أي؟ قال:
الشعر ،قال :تسمعني أحلن؟ قال :حرف ًا ،قال :يف ٍّ
َ
َان
القرآن ،قال:
فذاك أشنع له ،قال :وما ذاك؟ قال ،تقول :إِ ْن ك َ

32

مت ترمجتُه.
((( تقدّ ْ

املبحث الثاين :القراء والقراءات يف البرصة

بالرفع(((.
َآ َباؤُ ك ُْم َو َأ ْبنَاؤُ ك ُْمّ ،(((
أحب إليكم م َن اهلل ورسولهّ ،

احلجاج بن يوسف إىل ّقراء البرصة ،فجمعهم ،واختار
فبعث ّ

البرصي ،وأبا العالية ،ونرص بن عاصم ،وعاص ًام
منهم احلسن
ّ

اجلحدري ،ومالك بن دينار ،وقال :عُدّ وا حروف القرآن ،فبقوا
ّ

َ
بالشعري ،فأمجعوا عىل ّ
أربعة أشهر يعدُّ ون ّ
وسبعون
أن كلامته سبع

ألف كلمة وأربعامئة وتسع وثالثون كلمة ،وأمجعوا عىل ّ
أن عدد
َ

َ
وعرشون ألف ًا ومخسة عرش حرف ًا.
حروفه ثالثامئة ألف وثالثة

انتهى.

غريه :أمجعوا عىل ّ
أن عدد آيات القرآن ستّة آالف آيةُ ،ث ّم
وقال ُ
اختلفوا فيام زاد عىل ذلك عىل أقوال :فمنهم َم ْن قال :ومائتا آية

وأربع آيات ،وقيل :وأربع عرشة آية ،وقيل :مائتان وتسع عرشة
ست وعرشون آية،
آية ،وقيل :مائتان ومخس وعرشون آية ،أو ٌّ

وقيل :مائتان
وست وثالثون(((.
ٌّ

((( سورة التّوبة ،من اآلية (.)24
((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.151/ 12 :
الزركيش ،الربهان.250 – 249/ 1 :
((( ُينظر:
ّ
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(

(

يتّضح ممّا تقدّ م ّ
اهلجري،
األول
ّ
أن بعض أهل البرصة يف القرن ّ
ِ
احلجاج
كانوا بارعني أكثر م ْن غريهم يف علوم القرآن ،حتّى نجد ّ
وغريه يعتمد عليهم يف تصحيح أخطائه وض ْبط آيات القرآن

وعدد سوره.

وكان ّقراء البرصة خيتلفون فيام بينهم بقراءة بعض الكلامت،

يضم وبعضهم يفتح احلرف ،وهذا ّ
يدل عىل اختالف
فمنهم َم ْن ُّ

اجتهاداهتم يف تلك القراءات ،حتّى قيلّ :
إن بعض القراءات

عُدّ ْت شا ّذة عن املألوف فيام بينهم ،كقراءة عبد اهلل بن أيب إسحاق

احلرضمي ،وأبو
الثقفي ،ويعقوب
احلرضمي ،وعيسى بن عمر
ّ
ّ
ّ

املنذر سالم ،له قراءة شا ّذة (((.

أن ّ
وهذا ال يعني ّ
كل ّقراء البرصة كانوا شا ِّذين يف قراءهتم،

لصحة قراءة أهل البرصة اعتمدها أهل ّ
الشام ،وتركوا قراءة
بل
ّ

ابن عامر؛ ّ
ألن شخص ًا قدم من أهل العراق ،وكان ُيل ِّقن النّاس

واشتهرت
خلق،
باجلامع
األموي قراء َة أيب عمرو ،فاجتمع عليه ٌ
ْ
ّ
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((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص .33
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هذه القراءة عنه ((( .وأبو عمرو هذا هو ابن العالء ،واسمه زبان

املازين ،من األعالم يف ال ّلغة والنّحو والقراءة ،وهو
بن العالء،
ّ
السبعة(((.
القراء ّ
أحد ّ

َ
ني من
أثر يف متكّن البرص ّي َ
وكان لظهور علم النّحو يف البرصةٌ ،

قراءة القرآن الكريم عىل أساس التّطابق التّا ّم مع قواعد النّحو،
القراء جيد العديد منهم قدْ اشتغلوا وبرعوا
واملتت ّبع ألخبار ّ

وكثرت عنهم القراءة ،وأخذ عنهم أهل
وسادوا يف هذا املجال،
ْ
األمصار اإلسالم ّية األُ َخر.

وكان ّقراء أهل البرصة قدْ أخذوا القراءات بعضهم عن
البرصي،
اجلحدري،
الصباح،
ّ
ّ
بعض ،فمثالً ،نجدُ عاصم بن أيب ّ

املقرئ املفسرِّ  ،قرأ القرآن عىل سليامن بن قتة ونرص بن عاصم
البرصي ،وقدْ قرأ سليامن شيخه عىل ابن ع ّباس ،وسمع
واحلسن
ّ
ٍ
واحد قرأ عليه هارون بن موسى ،واملعلىّ أبن
عاصم من غري
عيسى ،وتوفيّ عاصم
اجلحدري سنة  128هجر ّية((( .وقرأ
ّ

((( ُينظر :اخلوئي ،البيان يف تفسري القرآن :ص .134
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.31
((( ُينظرّ :
هبي ،تاريخ اإلسالم.141 – 140/ 8 :
الذ ّ
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(

قايش ،الذي قرأ عىل أيب موسى
احلسن
ّ
البرصي عىل ح ّطان ّ
الر ّ
يب بن كعب،
األشعري ،وقرأ أبو العالية ،رفيع بن مهران ،عىل ُأ ّ
ّ

وزيد بن ثابت ،وابن ع ّباس ،وقرأ حييى بن يعمر عىل ابن عمر

وابن ع ّباس ،كام َع َرض عىل أيب األسود الدّ ؤ ّيل ،الذي بدوره
عيل .
عرض عىل اإلمام ّ
وقرأ أبو عمرو بن العالء عىل أهل مكّة ،عىل جماهد بن جبري،

املخزومي ،وعطاء بن أيب
وسعيد بن جبري ،وعكرمة بن خالد،
ّ

رباح ،ومحيد بن قيس األعرج ،وغريهم(((.
اإلسالمي،
وبعض أهل الدِّ يانات األُ َخر يعتنقون الدّ ين
ّ
َ
القراء يف البرصة ،فهذا هارون بن موسى
فيصبحون م ْن أفضل ّ

وي
ّحوي ،كان هيود ّي ًا فأسلم ،وكان رأس ًا يف النّحو والقراءةُ ،ر َ
الن ّ
ّ
أن رج ً
الرجل ماذا يقول،
ال ناظره يوم ًا فغلبه هارون ،فتحيرّ ّ

فأسلمت .وقدْ قرأ القرآن عىل عبد اهلل بن
كنت هيود ّي ًا
َ
أنت َ
فقالَ :

أيب إسحاق ،روى قراءة ابن كثري عنه ،وتصدّ ر لإلقراء((( .وتشري
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املقريزي ،إمتاع األسامع.302 – 300/ 4 :
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظرّ :
هبي ،تاريخ اإلسالم.492 /10 :
الذ ّ

املبحث الثاين :القراء والقراءات يف البرصة

الروايات إىل ّ
أن بعض أهل األندلس قدْ تأ ّثروا بقراءة أهل البرصة
ِّ
فأخذوا عنهم(((.

عىل وفق ما تقدّ م ،أصبح هناك اختالف يف قراءة بعض ألفاظ

اآليات الشرّ يفة ،وم ْن َث َّم ُيشري املفسرّ ون يف تفاسريهم إىل طبيعة
لقراء البرصة ،أو ُيشريون باإلمجال إىل
بعض القراءات التّابعة ّ
طبيعة تلك القراءات ،وهناك العديد من ّ
الشواهد التّارخي ّية عىل

الرواية
حدوث ذلك ،نذكر منها ما جاء لدى
الطربي ،فننقل ّ
ّ
نص ّ

وما جاء فيها من تعليق ،قال :حدّ ثني أمحد بن يوسف ،قال:

أخربنا القاسم ،قال :ثنا هشيم ،عن مغرية ،عن إبراهيم ،أنّه قرأها:

الصاد والدّ ال ،وقال :بني اجلبلني ،وللعرب
الصدفني منصوبة ّ
بني ّ
ٍ
الصدفني :لغات ثالث ،وقدْ قرأ ِّ
واحدة منها مجاع ٌة م َن
بكل
يف ّ

الصاد والدّ ال ،وذلك قراءة عا ّمة ّقراء أهل املدينة
القراء :الفتح يف ّ
ّ
الصاد
والضم فيهام ،وهي قراءة أهل البرصةّ ،
والكوفةّ ،
والض ّم يف ّ

وتسكني الدّ ال ،وذلك قراءة بعض أهل مكّة والكوفة ،والفتح يف

أعجب إ ّيلْ ،
وإن
الصاد والدّ ال أشهر هذه ال ّلغات ،والقراءة هبا
ُ
ّ
فدي ،الوايف بالوفيات.268 /11 :
الص ّ
((( ُينظرّ :
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(

اخرتت
كنت مستجيز ًا القراءة بجميعها؛ التّفاق معانيها ،وإنّام
ُ
ُ
(((
السياق املتقدّ مُ ،يفهم ّ
الفتح فيهام ملا
أن
ُ
ذكرت م َن الع ّلة . من ّ

اخلاصةّ ،
وكل مرص له ثقافتُه
املسلمني كانوا يركّزون عىل قراءهتم
َ
ّ

َ
لزمون أنفسهم بام يرونه مناسب ًا ،أو عىل وفق ما
اخلاصة به ،و ُي
ّ
ِ
ّب عىل هذا األمر ظهور قراءات
تل ّقوه من مع ِّلميهم األوائل ،وترت َ
لكل ٍ
أن ِّ
ال عن ّ
خمتلفة األلفاظ بني األمصار اإلسالم ّية ،فض ً
مرص
هلج ُت ُه ،فر ّبام ّ
السائدة يف القراءة ،سواء يف
تدخ ْ
لت ال ّلهجة املح ّل ّية ّ

كبري يف تغيري
أمر له ٌ
حركة ال ّلسان ،أم تركيب الكلمة ،وهو ٌ
أثر ٌ
خمارج الكلمة أثناء القراءة.
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((( جامع البيان.33/16 :

املبحث ال ّث ُ
ُ
الث
م�ص ّن ُ
فات �أهل الب�صرة يف علو ِم القر� ِآن

املبحث ال ّث ُ
ُ
الث
م�صن ُ
أهل الب�صر ِة يف علوم القر�آنِ
ّفات � ِ

ِ
ِ
برع ُ
بشأن علوم القرآن الكريم ،فقدْ صنّفوا يف
البرصة
أهل
لقدْ َ
ِ
اخلاصة بكتاب اهلل
خمتلف امليادين املعرف ّية
نتاجهم يف
ّ
ذلك ،وجاء ُ
عز ّجاءت مصنّفاهتم يف ذلك كام يأيت:
وجل ،-وقد
ْ
ّ
 -1م�ؤلّفا ُتهم يف القراءة
بام ّ
مه ّية كربى يف الوقوف عىل تعاليم كتاب اهلل
أن للقراءة أ ّ

وأرساره ،فقدْ جاء اهتاممهم عىل ضبط قراءته ،وأقدم كتاب نعرفه

(كتاب يف القراءة) ليحيى بن يعمر (ت ،)#89وهو أحد
هو
ٌ

(كتاب يف
تالمذة أيب األسود الدّ ؤ ّيل((( .وأليب عمرو بن العالء
ٌ

اليزيدي -حييى بن
القراءة) ،روى عنه عصمة بن أيب عصمة ،و
ّ
املبارك .(((-

وتت ّبعنا رواية كتاب القراءة أليب عمرو بن العالء ،فوجدنا

نصهام :حدّ ثني احلرث ،عن أيب عبيد،
روايتني عند
الطربي ،جاء ُّ
ّ

الرتاث العربيّ .22/1 :
((( ُينظر :فؤاد سزكني ،تاريخ ّ
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.31

(

(

واألصمعي كالمها ،عن أيب عمرو ،قال :ما
اليزيدي
قال :أخربين
ّ
ّ

سمعت أحد ًا من العرب يقول:
أوقفت الشيّ ء باأللف((( .وذكر
ُ
ُ
تضم القاف يف:
عن أيب عمرو بن العالء أنّه قال :مل ْ نسمع العرب ُّ

الض ّم؛ ألنّه مصدر ،مثل :الدّ خول واخلروج،
قبول ،وكان القياس ّ
ٍ
ثت بذلك
قال :ومل ْ أسمع
بحرف آخر يف كالم العرب ُيشبهه .حدّ ُ
عن أيب عبيد ،قال :أخربين
اليزيدي عن أيب عمرو((( .ونقل عنه
ّ
نص القول اآليت :كان أبو عمرو بن العالء ُينكر فيام
دون واسطة ّ

ذكر عنه قراءة َم ْن قرأ :بل أدرك ،ويقولّ :
إن بل إجياب واالستفهام

يف هذا املوضع إنكار .(((وهناك العديد من االقتباسات التي
الطربي يف تفسريه.
اعتمد عليها
ّ

ووجدنا بعض النّصوص عن كتاب القراءة أليب عمرو يف
تفاسري ُأ َخر ،نكتفي هبذا األنموذج:وقرأ أبو عمرو بن العالء:
ت ِ
ُرج َ
َرج َ
عون
السبعة :ت َ
عون ،بفتح التّاء وكرس اجليم ،وقرأ باقي ّ
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الطربي ،جامع البيان.231/ 3 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،جامع البيان.231/ 3 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،جامع البيان.9/ 20 :
((( ُينظر:
ّ

املبحث الثالث:مصنفات اهل البرصة يف علوم القرآن

بضم التّاء وفتح اجليم ،فمثل قراءة أيب عمروّ :
إن إلينا إياهبم.(((
ّ

و ُيذكرّ :
أن هناك نسخة موجودة يف كربالء عن كتاب القراءة أليب

عمرو(((.

 -2م�ؤلّفا ُتهم يف عدد �آيات القر�آن
ظهرت هناك
مع حاجة املسلمني إىل ض ْبط القرآن الكريم،
ْ
ٍ
مه ّيته
اهتم ْت بكشف جزء معينّ ٍ له أ ّ
العديد من املصنّفات التي ّ

ليهتم
من حيث عالقته بالكتاب؛ لذا جاء جانب من التّصانيف
ّ
بعدد اآليات ،فقيلّ :
أصح األعداد ،وأعالها
إن عدد أهل الكوفة ّ

املؤمنني ،وعدد أهل املدينة
إسناد ًا؛ ألنّه مأخوذ عن أمري
َ
منسوب إىل أيب جعفر ،يزيد بن القعقاع ،القارئ ،وشيبة بن نصاح،

وإسامعيل بن جعفر .أ ّما أهل البرصة ،فمنسوب إىل عاصم بن أيب

اجلحدري ،وأ ّيوب بن املتوكّل (ت200ﻫ) ،ومها ال
الصباح،
ّ
ّ
ٍ
خيتلفان إلاَّ يف ٍ
واحدة يف سورة (ص)َ  :فالحَْ ُّق والحَْ َّق َأ ُق ُ
ول،
آية
اجلحدري ،وتركها أ ّيوب ،وأهل مكّة منسوب إىل جماهد
عدّ ها
ّ

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.378/ 1 :
((( ابن عط ّية
األندليسّ ،
ّ
((( ُينظر :آقا بزرگ الطهرانيّ ّ ،
الذريعة.68/ 8 :
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(

أبن جرب ،وإىل إسامعيل املكّي ،وأهل ّ
الشام منسوب إىل عبد اهلل

أبن عامر(((.

يف حني ذكر ابن النّديم عدد ًا م ْن مؤ ّلفات أهل البرصة فيام

خيص عدد آيات القرآن ،ومنها( :كتاب العدد) ،أليب املعافا،
ّ

اجلحدري-
الذي ال نعرف عنه يشء ،و (كتاب العدد) عن عصام
ّ

مر ذكره -و(كتاب العدد) ،للحسن بن أيب احلسن
البرصي(((.
ّ
ّ
والشيّ ء املثري ّ
أن التّصنيف يف البرصة كان مبكِّر جدّ ًا؛ إ ْذ مع هناية

األول من اهلجرة كان هلم دور يف عدّ آيات القرآن ،وهذا
القرن ّ
األمر جعلهم يد ِّققون أكثر من أجل الوقوف عىل معرفته ،ويكون

السبق يف احتواء هذه الفكرة.
هلم ّ
 -3م�ؤلّفا ُتهم يف التّف�سري

املسلمون هو تفسري آيات ّ
َ
ّ
الذكر احلكيم؛
أهم ما ركّز عليه
إن ّ

إ ْذ عليه تتو ّقف معرفة األحكام الشرّ ع ّية ،ومعرفة ما هبم حاجة
وقعت أ ّيام البعثة النّبو ّية ،ودراسة
إليه ِمن تفاصيل األحداث التي
ْ
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نظر:الطربيس ،جممع البيان.36/1 :
((( ُي
ّ
((( ُينظر :الفهرست :ص .40

املبحث الثالث:مصنفات اهل البرصة يف علوم القرآن

تكاثفت اجلهود من أجل تقديم
سرية رسول اهلل  ،وم ْن هنا
ْ

يوضح غاية اآليات الشرّ يفة ،فكان ألهل البرصة
تفسري ناضج ِّ

نصيب يف هذا اجلانب من التّأليف ،أ ّما أقدم كتاب يف التّفسري

ياحي ،رفيع بن مهران ،فله تفسري رواه
الر ّ
فيعود إىل أيب العالية ّ

(((
الربيع بن أنس
مفرسي القرآن(((،
ّ
عنه ّ
البكري ؛ لذا عُدّ من ّ

جاءت بعض
وكثري ًا ما نقل عنه املفسرّ ون يف كتب التّفسري ،فقدْ
ْ
أقواله تبيان ًا للعديد م َن اآليات الشرّ يفة ،وهذا ُّ
يدل عىل نضوج

أفكارهّ ،
وأن ما ذهب إليه يف بعض تفسريه كان له قبول عند غريه،
أو ا ّلذين ا ّطلعوا عىل كتابه ،أو ما ن ُِق َل عنه عن طريق غريه ،فاملتت ّبع

ثم اخلراسانيّ  .روى
احلنفي،
البكري ،ويقال:
الربيع بن أنس،
ّ
ّ
البرصيّ ،
ّ
((( ّ
ياحي ،وغريهم،
عن :أنس بن مالك ،واحلسن
ّ
الر ّ
البرصي ،ورفيع أيب العالية ّ
احلجاج ،فأتى مرو ،فسكن قري ًة منها ،يقال
عُدّ من ال ّثقات ،وكان هرب من ّ
هلا :برز ،ثم حتول إىل ٍ
قرية أخرى منها ،يقال هلا :سذور ،وكان فيها إىل ْ
أن
ّ ّ
ظهرت دعوة بني الع ّباس،
لب -أيض ًا -بخراسان حني
ْ
مات ،وقدْ كان ُط َ
فتغ ّيب ،وقيل :مات يف حكم أيب جعفر املنصور سنة  139أو 40ﻫ ،وهناك
املز ّي ،هتذيب الكامل.61-60/9 :
َمن جعله مسجون ًا لثالثني عام ًاُ ،ينظرّ :
((( ُينظر :املفيد ،تفسري القرآن املجيد :ص.380
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(

لكتب التّفسري جيدُ فيها عبارة :هذا ُ
قول أبو العالية.(((
ِ
ّبي
وم ْن مجيل ما جاء عنه بشأن عبادة العجل من أتباع الن ّ
ُ
العجل عجالً؛ ألنهّ م عجلوا،
موسى  ،قوله :إنّام ُس ِّم َي
فاتخّ ذو ُه قبل ْ
أن يأت َيهم موسى ،(((وهبذا فهو ُيقدِّ م قراء ًة معنو ّي ًة
بيئتها فكر ّية ال ما ّد ّية جتسيد ّية.

البرصي كتاب يف التّفسري ،وكان عمرو بن عبيد
وللحسن
ّ

املعتز ّيل أشهر رواة هذا التّفسري ،وتُوجد منه نقول يف بعض
املصادر التّارخي ّية(((.
ٌ
طرق منها طريق
دويس ،له
الس
وتفسري قتادة بن دعامةّ ،
ّ
الرمحن
خيس ،وطريق شيبان بن عبد ّ
خارجة بن مصعب ،السرّ
ّ

ّحوي ،وطريق معمر((( .وله كتاب (النّاسخ واملنسوخ) ،ا ّلذي
الن ّ

ُيعدُّ اليوم من الكتب املنشورة ،وقام بتحقيقه الدّ كتور (حاتم
الضامن/ك ّل ّية اآلداب-جامعة بغداد) ،معتمد ًا عىل النّقول
صالح ّ
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((( الطوسيّ  ،التّبيان يف تفسري القرآن.278/1 :
الطويس ،التبيان يف تفسري القرآن.237/1 :
(((
ّ
الطربي.195/1 :
الطربي ،تاريخ
((( ُينظر:
ّ
ّ
((( ُينظر :حاجي خليفة ،كشف الظنون.456/ 1 :

املبحث الثالث:مصنفات اهل البرصة يف علوم القرآن

جاءت يف كتاب النّاسخ واملنسوخ أليب جعفر ،أمحد بن
التي
ْ

حممد ،الن ّّحاس (ت  ،)#338ومكّي بن أيب طالب (ت ،)#437
ّ
الروايات عن قتادة يف كتابه النّاسخ
ا ّلذي بدوره أورد العديد من ّ
واملنسوخ.

وكتاب التّفسري لداوود بن أيب هند((( ،ويبدو أنّه أخذ عن

الروايات
ّابعي سعيد بن جبري (ت94ﻫ) ،وهناك العديد م َن ّ
الت ّ
ٍ
رواية ّ
أن داوود كان يقول
ُقلت عنه يف كتب التّفسري((( ،ويف
التي ن ْ

(((
َ
برأيك
ُفرس القرآن
للفضل بن عيسى ّ
قايش  :لوال أنّك ت ّ
الر ّ

القشريي ،كان مفتي ًا،
((( داود بن أيب هند :واسم أيب هند دينار بن ُعذافِر
ّ
حافظ ًا ،وله تفسري ُيعرف بـ (تفسري ابن أيب هند) ،قيلّ :
كانت
إن والدته
ْ
الروايات التّارخي ّية
ثم انتقل إىل البرصة ،روى جمموعة م َن ّ
يف رسخسّ ،
واألحاديث النّبو ّية ،توفيّ سنة 139ﻫ .ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى:
.255/7
الطربي ،جامع البيان730 ،724 ،608/1 :؛ وابن أيب حاتم،
((( ُينظر،
ّ
تفسري القرآن العظيم.332-218/1 :
الرقاشيّ  ،وكان خال املعتمر بن
((( كنيتُه أبو عيسى ،وهو ابن أخت يزيد ّ
قايش ،روى عنه أهل
سليامن ،من أهل البرصة ،يروي عن احلسن ويزيد ّ
الر ّ
يقص بالبرصة ،ممّن يروى املناكري
البرصة ،وكان قدر ّي ًا داعية إىل القدر ،وكان ّ
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(

(

َ
َ
جملسك .(((وهذا األمر يكشف عن طريقتهم يف
ألتيناك يف

تع ّلم التّفسري ،وأي ّ
أثر يف العقل ّية
الشخص ّيات -آنذاك -كان هلا ٌ
البرص ّية.

وقدْ برع أهل البرصة يف كتابة املصاحف ُ
األول
منذ القرن ّ

حممد بن إسحاقّ ،أول َمن
ّ
اهلجري ،فقدْ ذكر ابن النّديم ،عن ّ
ّ
َ
اخلط،
وكان ُيوصف بحسن
األول،
الصدر ّ
كتب املصاحف يف ّ

وعدّ منهم مالك بن دينار (ت  ،)#131وكان يكتب املصاحف
ٍ
بأجر حمدّ د((( ،وذكر ّ
أن ابن أيب الدّ نيا أ ّلف كتاب ًا عن زهد مالك بن

دينار((( ،حتّى أصبح ّ
اخلط البرصي ُيعدّ ضمن خطوط املصحف

الشرّ يف.
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عن املشاهري .ابن ح ّبان ،املجروحني.210/2 :
((( اجلاحظ ،البيان والتّبيني ،الطبعة األوىل1926 ،م :ص.155
((( ينظر :ابن قتيبة ،املعارف ،ص 470؛ والفهرست :ص .9
((( ابن النّديم ،الفهرست :ص .237

ُ
ابع
الر ُ
املبحث ّ
ري
م�صاد ُرهُ م يف التّف�س ِ

ُ
ابع
الر ُ
املبحث ّ
م�صاد ُرهُ م يف التّف�سري
يكشف تت ّبع مصادر أهل البرصة يف تفسري القرآن الكريم عن
ُ

تنوعها ،تبع ًا ملن يمتلك معارف بشأن التّفسري ،وبنا ًء عىل ذلك،
ّ
عت اتجّ اهاهتم يف التّفسري ،إلاّ ّ
إن الغالب عليها هو ال ّطابع
تنو ْ
فقدْ ّ

هيتم بمدلوالت الكالم ال ّلغو ّية والصرّ ف ّية.
ال ّل ّ
غوي ،ا ّلذي ّ
و ُيمكن حتديد مصادرهم بشأن التّفسري بام يأيت:
ِ
َّبي 
ُ -1آل بيت الن ِّ

ّ
اإلسالمي هم أهل بيت الن ّّبوة  ،سواء
إن مصدر الفكر
ّ

َ
َ
يأخذون منهم بقدر والئهم
فاملوالون
للموالني أم اخلصوم،
َ

هيتم َ
َ
اخلاصة،
تصوراهتم
هلم،
ّ
ون لشأهنم من أجل خلق ّ
وأولئك ّ

أو املتأ ّثرة بأهوائهمُ ،
فأهل البيت هم أعرف اخللق بالوحي
ٍ
والن ّّبوةّ ،
جدل
أصبحت نقطة
وإن اإلمامة
ثري
ْ
ٍّ
فكري ،وكثري ًا ما ُأ َ
بشأهنا من األقوال واألفعال ،ما أ ّدى باحلال إىل زيادة الترّ كيز عىل

(

(

فكر آل البيت ،ومن هذا املنطلق ،كان لبعض أهل البرصة ،أو

اهتموا بالتّفسري ٌ
األئمة .
شأن بأقوال ّ
ا ّلذين ّ

حضور يف تصحيح
ألئمة أهل البيت - أيض ًا-
ٌ
وكان ّ

اإلسالمي بصورته
خيص الدّ ين
معارف أهل البرصة ،سواء ما ّ
ّ
ٍ
بصورة
العا ّمة ،أو التّفسري
األئمة أمري
اخلاص ٍة ،ويأيت يف مقدّ مة
ّ
ّ

عيل  ،فمع دخوله مدينة البرصة وختليص أهلها من
ّ
املؤمنني ٌّ

الفكري دور
اإلصالحي ،فكان للجانب
الفتنة ،بدأ بمرشوعه
ّ
ّ

كبري يف تعديل ثقافة أهل البرصة املكتسبة عن احلكومة اإلسالم ّية

عيل .
ورجاهلا ا ّلذين سبقوا حكم اإلمام ٍّ

البرصي ّ
أن أمري
فبعد هناية معركة اجلمل ،يروي احلسن
ّ

املؤمنني صعد منرب جامع البرصة ،وفسرّ آي ًة من كتاب اهلل
َ

عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه عىل
تعاىل ،فيقول :خطبنا ّ
والزبري وعائشة ،صعد
هذا املنرب ،وذلك بعدما فرغ من أمر طلحة ّ

املنرب ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،و صلىّ عىل رسوله صلىّ اهلل عليه
ِ
ٍ
هؤالء باألمس إلاّ
بآية
قاتلت
ثم قال :هّأيا النّاس ،واهلل ما
ُ
وآلهّ ،
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تركتها يف كتاب اهللّ ،
إن اهلل يقول :وإِ ْن َن َك ُثوا َأيْامنهَ ُ ْم ِم ْن َب ْع ِد
يْامن هَُل ْم
َع ْه ِد ِه ْم و َط َعنُوا فيِ ِدينِك ُْم َفقاتِ ُلوا َأئِ َّم َة ا ْل ُك ْف ِر إِنهَّ ُ ْم ال َأ َ
ُ
رسول اهلل ،عليه وآله
ون ،أما واهلل ،لقد عهد إ َّيل
َل َع َّل ُه ْم َينْت َُه َ

عيل ،لتقاتل ّن الفئة الباغية والفئة النّاكثة والفئة
ّ
السالم ،وقال يل :يا ُّ

(((
الرواية تُبينّ ّ
أن اإلمام عل ّي ًا كان يفسرّ القرآن
املارقة . فهذه ّ
ذكرت ّ
أن أمري
روايات ُأ َخر
عىل منرب جامع البرصة ،وهناك
ْ
ٌ

غابت
املؤمنني استعمل بعض اآليات الشرّ يفة لتوضيح أفكار
ْ

(((
وي عن أيب معاذ
ور َ
عن ثقافة أهل البرصة أ ّيام تواجده هناك ُ .

عيل بن أيب طالب البرصة صلىّ بالنّاس
ّ
البرصي ،قال :ملا افتتح ّ

التفت إليهم ،فقال :سلوا ،فقام ع ّباد بن قيس ،قال:
ثم
َ
ال ّظهريةّ ،

َ
رسول اهلل صلىّ اهلل عليه وآله وس ّلم
سألت
فحدّ ثنا عن الفتنة ،هل
َ
ِ
ب الن ُ َ
تكُوا َأ ْن
عنها؟ قال :نعم ،ملا أنزل اهلل :آمل* َأ َحس َ
َّاس أ ْن ُي رْ َ
ِ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َف َل َي ْع َل َم َّن اهللُ
َي ُقو ُلوا َآ َمنَّا َو ُه ْم لاَ ُي ْف َتن َ
ُون* َو َل َقدْ َف َتنَّا ا َّلذ َ

((( الع ّياشيّ  ،التّفسري.78/2 :
الكليني ،الكايف450/1 :؛ واملجلسيّ  ،بحار األنوار:
((( للتّفصيلُ ،ينظر:
ّ
.256 /32
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(

(

ِ
ِ
ني،(((
ُ
ين َصدَ ُقوا َو َل َي ْع َل َم َّن ا ْلكَاذبِ َ
ا َّلذ َ
جثوت بني يدَ ي الن ّ
ّبي صلىّ
فقلت :بأيب أنت وأ ّمي ،فام هذه الفتنة التي
اهلل عليه وآله وس ّلم،
ُ
َ
رسول
فقلت :يا
ُصيب أ ّمت ََك ِم ْن بعدك؟ قالَ :س ْل عماّ بدا لك،
ُ
ت ُ
ِ
فقلت:
عيل،
ُ
اهلل عىل ما أجاهد من بعدك؟ قال :عىل األحداث يا ّ
رسول اهلل ،فبينها يل ،قال :ك ُّل ٍ
َ
يشء يخُ الف القرآن وسنّتي.(((
يا
ّ

عيل وتفاسريه ،وأخذوا
فاعتمد أهل البرصة عىل أقوال اإلمام ٍّ

عيل بن أيب طالب :فينا
هبا((( .عن احلسن
ّ
البرصي ،قال :قال ُّ
و َن َز ْعنَا َما فيِ ُصدُ ِ
ور ِه ْم ِم ْن ِغ ٍّل إِ ْخ َوان ًا
واهلل -أهل بدرْ -
نزلتَ :
ِ
ني.((((((
س ٍر ُم َت َقابِل َ
َعلىَ رُ ُ

وهناك إشارة جديرة باالهتامم؛ إ ْذ ُيروى ّ
أن اإلمام عل ّي ًا

القصاصني من
عندما كان متواجد ًا يف مدينة البرصة ،طرد
ّ
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((( سورة العنكبوت ،اآليات (.)3 ،2 ،1
((( احلاكم احلسكانيّ  ،شواهد التّنزيل.566 / 1 :
الصنعانيّ  ،تفسري القرآن.92 /1 :
((( عبد ّ
الرزاق ّ
((( سورة احلجر ،اآلية (.)47
الطربي ،جامع البيان240/8 :؛ والبغوي ،تفسري البغوي160/2 :؛
(((
ّ
اجلوزي ،زاد املسري.136/3 :
وابن
ّ
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مسجدها؛ إ ْذ إنهَّ م كانوا يستغ ّل َ
ون إقبال النّاس وتواجدهم

الص ّحة،
فيها ،فحاكوا بعض القصص األسطور ّية والبعيدة عن ّ

خصوص ًا التي تتع ّلق بحياة األنبياء ،فيرُ وى ّ
أن اإلمام عل ّي ًا بلغه

نبي اهلل داوود،-
القصاصون يف ّ
ما يقوله ّ
قصة أوريا –أحد قادة ّ
ِ
القصاص،
م ْن حدَّ ث بحديث داوود عىل ما يرويه ّ
فقالَ :

جلدتُه مائة وستّني جلدة ،وذلك حدّ الفرية عىل األنبياء .(((ويف
ِ
ٍ
بحديث داوود عىل ما
م ْن حدَّ ث
رواية أخرى لقول اإلمامَ :
صحته جلدتُه حدَّ ِ
ين لعظيم ما ارتكب،
القصاص معتقد ًا ّ
روتْه ّ

وجليل ما احتقب ،من الوزر واإلثم ،برمي َم ْن قدْ رفع اهللُ سبحانه
وحج ًة للمهتدين.(((
للعاملني
وتعاىل حم ّله ،وأبانه رمح ًة
َ
ّ
وكان أهل البرصة قدْ أخذوا عن اإلمام احلسن ،ففي

وحممد طنطاوي ،التّفسري الوسيط:
الساموي962/3 :؛ ّ
((( املناوي ،الفتح ّ
ّبي األعظم:
152/12؛ وجعفر مرتىض العاميلّ ،
الصحيح من سرية الن ّ
.213/1
والقرطبي ،اجلامع ألحكام
علبي ،الكشف والبيان190/8 :؛
ّ
((( ال ّث ّ
ّويري ،هناية األرب يف فنون األدب.65/14 :
القرآن181/15 :؛ والن ّ
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(

(

ٍ
أن اإلمام عل ّي ًا ّ
رواية ّ
حيث اإلمام احلسن عىل ارتقاء منرب

مسجد البرصة ليحدِّ ث أهلها بشأن اإلسالم وتعاليمه ،وأيض ًا

َ
ويعرج عىل ذكر اآليات الشرّ يفة ،فيفسرّ ها
يذكر
رسول اهللِِّ ،
السياق يكون اإلمام احلسن  ،مصدر ًا ملفسرّ ي
هلم ،ومن هذا ّ
ٍ
ٍ
حممد بن سريين ،أنّه قال:
أهل البرصة ،ففي رواية مسندة عن ّ
سمعت غري واحد من مشيخة أهل البرصة ،يقولون :ملا فرغ
ُ

وحرضت
عيل بن أيب طالبمن اجلملَ ،ع َر َض له مرض،
ْ
ّ
اجلمعةّ ،
بني ،فجمع
فتأخر عنها ،وقال البنه احلسن :انطلق يا ّ

استقر عىل املنرب ،محد
ّ
بالنّاس ،فأقبل احلسن إىل املسجد ،فلماّ
ِ
ثم قال :هّأيا
اهلل وأثنى عليه،
ّ
وتشهد وصلىّ عىل رسول اهللّ ،
النّاسّ ،
إن اهلل اختارنا بالن ّّبوة ،واصطفانا عىل خلقه ،وأنزل علينا
وأيم اهلل ،ال ُينقصنا أحدٌ ِم ْن ح ِّقنا شيئ ًا إلاّ ُينقصه
كتابه ووحيهُ ،
تكون علينا دولة إلاّ
ُ
كانت
اهلل يف عاجل دنياه وآجل آخرته ،وال
ْ
ِ ٍ (((
ثم مجع بالنّاس ،وبلغ
و َل َت ْع َل ُم َّن َن َب َأ ُه َب ْعدَ ح
لنا العاقبة َ
نيّ ، 
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أباه  كالمه ،فلماّ انرصف إىل أبيه ،نظر إليه ،فام ملك َعبرْ َت ُه ْ
أن

ثم استدنا ُه إليه ،فق َّبل بني عينيه ،وقال :بأيب
ْ
سالت عىل خدَّ يهّ ،
ِ
ِ
أنت وأ ِّمي ُ ذ ِّر َّي ًة َب ْع ُض َها ِم ْن َب ْع ٍ
يم .((((((فإذا
ض َواهللُ َسم ٌ
يع َعل ٌ

املؤمنني وبق ّية أهل
أخذنا بالنّظر تواجد اإلمام احلسن مع أمري
َ

البيت  يف البرصة ،وتُقدّ ر مدّ ة بقائهم باثنني وسبعني يوم ًا ،فهذا

يعني أنّه جالس أهل البرصة وحدّ ثهم وبينَّ هلم تفاصيل كثرية
اإلسالمي ،وتفسري آيات ّ
الذكر احلكيم.
ختص الدّ ين
ّ
ّ

الس ّجاد،
عيل بن احلسني ّ
وأخذ أهل البرصة عن اإلمام ّ

عيل بن زيد بن جدعان((( ،قال :سألني اإلمام عليّ بن ُ
احلسني
فعن ّ
السجاد  عن ما يقول احلسن البرصي يف قوله تعاىل :ت ِ
خُْفي
ّ
ْ
ّ ّ
((( سورة آل عمران ،م َن اآلية (.)34
الطربي ،بشارة املصطفى :ص.402
حممد بن أيب القاسم،
ّ
((( ّ
ِ
وأئمتها ،وم ْن أرشاف
((( عليّ بن زيد بن جدعان :عُدّ من فقهاء البرصة ّ
النّاس الفاقدي البرص ،قيل :إنّه أحد علامء ّ
الشيعة ،وقيل :ليس بذلك
القوي ،عىل اعتباره ِم ْن رافضة أهل البرصة ،توفيّ سنة 131ﻫ748 /م.
الذهبيِ ،
العرب يف خرب َم ْن غرب.170/1 :
ُينظرّ ّ :
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(

(

فيِ َن ْف ِس َ
َّاس َواهللُ َأ َح ُّق َأ ْن ت َ
ك َما اهللُ ُم ْب ِد ِيه َوت َ
خَْشا ُه،(((
خَْشى الن َ

(((
نبي
ُ
ّبي ،فقال :يا ّ
قلت :يقول :ملا جاء زيد بن حارثة  ،إىل الن ّ
اهلل ،إنيّ ُأريدُ ْ
أن ُأط ِّلق زينب بنت جحش ،فأعجبه ذلك ،فقال:
ِ
َ
حلسني  :ليس
أمس ْك
عليك َ
عيل بن ا ُ
زوج َك ،واتّق اهلل ،فقال ّ

كذلك ،بل اهلل تعاىل قدْ أعلمه أنهّ ا ستكون م ْن أزواجهّ ،
وأن زيد ًا
أن أط ِّلقها ،قال لهِ :
س ُيط ِّلقها ،فلماّ جاء زيد ،وقال :إنيّ ُأريدُ ْ
أمس ْك
قلتِ :
َ
زوج َك
أمس ْك
زوج َك ،فعاتبه اهلل ،وقال :لمِ َ َ
عليك َ
عليك َ
ِ
ُ
أزواج ِك ،وهذا هو األوىل واألليق
ستكون م ْن
وقدْ أعلمت َُك أنهّ ا
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((( سورة األحزاب ،اآلية (.)37
الكلبي ،وقع يف سبي أ ّيام اجلاهل ّية ،فاشرتاه
((( زيد بن حارثة بن رشاحيل،
ّ
للس ّيدة خدجية ،فوهبتْه
حكيم بن حزام عىل رواية ،يف سوق حباش ّ
نزلت
حممد) ،حتّى ْ
ّبي ،فتبنّاه بمكّة قبل الن ّّبوة ،فكان ُيعرف بـ (زيد بن ّ
للن ّ
ِ
ِ
آِ
وه ْم لَ َبائ ِه ْم ُه َو َأ ْق َس ُط عنْدَ اهللِ ،سورة األحزاب ،اآلية (،)5
اآلية :ا ْد ُع ُ
فولدت له ُأسامة ،و ُقتِل زيد
الرسول  موالته أ ّم أيمن،
ْ
شهد بدر ًاَّ ،
وزوجه ّ
بمؤتة م ْن أرض ّ
الشام سنة 8ﻫ629 /مُ ،ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى
40/3؛ وابن عبد الرب ،االستيعاب .543/2
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ُ
الس ّجا ُد  مصدر ًا ملفسرِّ ي
بحال األنبياء،(((
فيكون اإلما ُم ّ

فهمهم بشأن تفسري بعض اآليات،
أهل البرصة ،بل
ِّ
املصحح هلم َ
وهذا ُيعطي مدلوالً إجياب ّي ًا ْ
بعض أهل البرصة إىل تبنّي
ألن ينقاد ُ
فكر أهل البيت يف فهم النّصوص القرآن ّية ،وأيض ًا فيه إشارة إىل

ّ
أن هناك صلة بني أهل البرصة ومدرسة أهل البيت .
وكان لإلمام الباقردور يف إنضاج فِكْر أهل البرصة بشأن

تفسري بعض آيات القرآن الكريم؛ إ ْذ كان عىل ا ّطالع بشأن بعض

ا ّلذين يدَّ عون معرفتهم التّا ّمة بشأن آيات القرآن ،ما يعني ّ
أن

األئمة الذين
األفكار زمن اإلمام الباقر 
ْ
أصبحت أكثر من زمن ّ

سبقوه ،وهذا األمر حتم عليه ْ
صحح أخطاء َم ْن
أن ُيظهر علمه ،و ُي ِّ
البرصيُ ،يروى
ا ّدعى العلم واملعرفة ،ويأيت يف مقدَّ متهم احلسن
ّ

أن اإلما َم الباقر كان حُيدِّ ث النّاس يف مكّة ،فقام إليه ٌ
ّ
رجل
ِ
اسمه عثامن األعشى((( ،كان يروي عن احلسن
م ْن أهل البرصة ُ
البغوي ،معامل التّنزيل.531/3 :
(((
ّ
البرصي
البرصي ،روى عن احلسن
((( عثامن األعشى أو األعمى،
ّ
ّ
كالم ًا خ ّطأه فيه اإلمام الباقر ،وروى عنه عبد اهلل بن سليامن ،وعُدّ
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علت فداكّ ،
البرصي
إن احلسن
البرصي ،فقال :يابن رسول اهللُ ،ج ُ
ّ
ّ
ٍ
حيدِّ ثنا يزعم ّ
الرجل،
نزلت يف
أن هذه اآلية ْ
رجل ،وال يخُ ربنا َمن ّ
الر ُس ُ
ك ِمن َّر ِّب َ
ول َب ِّلغْ َمآ ُأ ِنز َل إِ َل ْي َ
ك َوإِن
وتال قوله تعاىلَ  :ي َاأ هُّ َيا َّ
ك ِم َن الن ِ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُم َ
َّاس إِ َّن اهللَ الَ هَْي ِدى
لمَّْ َت ْف َع ْل َف اَم َب َّلغ َ
ِ
ين ،(((فقال اإلمام الباقر  :ما َله ال قىض اهللُ ِد ْينه
ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِر َ
أن لو شاء ْ
يعني صالته -أما ْرب به ،جربيل هبط
رب به أخ َ
أن يخُ َ
ِ
يأمر َك ْ
رسول اهلل  ،فقال لهّ :
أن
عىل
إن ر ّبك -تبارك وتعاىلُ -
ُ
ّ
رسول اهلل :
تدل ُأ ّمت ََك عىل صالهتم ،وما هو صالحهم ،فقال
ِ
ٍ
فعيل
عيل بن أيب
طالب فرفعها ،وقالَ :م ْن ُ
كنت موال ُهٌّ ،
فأخذ بيد ِّ
ِ
ِ
نرص ُه،
موال ُه ،ال ّل َّ
هم وال َم ْن واال ُه ،وعاد َم ْن عادا ُه ،وانصرُ ْ َم ْن َ
ُ
أبغض ُه.(((
وأحب َم ْن أح َّب ُه،
واخذ ْل َم ْن خذ َل ُه،
وأبغض َم ْن َ
ْ
َّ
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وحممد
اخلوئي ،معجم رجال احلديث114/12 :؛
ِم َن املجهولنيُ .ينظر:
ّ
ّ
اجلواهري ،املفيد من معجم رجال احلديث :ص.368
ّ
((( سورة املائدة ،اآلية (.)67
((( ُينظر :الع ّياشيّ  ،التّفسري333 /1 :؛ واحلاكم احلسكانيّ  ،شواهد التّنزيل:
.254 /1
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و ُيروى ّ
الباقر ،فقال:
البرصي أتى اإلما َم
أن احلسن
ّ
َ
ٍ
َ
جئت َ
جعفر
من كتاب اهلل ،فقال له أبو
ُك
عن أشياء ْ
ألسألك ْ

فجميع ِ
ُ
أهل
تأخذ عنه؟ قال :ال ،قال:
 :هل بالبرصة أحدٌ
ُ
ِ
سبحان اهلل،
يأخذون عنك؟ قال :نعم ،فقال أبو جعفر:
البرصة
َ
َ

من األمر ،بلغني َ
أنت،
عنك فام أدري أكذاك َ
لقدْ تق َّل َ
دت عظي ًام َ

زعموا أنّك ُ
أم ُي َ
َ
إن اهللَ
كذ ُب
تقولّ :
عليك؟ قال :ما هو؟ قالُ :

َت احلسن،(((..
ففو َض إليهم
أمور ُهم ،قالَ :ف َسك َ
َخ َل َق العبا َد َّ
َ
البرصي يف تفسريه لآليات
وبعدما تأكَّد اإلما ُم من قصور احلسن
ّ

جاهل ِ
َ
أهل البرصة! مل أ ُق ْل َ
فيك إلاّ ما علم ُت ُه
القرآن ّية ،قال له :يا
َ
منك ،و َظ َه َر يل عنك.(((..

وهناك رواية تارخي ّية تُشري إىل ّ
دويس
الس
أن قتادة بن دعامة ّ
ّ
والرواية منقولة عن
كان قد قصدَ اإلما َم
الباقر  للدّ رس عندهِّ ،
َ
ِ
أيب محزة املثا ّيل؛ إ ْذ جاء عنه أنّه َ
جملس اإلما ِم
كان جالس ًا قريب ًا م ْن

((( أبو محزة الثام يّل ،التّفسري :ص272؛ والطربسيّ  ،االحتجاج.62 /2 :
البحراين ،الربهان يف تفسري
((( أبو محزة الثام يّل ،التّفسري :ص273؛ وهاشم
ّ
واحلويزي ،تفسري نور ال ّثقلني.330 /4 :
القرآن517 /4 :؛
ّ
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الباقر ،ويسمع كال َمه ،فلماّ قىض حوائج النّاس وانرصفوا،

أنت؟ قال :أنا قتادة بن دعامة،
الرجل ،فقال لهَ  :م ْن َ
التفت إىل ّ

أنت فقي ُه أهل البرصة؟ قال:
البرصي ،فقال له أبو جعفرَ :
ّ

إن اهلل ّ
وحيك يا قتادةّ ،
َ
وعز-
نعم ،فقال له أبو جعفر:
-جل ّ

خلق خلق ًا م ْن خلقه ،فجعلهم حجج ًا عىل خلقه ،فهم أوتا ٌد يف
ِ ِ
قوا ٌم بأمره ،نجبا ُء يف علمه ،اصطفاهم قبل خلقه أظ ّل ًة عن
أرضهَّ ،
ثم قال :أصلحك اهلل،
يمني عرشه ،قال:
َ
فسكت قتادة طويالًّ ،

جلست بني يدَ ي الفقهاء وقدّ ام ابن ع ّباس ،فام اضطرب
واهلل لقدْ
ُ
ٍ
ٍ
جعفر:
واحد منهم ما اضطرب قدّ امك  ،قال له أبو
قلبي قدّ ام

بني يدَ ي ِبي ٍ
وت َأ ِذ َن اهللُ َأ ْن ت ُْر َف َع
أنت؟ َ
وحيك ،أتدري أي َن َ
أنت َ
ُُ
َوي ْذكَر فِ َيها اسم ُه يس ِّب ُح َل ُه فِ َيها بِا ْل ُغدُ ِّو َو آْالَ َص ِ
ال * ِر َج ٌال لاَ
ْ ُ ُ َ
ُ َ
َاء ال َّزك ِ
يهم جِ َتار ٌة ولاَ بيع عن ِذك ِْر اهللِ وإِ َقا ِم الصلاَ ِة وإِيت ِ
َاة،(((
َ
َّ
َ
ُت ْل ِه ِ ْ َ َ َ ْ ٌ َ ْ
َ
صدقت واهلل ،جعلني
أولئك ،فقال له قتادة:
فأنت َث َّم ونح ُن
َ
َ
ٍ
حجارة وال ٍ
َ
طني .(((وهناك رواية
بيوت
فداك ،واهلل ما هي
اهللُ
ُ
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الكليني.256/1 :
((( أبو محزة ال ّثام يّل ،التّفسري :ص ،252و ُينظر :الكايف،
ّ
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ذكرت ّ
أن شخصني م ْن أهل البرصة-مل يذكر اسمهام-
أخرى
ْ
جاؤوا إىل اإلمام الباقر يسألونه عن تفسري ٍ
ِ
القرآن
آية م َن

الكري ِم ،ففسرّ ها اإلمام.(((

ّضح ّ
أن البرص ّيني مل يكونوا
من خالل ما تقدّ م من روايات ،يت ُ
ٍ
باألئمة ،بل كانوا حيرضون دروس اإلمام الباقر،
قطيعة
عىل
ّ
اإلسالمي وتفسري القرآن من
وهذا ُيشري إىل تل ّقيهم تعاليم التّرشيع
ّ

أئمة أهل البيت ،وم ْن َث َّم مل ْ تك ْن معارفهم التّفسري ّية مقترص ًة
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
حمدودة يف صياغتها ،وإنّام جتاوزوا ذلك
فكرة
جانب معينّ ٍ  ،أو
عىل

ليقفوا  -ما أمكنهم -عىل معارف بشأن التّفسري ،وهناك -أيض ًا-

أئمة أهل البيت،
اعرتاف م ْن كبار أهل البرصة بعجزهم أمام ّ

بل مل جيدوا َم ْن يمتلك علوم القرآن كام عرفوها عن طريق اإلمام

الباقر ،وهذا االعرتاف ُيشري إىل عجز ّ
واملهتمني
كل الفقهاء
ّ

اإلسالمي أ ّيام الدّ ولة األمو ّية أمام عل ِم اإلما ِم.
بتعاليم الدّ ين
ّ

((( ُينظر :أبو محزة الثام يّل ،التّفسري :ص.277
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ال�صحابة
-2م�صاد ُرهُ م عن ّ

الصحابة األوائل
ومن مصادرهم -أيض ًا -األخذ عن ّ

(رضوان اهلل عليهم) ،فقدْ ذهبوا إىل مدينة رسول اهلل  ،والتقوا
الصحابة ،وسألوهم عن أسباب نزول اآليات ،ومعناها
ببعض ّ
دويس أقام عند
الس
والنقطة التي عاجلتْها ،فهذا قتادة بن دعامة ّ
ّ
سعيد بن املسيب ثامنية أيام ،فقال له يف اليوم ال ّثامنِ :
ارحت ْل يا
ّ
ّ

َ
يسألون ع ْن تفسري
أعمى ،فقدْ نز ْفتَني((( .وهذا يعني أنهّم كانُوا

ّ
الكثري م َن اآليات التي ال يعرفوهنا ،و ُيمكن ْ
ّص
أن
نستدل م ْن الن ّ

أن قتادة حاول ْ
السابق ّ
أن حيصل عىل علم سعيد بن املس ّيب
ّ
يف معرفته للقرآن ،فالزمه مدّ ة طويلة م ْن أجل ذلك .واملتت ّبع

الشأن ،جيد ّ
لروايات التّاريخ يف هذا ّ
البرصي قدر ًة
ّ
أن للمفسرّ

الصحابة والتّابعني ،فنجدُ يف جلساهتم
كبري ًة يف حفظ ما
يسمع م َن ّ
ُ
تلك ّ
َ
الصحابة والتّابعني يسألوهنم عام قالوه هلم ،فيجدوهنم قدْ
أن ّ

كلل أو ٍ
أي ٍ
ملل(((.
استوع ُبوه وحف ُظوه دون ّ
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((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى.230 /7 :
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وبعض مف ي البرصة كانوا عىل ات ٍ
بالصحابة
ّصال دائ ٍم ّ
سرِّ
وأهل التّفسري ،الس ّيام ابن ع ّباس؛ إ ْذ نجدُ ّ
أن أبا اجلوزاء ،أوس بن

جاور ابن ع ّباس يف داره اثنتي عرشة سنة ،وكان
بعي،
َ
الر ّ
عبد اهللّ ،
تركت يف القرآن آي ًة إلاّ وقدْ سأل ُت ُه عنها((( ،وبعضهم
يقول :ما
ُ

انتقل إىل ال ّطائف(((؛ م ْن أجل حتصيل علوم القرآن وإتقاهنا
ٍ
ٍ
الصحابة فيسألوهنم
بشكل
واضح ،وبعضهم كانوا يذهبون إىل ّ

ليتحرزوا يف التّفسري ،وكذلك
عن بعض األمور التي نسوها
ّ
ليزدادوا ب ّين ًة م ْن أمرهم؛ إ ْذ نجد مالك بن دينار ،قال :حججنا،
فلماّ قضينا نُسكنا مررنا بأيب ذر ،فقال لنا :استأنفوا العمل ،فقدْ
ِ
(((
الرغم م ْن ّ
تصور ًا
ّص ال ُيعطينا ّ
أن الن ّ
كُفيتم ما مىض  .وعىل ُّ

شام ً
الغفاري،
يب اجلليل أيب ذر
ّ
الصحا ّ
ال عن تلك املقابلة مع ّ

َ
إلاّ إنّه يكشف لنا ع ْن ّ
يستثمرون
أن مفسرّ ي أهل البرصة كانوا

((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى224/7 :؛ وابن قتيبة ،املعارف:
ص .469
ّوري ،مستدرك الوسائل.71/4 :
((( ُينظر :املريزا الن ّ
((( ُينظر :ابن عبد الرب ،االستذكار.409/4 :
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الصحابة والتّابعني،
احلج ،التي غالب ًا ما يتواجد فيها أغلب ّ
أ ّيام ّ
فتكون هناك مناقشات وحوارات بشأن واقع اإلسالم ،وهذا
ٍ
مناقشة ملسائل القرآن وتفسريه.
الخيلوا من

َ
يسألون عمر بن اخلطاب عىل أنّه احلاكم
ونجدُ بعضهم

عي للمسلمني آنذاك ،لع ّلهم جيدون ما يرغبون يف تفسريه
الشرّ ّ

من آيات القرآن ،سواء كان م ْن غريب القرآن أم متشاهبه ،فنجدْ

السؤال م َن العقل
خليفة املسلمني
ُ
يذهب إىل جتريد صاحب ّ
ويتّهمه باالبتعاد عن طريق املسلمنيّ ،
وأن طريقته هذه مبتدعة،

فهناك رواية تكشف هذا األسلوب ،جاء فيها :عن ابن إسحاق،

قال :جاء ٌ
املؤمنني،
رجل إىل عمر بن اخل ّطاب ،فقال :يا أمري
َ

ما (النّازعات غرق ًا) ،فقال عمرَ :م ْن أنت؟ قال امرؤ م ْن أهل
ثم أحد بني سعد ،قالِ :م ْن قو ٍم ُجفاة ،أ َما
البرصة من بنى متيمّ ،
إنّك َلت َْح ِم َل ّن إىل عاملك ما يسوؤك ،ورفع قلنسوته ،فإذا هو وافر

الشعر ،فقال أ َما إنيّ لو وجدت َ
ّ
ثم كتب
ُك حملوق ًا ما
ُ
سألت عنكّ ،
إىل أبى موسى ،أ ّما بعدُ ّ ،
ّميمي ،تك ّلف
فإن األصبغ بن عليم ،الت ّ
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َ
جاءك كتايب هذا ،فال تُباي ُعوهْ ،
وإن
ُفي ،وض َّيع ما َو َيل ،فإذا
ما ك َ
َم ِرض ،فال تعودوهْ ،
التفت إىل القوم،
ثم
َ
وإن مات ،فال تشهدوهّ ،

عز ّفقالّ :
وجل -خلقكم ،وهو أعلم بضعفكم ،فبعث
إن اهللَ ّ

إليكم رسوالً م ْن أنفسكم ،وأنزل عليكم كتاب ًا ،وحدّ لكم فيه
وفرض عليكم فرائض ،أمركُم ْ
حدود ًا ،أمركم ْ
أن
أن ال تعتدوها،
َ
وحرم حرم ًا هناكم ْ
أن تنتهكوها ،وترك أشياء ،مل ْ يدعها
تتّبعوهاّ ،

نسيان ًا ،فال تك ّلفوها ،وإنّام تركها رمح ًة لكم ،قال :فكان األصبغ

فأقمت هبا مخس ًة وعرشي َن يوم ًا،
قدمت البرصةَ،
أبن عليم ،يقول:
ُ
ُ
ٍ
أحب إ ّيل ْ
فأتيت أبا موسى ،وهو
أن ألقا ُه م َن املوت،
وما ِم ْن
ُ
غائب ّ
فقلت :هّأيا املعرض ،إنّه
مت عليه ،فأعرض عنّي،
ُ
عىل املنرب ،فس ّل ُ
قدْ قبِ ِل التّوبة من هو خري منك ِ
عزوم ْن عمر ،إنيّ أتوب إىل اهلل ّ
َ ْ ُ
ٌ
ّ
َب بذلك إىل
وجل -ممّا أسخط أمري املؤمنني وعا ّمة املسلمني ،ف َكت َ
ٍ
رواية ُأ َخرىّ :
أن
عمر ،فقالَ :صدَ َق ،اقب ُلوا ِم ْن أخيكم .(((ويف
َ
جعل يسأل ع ْن أشياء م َن القرآن يف أجناد املسلمني ،حتّى
صبيغ ًا

يوطي ،الدّ ّر
الس
((( املتّقي
ّ
ّ
اهلندي ،كنز العاملُ ،338–336/2 :ينظرّ :
املنثور.111/6 :
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قدم مرص ،فبعث به عمرو بن العاص إىل عمر بن اخل ّطاب ،فلماّ

الرحل،
الرجل؟ فقال :يف ّ
الرسول بالكتاب فقرأه ،فقال :أين ّ
أتاه ّ
يكون ذهب فتُصي ُب َك منّي به العقوبة ِ
َ
قال عمر :أبصرِ ْ
املوجعة،
أن
ُ
تسأل محُ دَ ثة! فأرسل عمر إىل رطائب من
فأتا ُه به ،فقال عمر:
ثم عا َد
ثم تركه حتّى بر َأّ ،
جريد ،فرضبه هبا حتّى ترك ظهره وبرةّ ،

كنت
ثم تركَه حتّى برأ ،فدعا به ليعود له ،قال :فقال صبيغ إن َ
ل ُهّ ،

كنت تُريدُ ْ
ال مجيالًْ ،
تُريدُ قتيل فاقتلني قت ً
أن تداويني فقدْ واهلل
وإن َ
برئتِ ،
األشعري:
فأذ َن له وسيرَّ ه إىل البرصة ،وكتب إىل أيب موسى
ُ
ّ
ْ
الرجل ،فكتب
جيالسه أحدٌ م َن
أن ال
َ
املسلمني ،فاشتدّ ذلك عىل ّ
َ

أن َ
فكتب ُع َمر ْ
أبو موسى إىل عمرْ :
يأذن
نت توب ُت ُه،
حس ْ
َ
أن قدْ ُ
ٍ
رواية ّ
أن عمر بن اخل ّطاب أحرق كتب
للنّاس بمجالسته .(((ويف
صبيغ((( .وبعد صدور هذا القرار م َن اخلليفة أصبح صبيغ ًا غري

مرغوب بحديثه ،ووصف بأنّه (بعري أجرب) ،جييء إىل حلقات
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السنن56 /1 :؛ و ُينظر :عبد اهلل بن قدامة ،املغني81/12 :
راميّ ،
((( الدّ ّ
فدي ،الوايف بالوفيات.164 –163/16 :
– 82؛
والص ّ
ّ
الصنعانيّ  ،املصنّف.426/11 :
((( ُينظرّ :

املبحث الرابع :مصادرهم يف التفسري

الدّ راسة واملناقشة ،وك ّلام جلس إىل حلقة قاموا وتركوه ،وقا ُلوا:

عزم أمري املؤمنني ألاّ ُيك َّلم(((.

يف ضوء ما تقدّ م ،نستطيع القول ّ
بأن املفسرِّ ين يف البرصة
وأمصار املسلمني األُ َخر كانوا مق َّيدين يف تفاسريهم ،فليس ِمن
ح ِّقهم ْ
الصحابة،
أن يأتوا بأشياء جديدة
ْ
ليست موجود ًة لدى ّ
فاالشتغال بالتّفسري كان منظور ًا إليه بعني االرتيابّ ،
وإن الوعي

صبح من
فمن يعمل به ُي ُ
اجلا ّد يف الفهم يرتاجع دون مزاولة ذلكَ ،
ٍ
ٍ
ونفور((( .فتفكري اخلليفة
مهابة
والضاللة ،فيكون يف
أهل البدع ّ
ٍ
يف تقبل ِ
ٍ
خمتلفة ليس هنا ّ
حمل
ألسباب
الفكر اجلديد كان حمدود ًا؛
ّ

بياهنا.

لذلك بقي مفسرِّ و أهل البرصة ملتزمني يف حدود تفسريهم

للقرآن ،وهذا
ٌ
راجع إىل طبيعة تلك املدّ ة ،التي ال تقبل من املفسرِّ
ٍ
ٍ
ْ
غوي
يت
برأي جديد ،أو يفسرِّ القرآن حسب املدلول ال ّل ّ
أن يأ َ
ِ
بالرأي،
والت
ّارخيي ،وهو يف هذه احلدود ليس من تفسري القرآن ّ
ّ
((( ُينظر :ابن عبد الرب ،االستذكار.70/5 :
اإلسالمي :ص.74
((( ُينظر :جولد تسيهر ،مذاهب التّفسري
ّ
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أو القول بغري علم ،وال يبقى يف نطاق ّ
الش ّك والنّهي غري مواجهة

ٍ
بشكل أعمق ال يتفق وطبيعة املرحلة ،وال يعيش حدود
القرآن
املشكلة ال ّلغو ّية(((.

ويبدو ّ
الزمن،
أن صبيغ ًا بقي ال ُيقبل حديثه يف القرآن مدّ ة م َن ّ

األشعري إىل عمر بن اخلطابّ :
الرجل
حتّى كتب أبو موسى
ّ
إن ّ

ال بأس به ،ويمكن االعتامد عليه يف التّفسري ،فر ّد عليه عمرْ :
أن

للصحابة
جالسوه((( .هبذا يكون األمر قدْ أصبح مألوف ًا أكثر ّ
القرآين دون
ّص
األوائل واخلليفة نفسه ،فال ُيمكن البقاء عىل الن ّ
ّ
تفسري ،بل عليهم التّسليم بأقوال جيدوهنا صحيحة يف فهم القرآن

وتوضيح آياته.

وظاهر املسألة أنهّ ا دين ّية رصفةّ ،
وأن صبيغ ًا م ْن أهل البحث

ِّ
واجلدل ،فأراد اخلليفة ْ
وحيذر
أن يسدّ باب البحث واجلدل،
حممد باقر احلكيم ،علوم القرآن :ص .274
((( ُينظرّ :
يوطي ،الدّ ّر املنثور111/ 6 :؛ وابن حجر ،اإلصابة:
الس
ّ
((( ُينظرّ :
.371/3
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املسلمني م ْن ذلك ،فقدْ كان يتبنّى ّ
خط حتريم البحث يف معاين
القرآن وموضوعاته ،وحتّى يف تفسري ألفاظه ومفرداته ،كام رأينا

الروايات.
يف تلك ّ

الروايات ّ
أن عمر بن اخل ّطاب بعث عمران بن
ويبدو م َن ّ
درسهم آياته،
حصني إىل أهل البرصة ليف ّقههم يف القرآن ،و ُي ّ
و ُيبينّ أحكامه((( ،وهذا يف بداية متصري البرصة ،فكان دور عمران
كبري ًا جدّ ًا يف التّأثري عىل شكل التّفسري ومضمونه ،فنجدُ هم قدْ

الرواية عن عمران يف تبسيط بعض اآليات القرآن ّية،
أخذوا مبدأ ّ
وكان هذا األمر واضح ًا ملن تت ّبع املفسرّ ين يف تفاسريهم ،فاحلسن

البرصي كان حيدِّ ث عن عمران بن احلصني يف تفسريه((( ،وقتادة
ّ

اخلاص باألحكام
دويس كان يأخذ عنه بعض الشيّ ء
الس
ّ
أبن دعامة ّ
ّ
التي ال جيدوهنا ظاهرة لدهيم ،فيتّبعون طريقة عمران يف ذلك(((.

َ
يسألون عمران بن حصني وأبا هريرة،
ونجدُ مفسرِّ ي البرصة

((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى.10 /7 :
القرطبي.271/2 :
القرطبي ،تفسري
((( ُينظر:
ّ
ّ
الطربي ،جامع البيان.438 – 437/3 :
((( ُينظر:
ّ
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اكن َطيب ًة فيِ جن ِ
ِ
َّات عَدْ ٍن ،(((فقاال :سألنا
َ
و َم َس َ ِّ َ
عن هذه اآليةَ :
رسول اهلل  ،فقال « قرص يف اجلنّة م ْن ٍ
لؤلؤ ،فيه سبعون دار ًا
ٍ
زمردة خرضاء ،يف ّ
ياقوتة محراء ،يف ّ
َ
كل
كل دار
من
سبعون بيت ًا م ْن ّ
ٍ
َ
ّص يكشف متحيص أهل البرصة
بيت
سبعون رسير ًا  .(((فهذا الن ّ

أشكلت عليهم،
يف أخذ التّفسري الواضح لبعض اآليات التي
ْ

َ
الصحابة املشهوري َن
وهم هبذا
يعتمدون بالدّ رجة األوىل عىل ّ
بتفسري القرآن ،ا ّلذين حفظوا احلديث عن رسول اهلل  ،لك ّن

الشيّ ء اللاّ فت للنّظر أنهّ م اعتمدوا عىل أحاديث أيب هريرة يف
َ
يأخذون عنه باملأثور((( ،وكان ذلك عند قدومهم
التّفسري ،وهم

احلج.
الصحابة يف موسم ّ
عىل ّ

الصحابة مل يكونوا
وبعض طرقهم يف التّفسري باملأثور عن ّ

ليأخذوا به ،بل نجدُ هم يكرهونه ،أو يقفون عنده((( ،وهذا
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((( م ْن سورة التّوبة ،من اآلية (.)72
الطربي ،جامع البيان.229 /10 :
(((
ّ
الرازي.461/2 :
الرازي ،تفسري ّ
((( ُينظرّ :
الصنعانيّ  ،تفسري القرآن.152/1 :
الر ّزاق ّ
((( ُينظر :عبد ّ

املبحث الرابع :مصادرهم يف التفسري

يكشف لنا وجه ًا آخر يف تفاسريهم ،وهو أنهّ م ر ّبام مالوا إىل آرائهم
يف تأويل بعض اآليات وتفسريها.
ال�صحابة
� -3صحف ّ
الصحابة املشهورين ،كصحيفة
واعتمدوا عىل صحف بعض ّ

األنصاري ،ذكرها ابن سعد يف طبقاته((( ،وعبد
جابر بن عبد اهلل،
ّ

الر ّزاق يف مصنّفه(((ّ ،
هبي((( ،وروى مسلم يف صحيحه :أنهّ ا
والذ ّ
ّ
ويتمل ْ
حجة الوداع
ْ
احلج ،حُ
أن يكون فيها ذكر ّ
كانت يف مناسك ّ

ُ
رسول اهلل  خطبته اجلامعة ،وعينَّ عل ّي ًا 
التي ألقى فيها
دويس ُيكرب
الس
وص ّي ًا وخليف ًة وإمام ًا للنّاس بعده .وكان قتادة ّ
ّ

الصحيفة ،ويقول :ألنا لصحيفة جابر أحفظ منّي
من قيمة هذه ّ
لسورة البقرة(((.

فر ّبام صحيفة جابر هذه حتتوي عىل تفسري القرآن الكريم مع

((( ُينظر :ال ّطبقات الكربى.227/7 :
الصنعانيّ  ،املصنّف.183/11 :
((( ُينظرّ :
((( ُينظر :تذكرة احل ّفاظ123/1 :؛ وسري أعالم النبالء.277/5 :
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى.229 /7 :
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بعض الشرّ وح التي تل ّقاها عن رسول اهلل  ،وإلاّ ملاذا ُيولوهنا

ٌ
واحتامل آخر هوّ :
أن مفسرّ ي
اهتاممهم أكثر من سورة البقرة؟

البرصة كانوا يملكون أكثر م ْن صحيفة جابر ،وهذا يعني أنهّ م

ا ّطلعوا عىل العديد منها ،وأخذوا عنها علمهم يف التّفسري ،فقدْ
وي عن مالك بن دينار أنّه مل يكن ليتك ّلم ِم ْن تِلقاء نفسه ،بل
ُر َ
الصحف؟
الصحف التي لديه((( .ولكن ،مل ْن هذه ّ
اعتامد ًا عىل ُّ
وصلت إىل مفسرِّ ي البرصة خصوص ًا؟ واملشهور ّ
أن
وكيف
َ
ْ
الصحابة ْ
بأن ال يشغلوا عن قراءة
عمر أبن اخل ّطاب كان يأمر ّ

فالصحف ممنوعة عىل وفق هذه التّعليامت،
القرآن باألحاديث(((ُّ ،

الرسول  ،لكنّها بطبيعة احلال قدْ تكون
الحتوائها عىل أحاديث ّ
الصحابة
ْ
وصلت إىل البرصة وغريها من األمصار عن طريق ّ

األوائل الذين ذهبوا إىل تلك النّواحي لتفقيه أهلها ،و َث َّم احتامل
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((( ُينظر :ابن عبد الرب ،أدب املجالسة :ص .86
الصحيحني102/1 :؛
((( ُينظر :احلاكم الن
ّيسابوري ،املستدرك عىل ّ
ّ
السنن واآلثار523 /6 :؛ وابن عبد الرب ،جامع بيان العلم
والبيهقي ،معرفة ّ
ّ
وفضله.120/2 :

املبحث الرابع :مصادرهم يف التفسري

آخر ،هو ّ
أن الوضع بعد حكومة عمر قدْ تغيرّ  ،فحصل أهل
ٍ
صحف فيها رشح آليات القرآن الكريم ،الس ّيام أ ّيام
البرصة عىل

عيل .
عبد اهلل بن ع ّباس تلميذ اإلمام ّ
ٍ
سلبي يف بعض النّواحي
مردود
وبعض النّصوص تكشف عن
ٍّ

التّفسري ّية ،أو املصادر التي كانوا يستقون معلوماهتم منها ،وليس

بالسبب الذي جعلهم مل جيدوا اجلواب ّ
الشايف
لدينا أدنى علم ّ

سألت عبيدة عن آية
حممد بن سريين:
ُ
لبعض أسئلتهم؟ يقول ّ

َ
فيم
من القرآن ،فقال :اتّق اهلل ،و ُقل سداد ًا ،ذهب الذين
يعلمون َ
أنزل اهلل القرآن((( .فهل هذا يعني ّ
الصحابة
أن احلكومة
ْ
منعت ّ
نزلت بعض
م ْن خوض النّقاش يف مسائل أسباب النّزول ،وفيمن ْ

اآليات .وعموم ًا ،هذه النّقطة خترجنا عن صلب البحث؛ ألنهّ ا

السياس ّية للحكومة -آنذاك -نرتكها ملن
حتوي بعض النّقاط ّ
يايس يف فهم القرآن.
يتناوهلا بالبحث والتّمحيص عن األثر ّ
الس ّ

ونجد ّ
األشعري كان أحد مصادر مفسرِّ ي
أن أبا موسى
ّ

يوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن.92/ 1 :
الس
ّ
((( ُينظرّ :
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ويرشح هلم بعض
البرصة ،فهو حُيدِّ ثهم من منرب مسجدهم،
ُ
اآليات ويفسرِّ ها ،ويذكر سبب نزوهلا؛ إ ْذ توجد لدينا رواية تبينّ

سمعت أبا
حسان ،قال:
ُ
ذلك العمل ،جاء فيها :عن قرظة بن ّ

ُ
رسول اهلل 
موسى يف يوم مجعة عىل منرب البرصة ،يقولُ :سئل
الساعة -وأنا شاهد ،-فقال :ال يعلمها إلاّ اهلل ،ال يجُ ِّليها
عن ّ

لوقتها إلاّ هو ،ولكن سأحدِّ ثكم بأشواطها ،وما بني يدهياّ ،
إن
بني يدهيا ردم ًا من ِ
الف ِ
وه َر َج ًا ،فقيل :وما اهلرج يا رسول اهلل؟
َ
تنَ ،
َ
وأن حترص قلوب النّاسْ ،
قال :هو بلسان احلبشة القتلْ ،
وأن ُيلقى
يعرف أحد ًا ،و ُيرفع ذوو احلجى،
بينهم التّناكر ،فال يكاد أحد
ُ

ُنكر منكر ًا.(((
وتبقى رجاجة من النّاس ال
ُ
تعرف معروف ًا وال ت ُ

ال ّظاهر ّ
األشعري كان يفسرِّ القرآن برأيه،
أن أبا موسى
ّ

وي
و ُينقص بعض اآليات و ُيكملها أمام ّقراء أهل البرصة ،فقدْ ُر َ
األشعري إىل
عن أيب األسود عن أبيه ،قال :بعث أبو موسى
ّ

ّقراء البرصة ،فدخل عليه ثالثامئة رجل قدْ قرأوا القرآن ،فقال:
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ّيسابوري ،أسباب نزول اآليات :ص .154 – 153
الواحدي الن
(((
ّ
ّ
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وقراؤهم ،فاتلوه ،وال يطول ّن عليكم
أنتم خيار أهل البرصة ّ
قلوب َم ْن َ
كان قبلكم ،وإنّا كنّا
قست
األمد فتقسو قلوبكم كام
ْ
ُ

نقرأ سورة كنّا نش ّبهها يف ال ّطول ّ
والشدّ ة برباءة ،فأنسيتها! غري أنيّ
حفظت منها :لو كان البن آدم واديان م ْن ٍ
مال البتغى وادي ًا
قدْ
ُ

ثالث ًا ،وال يم ُ
اب .وكنّا نقرأ سور ًة كنّا
أل
َ
جوف ابن آدم إلاّ الترُّ ُ

حفظت منها :يا هّأيا
ُ
نش ِّبهها بإحدى املس ّبحات ،فأنسيتها غري أنيّ

َ
َ
ُكتب شهادة يف أعناقكم،
تقولون ما ال
تفعلون ،فت ُ
ا ّلذين آمنوا مل َ

فتُسألون عنها يوم القيامة!! .(((فهذا له أثر كبري عىل عقل ّية أهل
السنّة النّبو ّية،
البرصة يف خلطهم آليات الكتاب الكريم وأحاديث ّ

ومل ْ نجدْ احتجاج ًا م ْن ّقراء البرصة ،وهذا يعني أنهّ م يف تلك املدّ ة
َ
َ
اليزالون يف بداياهتم يف
يملكون مصحف ًا تا ّم ًا ،أو أنهّ م
مل يكونوا

دراسة القرآن وحفظه ،خصوص ًا ّ
األشعري يف
أن بداية أيب موسى
ّ

البرصة تعود إىل عام ( )16م َن اهلجرة ،وهي مدّ ة مبكِّرة جدّ ًا عند

املسلمني ،ويف األمصار كا ّفة لالهتامم بعلوم القرآن.
َ

القرطبي:
والقرطبي ،تفسري
الصحيح100/3 :؛
((( مسلم الن
ّيسابوريّ ،
ّ
ّ
ّ
.78/18
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(

(

و ُيعدُّ عبداهلل بن ع ّباس من ا ّلذين أسهموا يف ترسيخ أفكار

معرفة القرآن وتفسريه ألهل البرصة ،فنجدُ ُه بعد هناية معركة
ٍ
فبقي ُيفسرِّ سوريت
عيلَ ،
اجلمل والي ًا عىل البرصة بقرار من اإلمام ٍّ
البقرة وآل عمران ألهل البرصة م ْن عىل منرب مسجدهم ،يف أ ّيام

شهر رمضان ،وهو بذلك أصبح مرجع ًا هلم يف علم التّفسري،
تقولون يف تفسري هذه اآلية:لاَ
َ
ُروي أنّه قال عىل منرب البرصة :ما

(((
َ
ففرسها
حَْ
فلم يجُ ْبه أحد ّ ،
مراتْ ،
ْب؟ ثالث ّ
ي ُزنهُ ُ ُم ا ْل َفز َُع الأْ ك رَ ُ

َ
صغون إليه دون معارض ،بل استفادوا م ْن علومه يف
هلم وهم ُي

ذلك ،ومن َث ّم نجدُ ّ
أن أهل البرصة يروون عن ابن ع ّباس يف
ربي يف تفسريه جامع
تفسريهم آليات الكتاب العزيز ،فنجدُ ال ّط ّ
والقرطبي يف تفسريه ،وابن كثري يف
ازي يف تفسريه،
والر ّ
ّ
البيانّ ،

تفسريه ،وغريهم من املفسرّ ين ،اعتمدوا عىل آراء أهل البرصة يف
تفاسريهم مسند ًا عن ابن ع ّباس(((.
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((( ُينظر :مقاتل بن سليامن ،تفسري مقاتل بن سليامن.371/ 2 :
ازي:
الر ّ
والر ّ
((( ُينظر :ال ّط ّ
ازي ،تفسري ّ
ربي ،جامع البيان65/5 :؛ ّ
القرطبي298/18 :؛ وابن كثري ،تفسري ابن
والقرطبي ،تفسري
853/3؛
ّ
ّ

املبحث الرابع :مصادرهم يف التفسري

يانات الأُ َخر
ُ -4ك ُتب �
أ�صحاب الدّ ِ
ِ
ومن املصادر التي اعتمد عليها مفسرّ و البرصةُ ،كتُب التّوراة
واإلنجيل(((؛ إ ْذ ُيروى ّ
العنربي كان جالس ًا
أن عامر بن عبد قيس،
ّ
إىل كعب األحبار ،وبينهام ِسفر ِمن أسفار التّوراة ،وكعب يقرأ،
الراء أو
مر عىل الشيّ ء ُيعجبه فسرَّ ه له ،فأتى عىل يشء كهيئة ّ
فإذا َّ

الزاي ،قال :فقال :يا أبا عبد اهلل ،أتدري ما هذا؟ قال :ال ،قال :هذه
ّ

الرشوة أجدها يف كتاب اهلل تطمس البرص ،وتطبع عىل القلب(((.
ّ
فهذا احلديث الذي دار بني عامر وكعب األحبار كان يف ّ
الشام

العنربي م َن البرصة إىل هناك(((،
عندما سيرّ عثامن بن ع ّفان عامر ًا
َّ

وهبذا يكون كعب األحبار له األثر الكبري يف التّفسري آنذاك م ْن
خالل ّ
بث أفكاره ومعتقداته ،وما تأ ّثر هو به من ُكتُب التّوراة

واإلنجيل ،لكن نجهل ال ّطريقة التي استفادوا م ْن خالهلا فهل

كثري.458 /1 :
البغدادي ،اقتضاء العلم العمل :ص .98
((( ُينظر :اخلطيب
ّ
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى110/ 7 :؛ وابن عساكر ،تاريخ
مدينة دمشق.32/26 :
((( ُينظر :نجم الدّ ين الطبسيّ  ،النّفي والتّغريب :ص.35
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(

(

قربون
كانوا يقارنون ما جيدونه مكتوب ًا يف التّوراة واإلنجيل ،و ُي ّ

السابقة تكشف لنا
فالرواية ّ
معاين نصوصها مع اآليات الشرّ يفةّ ،

ّ
القرآين بنا ًء عىل هواه وميوله.
ّص
تأو َل يف الن ّ
أن كعب ًا قدْ ّ
ّ

تتكرر يف زمن –عمر وعثامن– ،فقدْ سيرَّ ا
ونجد بعض املواقف ّ
ٍ
ليشء إلاّ سؤاهلم عن اآليات
نفر ًا م ْن ّقراء البرصة ومفسرّهيم ال

أو االعرتاض عىل أوامر اخلليفة ،وهذا يعني ّ
أن منْع اخللفاء أ َّثر
عىل مفسرِّ ي البرصة يف احلصول عىل مبتغاهم ملعرفة املزيد م َن
اإليضاحات التي تدور يف أذهاهنم.

وكذلك اعتمدوا عىل بعض كتب احلكمة((( ،و ُيروى ّ
أن

البرصي قرأ يف بعض الكتب القديمة((( ،فهذه الكتب غري
احلسن
ّ

معروفة ،فر ّبام هي م َن الكتب اليونان ّية الفلسف ّية ،أو كتب الفرس
كانت معروفة يف تلك األ ّيام.
القديمة ،التي ْ

و ُيروى -أيض ًاّ -
أن أبا عمرو بن العالء ،وهو أحد الذين

ٍ
كانت ّ
كل أو أغلب أخباره ع ْن
اشتهروا بالتّفسري،
أعراب قدْ
ْ
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((( ُينظر :ال ّطربسيّ  ،جممع البيان.163/4 :
((( ُينظر :ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.262/15 :

املبحث الرابع :مصادرهم يف التفسري

أدركوا اجلاهل ّية(((.

أخذت أكثر م ْن
فقض ّية تفسري القرآن لدى مفسرّ ي البرصة
ْ
ٍ
طريقة للوصول إىل جوهر اآليات الشرّ يفة ،وهم بذلك كانوا

الصحابة األوائل ا ّلذين أدركوا رسول
كثري ًا ما اعتمدوا عىل ّ

اهلل  وسمعوا حديثه ووعوا مقالته((( ،ولكن وجدنا لدهيم
متنوعة ،وهذا الت ّّنوع جاء عن طريق رغبتهم
-أيض ًا -معلومات ّ

يف الوصول إىل العلم واملعرفة ،حتّى أصبح بعض املسلمني يأيت
ٍ
إىل البرصة من أجل معرفة تفسري ٍ
واحدة م َن القرآن(((.
آية
ْ

ويتأولون
واعتمد مفسرِّ و البرصة عىل االجتامع فيام بينهم،
ّ
آيات القرآنّ ،
وكل أحد يعرض فكرته عىل اآلخر ،حتّى يصلوا

الصواب ،عن مالك بن دينار ،قال :كنّا نعرض املصاحف أنا
إىل ّ
يثي وعاصم
ياحي ونرص بن عاصم ال ّل ّ
الر ّ
واحلسن وأبو العالية ّ

((( ُينظر :ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان.466/3 :
((( ُينظر :ابن كثري ،تفسري ابن كثري.448 /1 :
املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:
((( ُينظر :ابن عط ّية األندلسيّ ،
ّ
.40/1
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(

(

عز ّ
وجل
اجلحدري ،قال :فسأل احلسن أبا العالية عن قول اهلل ّ
ّ
ِ
ون ما هو؟ فقال أبو العالية :هو
اه َ
ين ُه ْم َع ْن َصلاَ هِتِ ْم َس ُ
ا َّلذ َ
ا ّلذي ال يدري ع ْن كم انرصف ،عن شف ٍع أو عن ٍ
وتر ،فقال
ِ
ون،
اه َ
ين ُه ْم َع ْن َصلاَ هِتِ ْم َس ُ
احلسن :مه ،ليس كذلك ،ا َّلذ َ
ا ّلذي يسهو ع ْن ميقاهتا حتّى يفوت(((.
ويبدو ّ
أن مفسرّ ي البرصة كانوا متفاوتني يف علم التّفسري،

و ُيعدّ جابر بن زيد((( م ْن أفضلهم بشهادة عبد اهلل بن ع ّباس عندما

قال :لو َ
نزل أهل البرصة عند قول جابر بن زيد ألوسعهم عماّ
يف كتاب اهلل عل ًام((( ،وقيل :أحسنهم كالم ًا يف التّفسري احلسن بن
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الصنعانيّ  ،تفسري القرآن.400/ 3 :
الر ّزاق ّ
((( ُينظر :عبد ّ
((( جابر بن زيد ،أبو ّ
اليحمدي ،أصله من اجلوف،
األزدي،
الشعثاء،
ّ
ّ
ناحية بعامن ،وكان ينزل البرصة يف األزد ،يف موض ٍع ُيقال له :درب اجلوف،
وكانت األباض ّية تنتحله ،وكان هو يتبرّ أ من ذلك ،يروي عن ابن ع ّباس
ْ
وابن عمر ،وروى عنه عمرو بن دينار ،وكان ابن ع ّباس يقول :لو ّ
أن
أهل البرصة نزلوا عند قول جابر بن زيد ألوسعهم عل ًام عماّ يف كتاب اهلل،
وكان فقيه ًا ،مات سنة ثالث وتسعني .ابن ح ّبان ،ال ِّثقات.101/4 :
((( ُينظر :ابن عبد الرب ،التّمهيد58/23 :؛ ّ
هبي ،الكاشف يف معرفة
والذ ّ

املبحث الرابع :مصادرهم يف التفسري

احلسن
العنربي راهب األ ّمة((( ،وهو بال
البرصي((( ،وقيل :عامر
ّ
ّ
ّ
شك كناية ع ْن تقواه وعلمه الواسع.

أن املفسرّ ين عندما كانوا ُي َ
ويبدو ّ
دروسهم عىل النّاس أو
لقون
َ
َ
يكتبون شيئ ًا حتّى يستأذنوا مشاخيهم يف ذلك
الطلاّ ب ،كانوا ال

فيسمحوا هلم بذلك((( .وهم هبذا حفظوا لنا تراثهم يف تفسري

القرآن.

الستّة.287/1 :
َم ْن له رواية يف كتب ّ
الكلبي ،التّسهيل لعلوم التّنزيل.10/1 :
الغرناطي
((( ُينظر:
ّ
ّ
((( ُينظر :العجليّ  ،معرفة ال ّثقات14/2 :؛ ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء:
والذ ّ
.15/4
((( ُينظر :ابن سعد ال ّطبقات الكربى.230/7 :
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ُ
اخلام�س
املبحث
ُ
مناظرا ُتهم بالأد ّل ِة القر�آن ّي ِة

ُ
اخلام�س
املبحث
ُ
مناظرا ُتهم بالأد ّل ِة القر�آن ّي ِة

ِ
أهم ما تداوله املسلمون يف
تُعدُّ مناظرات القرآن الكريم م ْن ّ

ٍ
ساموي
كتاب
األول م َن اهلجرة ،بوصفهم يملكون أعظم
ٍّ
القرن ّ
يرد عىل أصحاب الدّ يانات األُ َخر.
فكان للبرص ّيني شأهنم يف ذلك؛ إ ْذ نجدُ هم ير ّدون بعض

األقاويل بآيات من القرآن الكريم ،خصوص ًا أمام والة الدّ ولة

األمو ّية ،وأيض ًا مع بعض األشخاص ا ّلذين يدّ عون شيئ ًا ال
ٍ
ٍ
رواية
هيودي؛ إ ْذ جاء يف
رجل
صحة له ،كمناظرة أيب العالية مع
ٍّ
ّ

أن هيود ّي ًا خاصم أبا العالية ،فقالّ :
ّ
إن موسى كان ُيصليّ إىل
الصخرة إىل
صخرة بيت املقدس ،فقال أبو العالية :كان ُيصليّ عند ّ
البيت احلرام ،قال :قال :فبيني وبينك مسجد صالح ،فإنّه نحته من
يت فيه ِ
وق ْبلتُه إىل البيت احلرام.(((
اجلبل ،قال أبو العالية :قدْ ص ّل ُ

الزمن املستندة عىل الدّ ليل
فالرواية تُعطي إيضاح ًا لثقافة ذلك ّ
ّ
(((الطربي ،جامع البيان .48/2

(

(

مهة املفسرّ ومدى
ال عىل األباطيل ،وهذا بحدّ ذاته يعتمد عىل ّ

قدرته الفكر ّية واملعرف ّية حتّى يثبت ا ّدعاءه ،ويكشف ضعف املقابل.
احلق
وهناك رواية تارخي ّية أخرى تُطلعنا عىل كيف ّية إثبات ّ
ٍ
جرت بني حييى
مناظرة
وإبطال املطالب املز ّيفة ،فهي تُورد خرب
ْ

قفي يف واسط ،وكان ّ
عبي
أبن يعمر
ّ
الش ّ
واحلجاج بن يوسف ال ّث ّ
ٍ
احلجاج؛ ألنّه عزم يف يو ٍم -وهو
حارض ًا تلك املناظرة
بطلب م َن ّ

ٍ
عيد األضحىْ -
برجل م َن العراق ويذبح ُه أمام
ضح َي
أن ُي ِّ

اجلميع ،فرغب بذبح حييى بن يعمر ،وكان وجود ّ
الشعبي ما هو

بحكم ّ
أن ّ
عبي فقيه
احلجاج عىل رشع ّية ما يفعلهُ ،
إلاّ حلصول ّ
الش ّ

عبي ْ
الدّ ولة آنذاك ،وقدْ حاول ّ
يتهرب م ْن ذلك املجلس،
أن ّ
الش ّ

احلجاج مل ْ يرتكه ،فأعدَّ س ّياف ًا من س ّيافيه لذلك األمر.
لك ّن ّ

بدأت املناظرة التي
احلجاج،
ْ
فبعدما أحظروا حييى بن يعمر إىل ّ

احلجاج
ْ
كانت عبارة عن مسألة حياة أو موت ليحيى ،فنجده هيزم ّ
احلجاج:
الرواية ،قال له ّ
وأمام اجلميع بالقرآن الكريم ،فقدْ جاء يف ّ

الزعم كذب ،ولكنّي
أنت
َ
تزعم أنّك زعيم العراق؟ قال حييىّ :
ُ
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ِ
فقه َك؟
أقول :إنيّ فقي ٌه م ْن فقهاء أهل العراق ،قال :فمن أي َن ُ

زاعم
ذر ّية رسول اهلل؟ قال :ما أنا
ٌ
زعمك احلسن واحلسني م ْن ّ

قلت ذلك؟ قال :بكتاب
وبأي ٍّ
لذلك ،بل أنا قائله ٍّ
حق َ
بحق ،قالِّ :

احلجاج ،فقال :اسمع ما يقولّ ،
فإن هذا ممّا مل يك ْن
اهلل  ،فنظر إ َّيل ّ

ال ّ
أنت يف كتاب اهلل دلي ً
بأن احلسن واحلسني
سمعته عنه،
ُ
أتعرف َ

فلم أجدْ يف القرآن شيئ ًا
حممد؟
ُ
فجعلت ُأفكِّر يف ذلك ْ
ذر ّية ّ
من ّ

ّ
يدل عىل ذلك ،وفكّر
ثم قال ليحيى :لع ّلك تريدُ
ّ
احلجاج مل ّي ًاّ ،
ِ
قول اهللَ  :فمن حاج َ ِ ِ ِ
َ
اء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل
َ ْ َ َّ
ك فيه م ْن َب ْعد َما َج َ
ِ
ِ
اءك ُْم َو َأ ْن ُف َسنَا َو َأ ْن ُف َسك ُْم
اءنَا َون َس َ
َاءك ُْم َون َس َ
َاءنَا َو َأ ْبن َ
َت َعا َل ْوا َندْ ُع َأ ْبن َ
ِ
نيّ .(((
وأن رسول اهلل
ُث َّم َن ْبت َِه ْل َفن َْج َع ْل َل ْعنَ َة اهللِ َعلىَ ا ْلكَاذبِ َ
عيل وفاطمة واحلسن واحلسني ،وكان
خرج للمباهلة ،ومعه ّ
احلجة يف ذلك
احلجاج حافظ ًا للقرآن ،فقال له حييى :واهلل إنهّ ا
ّ
ّ

احلجاج،
قلت،
البالغة ،ولكنّي ليس منها
أحتج ملا ُ
فاصفر وجه ّ
ّ
ّ
ثم رفع رأسه إىل حييى ،وقال لهْ :
َ
جئت م ْن كتاب
إن َ
فأطرق مل ّي ًاّ ،

((( م ْن سورة آل عمران ،اآلية (.)61
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(

(

وإن مل ِ
اهلل  بغريها فلك عرشة آالف درهمْ ،
تأت هبا فأنا يف ِح ٍّل
من ِ
و ِم ْن
دم َك ،قال :نعم ،فقال حييى
للحجاج :قول اهلل َ :
ّ
ْ
احلجاج :إبراهيم.
ُذ ِّر َّيتِ ِه َد ُاوو َد َو ُس َل ْيماَ َنَ من عنى بذلك؟ قال
ّ
احلجاج :نعم .قال
قال حييى :فداوود وسليامن ِم ْن ُذ ِّر ّيته؟ قال
ّ
ِ
احلجاج:
نص اهللُ  عليه بعد هذا أنّه من ُذ ّر ّيته؟ فقرأ ّ
حييى :و َم ْن َّ
وسى َو َه ُار َ
ني،
وس َ
ون َوك ََذلِ َك ن َْج ِزي المُْ ْح ِسنِ َ
و َأ ُّي َ
َ
ف َو ُم َ
وب َو ُي ُ
ِ
يسى ،(((قال
احلجاجَ :
قال حييى :و َمن؟ فقرأ ّ
و َزك َِر َّيا َو حَ ْ
ي َيى َوع َ
ِ
حييىِ :
وم ْن أي َن َ
أب ل ُه م ْن ُصلبه؟
ذر ّية إبراهيم وال َ
كان عيسى م ْن ّ
ِ ِ
أقرب رمح ًا ،مريم ِم ْن إبراهيم أم
قال :م ْن ق َب ِل أ ِّمه ،قال حييىَ :ف َم ْن ُ
حلسني منه أم عيسى ِم ْن إبراهيم؟
حممد؟ أم احلسن وا ُ
فاطمة م ْن ّ

قال ّ
لقم ُه حجر ًا ،فقال :أطل ُقو ُه ق َّبحه اهللُ ،وادف ُعوا
عبي :فكأنّام َ
الش ّ

إليه عرشة آالف درهم ،ال َ
بارك اهللُ له فيها.(((

90

((( م ْن سورة األنعام ،من اآلية (.)85
((( القايض النّعامن ،رشح األخبار95 – 92/ 3 :؛ و ُينظر :ابن خ ّلكان،
وفيات األعيان ،176 – 173/ 6 :وجاء اخلرب عن عاصم بن أيب النّجود
وفيه اختالف قليل.

املبحث اخلامس :مناظراهتم باألدلة القرآنية

فهذا يعني ّ
احلجاج
القراء قدْ استخدموا لغة القرآن ملناظرة ّ
أن ّ
ورسموا صورهتا الواضحة
وحماججته ،ود ّققوا يف تفسريها،
ُ

َ
يقولون ،وإلاّ فسوف يلوح
بصحة ما
احلجاج وأمثاله
ّ
حتّى يقتنع ّ
السيف رأس ّ
كل َم ْن يفشل يف مناظرته.
ّ

واحلجاج يف
البرصي
وجرت مناظرة أخرى بني احلسن
ْ
ّ
ّ
يشتم عل ّي ًا وينتقص ِم ْن شأنه ،فر ّد عليه
البرصة ،وكان األخري
ُ
ْت َع َل ْي َها إِلاَّ لِنَ ْع َل َم
ما َج َع ْلنَا ا ْل ِق ْب َل َة ا َّلتِي ُكن َ
ّ
البرصي ،بقوله تعاىلَ :
ِ
من ي َّتبِع الرس َ مِ
َت َل َكبِ َري ًة إِلاَّ َعلىَ
ب َعلىَ َع ِق َب ْي ِه َوإِ ْن كَان ْ
ول م َّ ْن َينْ َقل ُ
َ ْ َ ُ َّ ُ
ا َّل ِذين هدَ ى اهللُ وما ك َ ِ ِ
يع إِ اَيم َنك ُْم إِ َّن اهللَ بِالن ِ
وف
َّاس َل َر ُء ٌ
َان اهللُ ل ُيض َ
َ َ
ََ
ر ِحيم .(((فعيل ّممن هدى اهللِ ،
عم
وم ْن أهل اإليامن،
وعيل ابن ِّ
َ ٌ
ٌّ
ٌّ

أحب النّاس إليه ،وصاحب سوابق
رسول اهلل وختنه عىل ابنته
ّ

أنت ر ّدها وال أحدٌ م َن
مباركات
سبقت له م َن اهلل ،ال تستطيع َ
ْ

النّاس ْ
أن حيظرها عليه(((.

واملتت ّبع ملناظرات املسلمني يف تلك املدّ ة األوىل م ْن عرص الدّ ولة

((( سورة البقرة ،اآلية (.)143
((( ُينظر :احلاكم احلسكانيّ  ،شواهد التّنزيل.121/1 :
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(

(

ّبي(صلوات اهلل
أئمة أهل بيت الن ّ
اإلسالم ّية ،جيدها متأ ّثر ًة بفكر ّ

الصيغة التي استخدمها ٌّ
كل
عليهم) ،فهم دائ ًام يستخدمون هذه ّ
البرصي ،والذي ُيفيدنا يف هذا املجال
ِم ْن حييى بن يعمر واحلسن
ّ

ّ
أن هؤالء املفسرِّ ين قدْ التقوا باإلمام الباقر ،وأبطل بعض

حججهم يف فهم القرآن وتفسريه ،ما يعني أنهّ م اغرتفوا م ْن مدرسة

اإلمام الباقر يف التّفسري((( ،وهذه املدرسة كان مركزها املدينة
حترروا يف
املكرمة أ ّيام ّ
ّ
احلج ،فيكون أهل البرصة قدْ َّ
املنورة ومكّة ّ
الرأي.
تفاسريهم عن مدرسة ابن مسعود التي
ْ
اعتمدت عىل ّ
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والكليني،
((( ُينظر :أيب محزة ال ّثام يّل ،تفسري أيب محزة ال ّثام يّل :ص 252؛
ّ
اوندي ،فقه القرآن.286/2 :
الر
ّ
الكايف 256/6 :؛ والقطب ّ

اخلامتة

ُ
اخلامتة
ّضح ّ
ني دور ًا يف
أن للبرص ّي َ
عىل َوفق سياق البحث ،يت ُ

للتعرف عىل
الدّ راسات القرآن ّية ،الذي جاء بنا ًء عىل حاجتهم
ّ

يني والوجوه الترشيع ّية التي قصدها ،ولكي
فكر الن ّ
ّص الدّ ّ
يصلوا إىل ذلك ،عملوا عىل تطوير قدراهتم املعرف ّية استناد ًا إىل

بالسفر
بيئتهم ال ّثقاف ّية ،سواء بام توافر هلم يف مدينتهم البرصة ،أو ّ

إىل مركز الدّ عوة اإلسالم ّية احلجاز؛ إ ْذ كثري ًا ما ذهبوا إىل هناك

خيص
الصحابة واملشهورين بالعلم واملعرفة ،سواء ما ّ
قاصدين ّ
السنّة النّبو ّية
تفسري كتاب اهلل تبارك وتعاىل ،أو أمور ُأ َخر ّ
ختص ّ
اإلسالمي.
والتّرشيع
ّ

ّضح ّ
بأئمة أهل البيت 
وات َ
أن كبار أهل البرصة قدْ التقوا ّ

سواء يف البرصة /أم خارج حدودها ،كام حدث ذلك مع اإلمامني

والصادق ؛ إذ ُسئلوا عن معنى بعض آيات الكتاب
الباقر
ّ
الكريم ،وكيف تفسرَّ عىل َوفق مدرسة أهل البيت  ،فكان
اجلواب حارض ًا ،بل أدهش حينها بعضهم؛ ألنهّ م مل يسمعوا بتلك

(

(

يني.
الرائعة والكاشفة عن وجهة الن ّ
ّص الدّ ّ
التّفسريات ّ
كذلكّ ،
فإن أهل البرصة تأ ّثروا ِبفكر حكومة املسلمني؛ إ ْذ

إنهّ م انصاعوا إليها رغب ًة منهم يف كسب رضاها ّأوالً ،والتّواضع يف
حرضهتا ثاني ًا ،وخوف ًا منها ثالث ًا ،وهذه ال ّطريقة تعكس مفاهيمهم

جتاه احلكومة .

وبام ّ
متنوعة ،فقدْ كان نتاج
أن بيئة البرصة الثقاف ّية
ْ
كانت ّ

خيص القرآن الكريم؛ إذ
البرص ّيني
متنوع ًا ،ال س ّيام فيام ّ
الفكري ّ
ّ

شجعهم عىل ذلك اإلقدام ازدهار مدرسة النّحو بينهم ،ما أ ّدى
ّ
هبم األمر إىل االجتهاد يف القراءة ،الس ّيام قراءة القرآن الكريم،
وهذا قادهم إىل التّصنيف يف باب القراءات ،وأيض ًا اإلملام بعدد

ازدهرت الدّ راسات األُخر هبذا ّ
الشأن،
اآليات القرآن ّية ،ومن َث َّم
ْ

خيص التّفسري ،أم علوم القرآن األُ َخر.
سواء ما ّ

الفكري بني البرص ّيني أنفسهم،
كذلك ازدياد التّنافس
ّ

فقدْ حتم عليهم األمر ْ
أن جيتهدوا عىل مستوى مدينتهم ،وهذا

الثقايف ،ما أسهم يف زيادة
كبري يف زيادة وعيهم
ّ
الشيّ ء كان له ٌ
دور ٌ
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اخلامتـــــــــــــــة

إسهاماهتم املعرف ّية هبذا ّ
الشأن.

والسالم عىل
رب العاملنيّ ،
وآخر دعوانا أن احلمدُ هلل ّ
والصالة ّ

بني ال ّطاهري َن.
خاتم
املرسلني ،وآله الط ّي َ
َ
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ُ
قائمة امل�صادر واملراجع

قائمة امل�صادر واملراجع
�أ ّو ًال :امل�صادر الأ ّول ّية
الكريم.
القرآن
ُ
ُ

حممد
عيل بن أيب الكرمّ ،
 -ابن األثري ،ع ّز الدّ ين ،أبو احلسنّ ،

حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحدّ ،
يباين (ت /#630
الش ّ
ابن ّ

1233م).

يب،
الصحابة ،نرش دار الكتاب العر ّ
ُ -1أسد الغابة يف معرفة ّ

بريوت( ،د.ت).

حممد بن ح ّبان بن معاذ (.)#354
البستي ،أبو حاتمّ ،
ّ

 -2ال ّثقات ،جملس دائرة املعارف العثامن ّية ،حيدر آباد الدّ كن،
اهلند ،ط.#1393 ،1

 -3املجروكني ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد( ،د.ت).

البغوي ،احلسني بن مسعود (ت  501ه1117 /م).
ّ

الرمحن العك ،مطبعة بعة،
 -4تفسري
ّ
البغوي ،حتقيق :خالد عبد ّ

(

(

دار املعرفة ،بريوت.

عيل (ت 1066/#458م).
ّ
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن ّ

السنن واآلثار ،حتقيق :كرسوي حسن ،مطبعة بعة ،دار
 -5معرفة ُّ

الكتب ،بريوت( ،د.ت).

حممد بن عيسى بن سورة (ت  892 /#279م).
 رّالت ّ
مذيّ ،

السنن ،حتقيق :عبد الوهاب عبد ال ّلطيف ،ال ّطبعة ال ّثانية،
ّ -6
بريوت1983 ،م.

علبي ،أبو منصور ،عبد امللك بن أمحد بن إبراهيم (ت427ﻫ/
ال ّث ّ1035م).

حممد عاشور،
-7الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،حتقيق :أبو ّ
يب،
الس
اعدي ،مطبعة دار إحياء الترُّ اث العر ّ
ّ
مراجعة وتدقيق :نظري ّ

ال ّطبعة األوىل ،بريوت2002 ،م.

اميل ،أبو محزة ،ثابت بن دينار (ت 148ه765/م).
 -ال ّث ّ

حممد
الر ّزاق ّ
 -8تفسري أيب محزة ال ّثام ّيل ،أعاد مجعه وتأليفه :عبد ّ
حسني حرز الدّ ين ،مراجعة وتقديمّ :
حممد هادي معرفة،
الشيخ ّ
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مطبعة اهلادي ،ال ّطبعة األوىل2000 ،م.

قائمة املصادر.

عيل بن
 ابنّ
اجلوزي ،أبو الفرج ،مجال الدّ ين عبد ّ
الرمحن بن ّ

حممد (597ه1201/م).
ّ

الرمحن عبد اهلل ،ال ّطبعة
حممد بن عبد ّ
-9زاد املسري ،حتقيقّ :
األوىل ،دار الفكر1987 ،م.

 -حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد اهلل (ت1067ﻫ1656/م).

-10كشف ال ّظنون عن أسامي الكتب والفنون ،تصحيح

حممد رشف الدّ ين يالتقيا ،رفعت بيلكة الكلييس ،دار
وتعليقّ :

يب ،بريوت( ،د.ت).
إحياء الترُّ اث العر ّ

حممد (ت  1015 /#405م).
 احلاكم النّ
حممد بن ّ
ّيسابوريّ ،

الصحيحني ،أربعة أجزاء ،إرشاف :يوسف
 -11املستدرك عىل ّ
املرعيش ،مطبعة دار املعارف ،بريوت1986 ،م.
الرمحن
عبد ّ
ّ

العسقالين (ت  1449 /#852م).
 ابن حجر ،شهاب الدّ ينّ

الصحابة ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود،
 -12اإلصابة يف متييز ّ

حممد معوض ،ال ّطبعة األوىل1995 ،م.
عيل ّ

 ابن أيب احلديد ،ع ّز الدّ ين ،أبو حامد ،عبد احلميد بن هبة اهلل103

(

(

املدائني (ت 1258 /#656م).
ّ

حممد أبو الفضل إبراهيم ،نرش
 -13رشح هنج البالغة ،حتقيقّ :

احللبي ورشكاؤه ،ال ّطبعة
يب ،عيسى ألبايب
دار إحياء الترُّ اث العر ّ
ّ
األوىل1978 ،م).

احلسكاين ،عبيد اهلل بن أمحد ّ
ّيسابوري( ،من
احلنفي ،الن
احلذاء،
ّ
ّ
ّ

اهلجري).
أعالم القرن اخلامس
ّ

حممد باقر
 -14شواهد التّنزيل لقواعد التّفصيل ،حتقيقّ :
املحمودي ،ال ّطبعة األوىل ،طهران1991 ،م.
ّ
عيل (ت 1070 /#463م).
 اخلطيبّ
البغدادي ،أبو بكر ،أمحد بن ّ

األلباين،
حممد نارص الدّ ين
 -15اقتضاء العلم العمل ،حتقيقّ :
ّ

الرابعة1999 ،م).
بريوت ،ال ّطبعة ّ

حممد بن إبراهيمّ ،
افعي (ت / #681
الش ّ
 -ابن خ ّلكان ،أمحد بن ّ

1282م).

الزمان ،حتقيق :إحسان ع ّباس،
 -16وفيات األعيان وأنباء أبناء ّ
مطبعة دار ال ّثقافة ،بريوت( ،د.ت).
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الرمحن بن الفضل بن هبرام
حممد عبد اهلل بن عبد ّ
ارمي ،أبو ّ
 -الدّ ّ

قائمة املصادر.

(ت  868 /#255م).

ارمي ،مطبعة االعتدال ،دمشق1949 ،م.
 -17سنن الدّ ّ

 ّحممد بن أمحد بن عثامن (ت /#748
هبي ،شمس الدّ ينّ ،
الذ ّ

1347م).

 -18تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حتقيق :عمر

يب ،ال ّطبعة األوىل ،بريوت،
السالم تدمري ،دار الكتاب العر ّ
عبد ّ
1987م.

يب ،بريوت،
 -19تذكرة احل ّفاظ ،نرش دار إحياء الترُّ اث العر ّ

(د.ت).

العرقويس ،مأمون
 -20سري أعالم النّبالء ،حتقيق :نعيم
ّ
الرسالة ،ال ّطبعة التّاسعة ،بريوت1993 ،م.
مؤسسة ّ
صاغرجيّ ،
السنّة ،حتقيق :حممد
 -21الكاشف يف معرفة َم ْن له رواية يف كتب ّ

عوامة ،ال ّطبعة األوىل ،جدّ ة1992 ،م.

حممد بن عمر بن احلسن (ت606ه1210/م).
الرازي ،الفخرّ ،
 ّازي ،ال ّطبعة ال ّثالثة( ،د.ت).
الر ّ
 -22تفسري ّ
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(

(

اوندي ،قطب الدّ ين ،سعيد بن هبة اهلل (ت573ه/
الر
ّ
ّ -

1177م).

احلسيني ،ال ّطبعة ال ّثانية1996 ،م.
 -23فقه القرآن ،حتقيق :أمحد
ّ

حممد بن عبد اهلل (ت  794ه1392/م).
 الزّركيش ،بد ر الدّ ينّ ،
ّ

حممد أبو الفضل إبراهيم،
 -24الربهان يف علوم القرآن ،حتقيقّ :

ال ّطبعة األوىل1957 ،م.

جستاين ،أبو بكر ،عبد اهلل بن أيب داوود سليامن األشعث
الس
ّ
 ّ(ت  316ﻫ928/م).

صححه ونرشه آرثر جفري ،القاهرة1966 ،م.
 -25املصاحفّ ،
ّهري (ت  845 /#230م).
حممد بن منيع ،الز ّ
 -ابن سعدّ ،

 -26ال ّطبقات الكربى ،ثامنية أجزاء ،مطبعة دار صادرات

بريوت( ،د.ت).

الرمحن بن أيب بكر
الس
يوطي ،جالل الدّ ين ،عبد ّ
ّ
 ّ(ت911ه1505/م).

 -27اإلتقان يف علوم القرآن ،حتقيق :سعيد املندوب ،ال ّطبعة
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األوىل ،لبنان1996 ،م.

 -28الدّ ّر املنثور ،مطبعة دار املعرفة ،بريوت.

البرصي (ت/#262
ّمريي،
 ابن ش ّبة ،أبو زيد ،عمر ،النّ
ّ

876م).

حممد شلتوت ،مطبعة
 -29تاريخ املدينة ّ
املنورة ،حتقيق :فهيم ّ

قدس ،قم1990 ،م.

فدي ،صالح الدّ ين ،خليل بن أيبك (ت1363 /#764م).
الص ّ
ّ -

 -30الوايف بالوفيات ،حتقيق :أمحد األرناؤوطي وتركي مصطفى،
مطبعة دار إحياء الترُّ اث ،بريوت2000 ،م.

الرزّاق بن مهام (ت 826 /#211م).
 ّنعاين ،عبد ّ
الص ّ

حممد ،ال ّطبعة األوىل،
 -31تفسري القرآن ،حتقيق :مصطفى مسلم ّ

الرياض1989 ،م.
ّ

األعظمي1983 ،م.
الرمحن
ّ
 -32املصنّف ،حتقيق :حبيب ّ

الطربيسّ ،
الشيخ ريض الدّ ين ،أبو نرص ،احلسن بن الفضل
ّ

(ت 1153 /#548م).
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 -33تفسري جممع البيان ،حتقيق :جلنة من العلامء املح ّققني

األخصائ ّيني ،ال ّطبعة األوىل ،بريوت1995 ،م.
ّ

حممد بن جرير (922 /#310م).
ّ
الطربي ،أبو جعفرّ ،

الرسل وامللوك ،حتقيق :نُخبة من العلامء األجلاّ ء،
 -34تاريخ ّ

مطبعة االستقامة ،القاهرة1939 ،م.

 -35جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،تقديم وض ْبط :خليل

امليس ،صدقي مجيل الع ّطار ،دار الفكر لل ّطباعة والنّرش ،بريوت،

1995م.

األندليس،
حممد،
الب ،يوسف بن عبد اهلل بن ّ
ّ
 ابن عبد رَ ّ(ت 1070 /#463م).
 -36أدب املجالسة ،حتقيق :سمري حلبي ،مطبعة طنطا1989 ،م.

حممد عيل معوض،
حممد عطاّ ،
 -37االستذكار ،حتقيق :سامل ّ
مطبعة دار الكتب العلم ّية ،ال ّطبعة األوىل ،بريوت2000 ،م.

البكري،
حممد
 -38التّمهيد ،حتقيق :مصطفى أمحد
ّ
ّ
العلويّ ،
مطبعة املغرب1968 ،م.
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 -39جامع بيان العلم وفضله ،مطبعة دار الكتب العلم ّية،

بريوت1989 ،م.

الكويف (ت261ﻫ/
العجيل ،أمحد بن عبد اهلل بن صالح،
ّ
ّ
874م).
 -40معرفة ال ّثقات ،ال ّطبعة األوىل1996 ،م.

عيل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل،
 ابن عساكر ،أبو القاسمّ ،ّ
افعي( ،ت 1175 /#571م).
الش ّ

 -41تاريخ مدينة دمشق ،حتقيق :عيل شريي ،مطبعة دار الفكر،

ال ّطبعة األوىل بريوت  1992م).

األندليس (ت 546ﻫ1151/م).
 ابن عط ّية،ّ

السالم
املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق :عبد ّ
ّ -42

عبد ّ
حممد ،مطبعة ،دار الكتب العلم ّية ،ال ّطبعة األوىل،
الشايف ّ
بريوت1993 ،م.

الكلبي،
حممد بن جزى،
ّ
الغرناطي ،القاسم بن أمحد بن ّّ

(ت741ﻫ 1340 /م).
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الرابعة ،بريوت1983 ،م.
 -43التّسهيل لعلوم التّنزيل ،ال ّطبعة ّ

املغريب (ت 363
ّميمي،
حممد ،الت
ّ
 القايض نعامن ،أبو حنيفة بن ّّ

974 /#م).

حممد
 -44رشح األخبار يف فضائل
األئمة األطهار ،حتقيقّ :
ّ

اإلسالمي ،قم( ،د .ت).
مؤسسة النّرش
ّ
احلسيني اجلال ّيل ،مطبعة ّ
ّ

ينوري ،عبد اهلل بن مسلم (ت  889 /#276م).
 ابن قتيبة الدّّ

 -45تأويل خمتلف احلديث ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،

(د.ت).

 -46املعارف ،حتقيق :د .ثروت عكاشة ،مطبعة ،دار املعارف،

القاهرة( ،د.ت).

حممد (ت /#620
حممد ،عبد اهلل بن أمحد بن ّ
 ابن قدامة ،أبو ّ1223م).

 -47املغني ،مطبعة ،املنار ،مرص( ،د.ت).

األنصاري (ت /#671
حممد بن أمحد،
ّ
القرطبي ،أبو عبد اهللّ ،
ّ
1272م).
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يب،
 -48اجلامع ألحكام القرآن ،مطبعة ،دار إحياء الترّ اث العر ّ
بريوت1985 ،م.

مشقي (ت 1373 /#774م).
 ابن كثري ،أبو الفداء ،إسامعيل ،الدّّ

 –49تفسري ابن كثري ،مطبعة ،دار املعرفة ،بريوت1992 ،م.

ازي
الر ّ
حممد بن يعقوب بن إسحاقّ ،
ّليني ،أبو جعفرّ ،
 الك ّ(ت 941 /#329م).

 -50األصول من الكايف ،حتقيق :عيل أكرب غفاري ،مطبعة
حيدري ،ال ّطبعة ال ّثالثة ،طهران1968 ،م.

اهلندي ،عالء الدّ ين (ت 1567 /#975م).
 املتّقيّ

الس ّقا،
 -51كنز العماّ ل ،ض ْبط وتصحيح :بكري ح ّيان ،صفوة ّ

الرسالة ،بريوت1989 ،م.
مؤسسة ّ
ّ

احلجاج يوسف (ت 1341 /#742م).
ّي ،مجال الدّ ين ،أبو ّ
 -املز ّ

 -52هتذيب الكامل ،حتقيقّ :
الرابعة
بشار ّ
عواد معروف ،ال ّطبعة ّ

بريوت1986 ،م.

ّيسابوري (ت  875 /#261م).
احلجاج ،الن
ّ
 مسلم بن ّ111
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 -53صحيح مسلم ،نرش دار الفكر ،بريوت( ،د.ت).
 -مقاتل بن سليامن (ت 150ه ).

 -54تفسري مقاتل بن سليامن ،حتقيق :أمحد فريد ،مطبعة دار

الكتب العلم ّية ،ال ّطبعة األوىل ،بريوت2003 ،م.

حممد
ّ
عيل بن عبد القادر بن ّ
املقريزيّ ،
تقي الدّ ين ،أمحد بن ّ

(ت 1441 /#845م).

ّبي  م َن األحوال واألموال و احلفدة
 -55إمتاع األسامع بام للن ّ
واملتاع ،دار الكتب العلم ّية ،ال ّطبعة األوىل ،بريوت2002 ،م.

عيل بن زين
حممد عبد ّ
 املنّاويّ ،الرؤوف بن تاج العارفني بن ّ
احلدادي (ت1031ﻫ1621 /م).
العابدين ،زين الدّ ين
ّ

البيضاوي ،حتقيق:
اموي بتخريج أحاديث القايض
ّ
الس ّ
 -56الفتح ّ
الرياض( ،د.ت).
أمحد جمتبى ،مطبعة دار العاصمةّ ،

حممد بن أيب يعقوب إسحاق ،املعروف
 -ابن النّديم ،أبو الفرجّ ،

بالوراق (ت 1047 /#438م).
ّ

 -57الفهرست ،حتقيق :رضا جتدّ د ،مطبعة مهر ،طهران1971 ،م.
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عيل بن أيب بكر (ت1415/#807م).
ّ
اهليثمي ،نور الدّ ينّ ،

الزوائد ،نرش :دار الكتب العلم ّية ،بريوت1988 ،م.
 -58جممع ّ
ثاني ًا :املراجع.

 -جولد تسهري ،اجنتس.

السنّة،
 -59مذاهب التّفسري ،ترمجة :عبد احلليم الن ّّجار ،مطبعة ُّ
القاهرة1955 ،م.

حممد باقر (ت2003م).
 -احلكيمّ ،

 -60علوم القرآن ،ال ّطبعة ال ّثالثة ،قم 1998 ،م.
املوسوي (ت .)#1411
اخلوئي ،أبو القاسم
ّ
ّ

الرابعة،
 -61البيان يف تفسري القرآن ،مطبعة دار ّ
الزهراء ،ال ّطبعة ّ
بريوت1975 ،م.
 -سزكني ،فؤاد.

يب ،ترمجة :حممود فهمي حجازي،
 -62تاريخ الترُّ اث العر ّ

احلجاز1991 ،م.

 -شارل بلال.
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الكيالين،
وسامراء ،ترمجة :إبراهيم
 -63اجلاحظ يف البرصة وبغداد
ّ
ّ

مطبعة دار الفكر ،ال ّطبعة األوىل ،دمشق1985 ،م.

بيس ،نجم الدّ ين.
 -ال ّط ّ

اإلسالمي ،مطبعة
 -64النّفي والتّغريب يف مصادر التّرشيع
ّ
مؤسسة اهلادي ،ال ّطبعة األوىل ،قم1996 ،م.
ّ
هراين ،آقا بزرك (ت.)#1389
 -ال ّط ّ

ّ -65
الذريعة إىل تصانيف ّ
الشيعة ،مطبعة دار األضواء ،ال ّطبعة
ال ّثالثة ،بريوت1983 ،م.

حممد.
-طنطاويّ ،

 -66التّفسري الوسيط للقران الكريم( ،د.ت .ط).

العاميل ،جعفر مرتىض.
ّ

ّبي األعظم  ،مطبعة دار احلديث،
ّ -67
الصحيح من سرية الن ّ
ال ّطبعة األوىل ،إيران2005 ،م.

ربيس (ت.)#1320
 املريزا الن ّّوري ،حسني ال ّط ّ

مؤسسة آل البيت  إلحياء
 -68مستدرك الوسائل ،حتقيقّ :
114

الترُّ اث ،ال ّطبعة ال ّثانية ،بريوت1988 ،م.
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