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2 

(يسأنت تكرار انزنول يف انقرآن انكرمي بني اإلثباث واننفيقراءة يف كتاب ) قراءة يف كتاب   

 قراءة في كتاب
 (مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم بين اإلثبات والنفي)

 (1)عبد الرزاق حسني أمحد /لدكتورا: أتليف
 

 

 بيانات الكتاب:

مسللة تؽرار الـزول يف الؼررنن  اسم ااكتام:  اا

االؽريم بقن اإلثبات والـػي.

 د. طبد الرزاق حسقن أحؿد. اس ااملؤكف 

 ( صػحة.626) عددااكصفح:ت 

كرسي الؼرنن الؽريم وطؾومه   اكن:شر

  بجامعة الؿؾك سعود.

                                                   

 ، والتي أطؾن طـفا(يف كتابقراءة )فازت هذه الؼراءة بالؿركز الرابع يف مسابؼة موقع تػسقر  (6)

 م. )موقع تػسقر(.2169/ 6/ 65الؿوافق  هر6441/ 61/ 62 

 

يعررّد الرجرروى الررى الـترراج العؾؿرري السررابق ودراسررته 

دراسة جاّدة، خطوة لفا مركزيتفا وأهؿقتفرا يف الـفرو  

بالعؿررل العؾؿرري وتطررويره، وآرتؼرراء برره كحررو ف رراءات 

هذه الخطوة الؿفّؿة  أكثر ريادة وطؿًؼا: وذلك لؿا ُتتقحه

من ادراك لؿواصن الؼوة يف هذا الـتاج التي يجب تـؿقتفا 

ومتابعتفررا، ومؽررامن ال ررعص والؼتررور الترري يتوّجررب 

الخطو الى تالفقفا: ومن هـا ارتلى موقع تػسرقر اصرالق 

سؾسررؾة مررن الؼررراءات التؼويؿقررة لؾؿملػررات يف مختؾررص 

إلسرفام فروى الدراسات الؼرنكقرة، نمراًل مرن وراء ذلرك ا

يف تسررؾقط ال رروء طؾررى صبقعررة واقررع التررللقص يف حؼررول 

الدراسررات الؼرنكقررة، وكوررص جواكررب الؼرروة وال ررعص 

فقرره، وتحديررد مررواصن الـ ررج والؼتررور، وكررذلك فررت  

العديرررد مرررن أفررراق البحثقرررة، والؿجرررآت الؿعرفقرررة 

لؾبراحثقن والدارسرقن: طرر  مرا ُتثقرره هررذه الؼرراءات مررن 

 اشؽآت ومؾحوضات.

 تفسري موقع
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(يسأنت تكرار انزنول يف انقرآن انكرمي بني اإلثباث واننفيقراءة يف كتاب ) قراءة يف كتاب   

  املؤنف يف سطىر:

م، درس مراحرل التعؾرقم 6968مؼديورو طرام من موالقد العاصؿة الترومالقة 

كؾقررة  يفج إساسررقة يف مؼديوررو، ثررم التحررق بالجامعررة الوصـقررة التررومالقة فتخررر  

التحررق بعررد ذلررك بالجامعررة اإلسررالمقة وقررد الوررريعة والدراسررات اإلسررالمقة، 

بالؿديـررررة الؿـررررورة، كؾقررررة الؼرررررنن الؽررررريم والدراسررررات اإلسررررالمقة طررررام 

م، ثرم واصرل تعؾقؿره يف 6992هرر/6462طام  فقفا جم، وتخر  6988هر/6419

ص التػسرقر وطؾروم الؼررنن، فحترل طؾرى قسم الدراسات العؾقا بالجامعة تخّتر

م. ومـرذ 2112هرر/6423م، والردكتوراه طرام 6997هرر/6467الؿاجستقر طام 

وطؾرروم الؼرررنن بجامعررة اإلمررام يف التػسررقر  اا مسرراطدً ذلررك الحررقن يعؿررل أسررتاذً 

فرى جقبويت، ولديره اكتراج طؾؿري مطبروى، ومـره مرا  -بن سعود اإلسالمقة  محؿد

ؿرة. شرارك يف ترقة يف مجراّل هو ققد الطبع، وكذلك أبحاث تخّت  ت طؾؿقرة محؽ 

فريؼقاأس يف جامعة شرق ممتؿرات طؾؿقة طديدة، وط و ممّس 
(1)

. 

 

 

 

 
                                                   

 .Success Skillsمستػاد من موقع مفارات الـجاح  (1)
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(يسأنت تكرار انزنول يف انقرآن انكرمي بني اإلثباث واننفيقراءة يف كتاب ) قراءة يف كتاب   

 :متهيد

ُصـِّػت يف طؾوم ػات التي ت مؽتبة الدراسات الؼرنكقة بالعديد من الؿملّ حػؾَ 

ة: سواء كاكت يف كوى واحد من أكواى طؾوم ت حركة التللقص مستؿرّ الؼرنن، وضؾّ 

جاءت مرحؾة كتاب  من إكواى، الى أنْ  جزئي لعددٍ  الؼرنن، أو يف جؿعٍ 

( الذي استوطب معظم أكواى هر794)ت  لؾزركوي «ال هان يف طؾوم الؼرنن»

(، هر966)ت  لؾسقوصي «طؾوم الؼرنناإلتؼان يف »طؾوم الؼرنن، وكذلك كتاب 

 اثؿة جؿودً  يؾحظ أنّ  «اإلتؼان»و «ال هان»والـاضر الى حركة التللقص بعد كتابي 

د ما ذكره الزركوي يف معظم الؿملػات بعدهؿا ُترَ  يف حركة التللقص، وأنّ  دِّ

ّٓ  :«اإلتؼان»والسقوصي يف « ال هان»  ما كان من جفود ومحاوٓت فردية ا

محدودة
(1)

. 

كوى من أكواطه: لم  د الؿسائل تحت كّل ومع توعُّب أكواى طؾوم الؼرنن وتعدُّ 

تحَظ بعض الؿسائل الجزئقة بالعـاية الالئؼة هبا من الدراسة والتحؾقل، رغم 

 يف كتب طؾوم الؼرنن وكتب التػسقر. ح ورها

  كزاى بقن العؾؿاء، وطرَ  ومن أبرز هذه الؿسائل الجزئقة التي كاكت محّل 

ر الؿملِّػون يف طؾوم الؼرنن طؿوًما ويف كزول الؼرنن ختوًصا: )مسللة تؽرّ لفا 

 كزول بعض أيات من الؼرنن الؽريم(.

                                                   

ؿة. د. مساطد الطقار. يـظر كتاب: بحوث ُمحَ  :ع يف صرح تاريخ التدوين يف طؾوم الؼرننلؾتوّس  (6) ؽ 

 الؼرنكقة.(، اصدار مركز تػسقر لؾدراسات 21)ص
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(يسأنت تكرار انزنول يف انقرآن انكرمي بني اإلثباث واننفيقراءة يف كتاب ) قراءة يف كتاب   

رر ع يف كتررب طؾرروم الؼرررنن، وهرري مررن الؿسررائل الترري تحترراج الررى اسررتؼراء موس 

ؾة بالؿسرللة، والتػاسقر، وكتب الحديث: بغقة استخراج الؿادة العؾؿقة ذات الّتر

الؿادة العؾؿقة يف صورة تجؿع بقن التـظقرر والتطبقرق، وختوًصرا  ل هذهثم تتوؽّ 

الجاكرررب التطبقؼررري: بسررربب اخػررراق الدراسرررات السرررابؼة يف مجررراوزة الجاكرررب 

ر الؿسررللة ويػتررل بررقن أراء بتررورة رِّ التـظقررري والـفررو  بعؿررل تطبقؼرري ُيَحرر

 رة مؽتؿؾة البـاء.طؾؿقة محر  

را يؽتؿرل بعردُ  رك تؿاًما أنّ ل يف هذه الؿسللة يدالباحث الؿتلمّ  انّ  ، هذا البـاء لؿ 

 وأكه بحاجة الى مزيد تـؼق  واك اج.

ومن هـا تليت أهؿقة هذا الؽتاب: )مسللة تؽرار الـزول يف الؼررنن الؽرريم: برقن 

الباحررث صرررح  نّ ااإلثبررات والـػرري(، وأهؿقررة تـاولرره بررالؼراءة والتحؾقررل، حقررث 

 قن هبا، وفحص إدلة التي استدّل هبا كّل الؿسللة بطرٍح استؼتى فقه أقوال الؼائؾ

سرقؿا  فريق مـفم، مع شّدة آطتـاء بالجاكب التطبقؼري وقروة التحريرر العؾؿري، ٓ

الؿؽي والؿدين يف الؼرنن الؽريم: دراسرة ر)أن لؾباحث رسالة ماجستقر موسومة ب

 وٓ (،تلصرقؾقة كؼديررة لؾسرور وأيررات مررن أول الؼررنن الررى إلايرة سررورة اإلسررراء

قِّن طـايرة الباحرث تخػى شدة ارتباط موضوى الؿؽي والؿدين بالؿسرللة، وهرذا ُيَبر

 بالدراسات التطبقؼقة.

فؽقص تعامل الؿملص مع هذه الؿسللة؟ وكقص أجاب يف كتابره طرن التسرا ٓت 

 واإلشؽآت التي صرحفا؟ هذا ما تسعى هذه الؼراءة الى بقاكه والؽوص طـه. 
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(يسأنت تكرار انزنول يف انقرآن انكرمي بني اإلثباث واننفيقراءة يف كتاب ) قراءة يف كتاب   

 :حمتىياث انكتاب

 الؿملص بعد الؿؼدمة كتابه الى خؿسة مباحث:قسم 

ه، وقبل يْ لغًة باطتبار مػردَ  (تؽرار الـزول)تـاول فقه تعريص  المبحث األول:

أحًدا من  رَ ب كب ه طؾى أكه لم يَ أن يذكر تعريص تؽرار الـزول كؿتطؾ  مركّ 

 د يفا لفذا الؿتطؾ ، وأكه تردّ مقن والؿعاصرين وضع تعريًػا اصطالحق  الؿتؼدّ 

د، ثم صاغ تعريػقن لؿتطؾ  ر سبب هذا الرتدّ كَ وضع هذا التعريص وصقاغته وذَ 

تؽرار الـزول، وذكر بعض إمور الؿتعؾؼة بؿتطؾ  تؽرار الـزول التي 

ذكر فقه فؼد  المبحث الثاين اأمّ ت آكتباه. ػْ تستدطي التوضق ، وتحتاج الى لَ 

أسباب، وكّبه أن هذه إسباب أسباب الؼول بتؽرار الـزول، وقسؿفا الى خؿسة 

تليت مجتؿعة أحقاًكا، ومـػردة أحقاًكا أخرى، وهي مجؿل أسباب الؼول بتؽرار 

بتؽرار -ر هذا الؼول ا ي ّق ٓ يجد دافًعا مـطؼق  الـزول، وأن الباحث الؿدقّ 

 اوأمّ طـد الذين يؾجمون القه ٕدكى تعار  يجدوكه بقن أيديفم.  -الـزول

ولؿا كان  :ّته بلقوال أهل العؾم يف مسللة تؽرار الـزولفخالمبحث الثالث 

 جعل: مطالب أربعةقّسم هذا المبحث إلى ، اتـاول أهل العؾم لؾؿسللة متػاوتً 

ا بؿَ  امـف األول  ثمته. ن أثبت تؽرار الـزول، وذكر أقطاب هذا الػريق وأدلّ مختت 

ا، مع ذكر أدلة هذا كؾق  ن أكؽر تؽرار الـزول اكؽاًرا بؿَ  المطلب الثاين اختص  

فقفا اتباى  د بقن افراط وتػريط، ذكر أن الحّق ا كاكت الؿسللة ترتدّ الػريق. ولؿ  

المطلب  فخّص الوسط الذي ٓ يؿقل الى التجويز الؽؾي وٓ اإلكؽار الؽؾي، 
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(يسأنت تكرار انزنول يف انقرآن انكرمي بني اإلثباث واننفيقراءة يف كتاب ) قراءة يف كتاب   

هذه إقوال وأدلتفا، وبعد تؿحقص  وبعد طر ِ  ط يف الؿسللة.ن توّس بؿَ الثالث 

الذي  بقان الؼول الراج ، المطلب الرابع ذكر يفالؿختؾػة:  وجفات الـظر تؾك

فقه الى الؼول الثالث الذي فّتل الؿسللة وتوّسط بقن الػريؼقن، وذكر سبب  ماَل 

حه طؾى غقره من إقوال. ثم اكتؼل بعد ذلك يف  اختقاره لفذا الؼول، ولؿاذا رج 

ر كزولفا، ت التي ققل بتؽرّ الؿبحثقن التالققن الى تحؾقل إقوال يف السور وأيا

ر كزولفا: طرًضا ودراسة، بذكر السور التي ققل بتؽرّ المبحث الرابع  فخص  

 ر كزولفؿا، وهؿا: الػاتحة واإلخالص، وقد أفرد كّل ففـاك سورتان ققل بتؽرّ 

، وبق ن بعد الدراسة وتؿحقص الروايات ضعص الؼول مستؼّل  سورة يف مطؾٍب 

ر كزولفا، فخّته بذكر أيات التي ققل بتؽرّ المبحث الخامس  اوأمّ ؽرار. بالتّ 

قّسم  ا:ر كزولفا كان هـاك خؿسة مواضع بالـسبة لًيات التي ققل بتؽرّ ولؿّ 

ر كزولفا، وقد مطؾب نية ققل بتؽرّ  أفرد تحت كّل  المبحث إلى خمسة مطالب

ص الى أن ، وخؾودرايةً  روايةً  مستػق ةً  الخؿسة مـاقوةً الؿواضع كاقش الباحث 

ا الؿواضع الثالثة ؽرار، وأمّ موضعقن من تؾك الؿواضع ثبت فقفؿا الؼول بالتّ 

توجقفات وتخريجات أهل العؾم يف دفع الؼول  الباحث أوردَ  فننّ الباققة 

ه واإلشؽآت التي وردت حول ذلك. ثم ختم كتابه بلهم بَ الوُّ  ؽرار، وردّ بالتّ 

 كتائج بحثه والتوصقات.
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(يسأنت تكرار انزنول يف انقرآن انكرمي بني اإلثباث واننفيقراءة يف كتاب ) قراءة يف كتاب   

 هدف انكتاب: 

ا طؾى الـحو ؿكص  الؿملص طؾى هدفقن لؾدراسة يف مؾخص البحث، وبقاإل

 يت:أ

وأدلة كل قول مع الؿـاقوات  ،واستعرا  أقوال العؾؿاء ،تتوير الؿسللة .1

 والرتجق .

 تسؾقط إضواء طؾى إسباب التي دطت الى الؼول بتؽرار الـزول. .2

 اإلشكاالث انرئيست نهكتاب:

  لفا الؿملػون يف تؽرار الـزول من الؿسائل الجزئقة التي طرَ دُّ مسللة ُتعَ 

ن وضؿن كتب التػاسقر، وطؾى الرغم من أهؿقة الؿسللة نكتب طؾوم الؼر

بالعـاية التي تتـاسب مع أهؿقتفا، وٓ يوجد دراسة  وح ورها: لم تحظَ 

 .تة أفردت هذه الؿسللة بتللقص مستؼّل متخّت 

كزاى واشؽال بقن أهل العؾم  محّل  -التا زمو-مع أن هذه الؿسللة كاكت 

جقز وماكع: فؽان إمر يستدطي وجود دراسة تعر  قديًؿا وحديًثا ما بقن مُ 

ي الؿسللة ؾِّ والخروج بـتائج طؾؿقة ُتجَ  ،أقوال أهل العؾم وأدلتفم مع الؿـاقوات

ر لفا حؼّ وُتؼَ   فا من البحث والدراسة.دِّ

ص الى البحث الذي دفع الؿملّ  ما سبق من اشؽآت هو ويؿؽن الؼول أنّ 

 والؽتابة، وتول دت طـه مادة هذا الؽتاب. 
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(يسأنت تكرار انزنول يف انقرآن انكرمي بني اإلثباث واننفيقراءة يف كتاب ) قراءة يف كتاب   

 يفهىو تكرار انزنول يف انقرآن انكرمي:

دُّ متطؾ  الـزول من أوسع الؿتطؾحات التي كاكت ُتستخدم يف الؼرون ُيعَ 

ر لذلك كان يـبغي طؾى الؿملص وضع تتوّ  :ة أوجه ودٓٓتطدّ  إولى، وله

الـزاى يف  ر دٓٓت هذا الؿتطؾ ، وي ع يده طؾى محّل يحرّ لؾؿسللة، حتى 

 الؿسللة، وُيخرج التور التي لقس لفا طالقة هبذا الباب، وخارجة طن محّل 

ل يف مسللة ِخ دْ ٕن  استخدام متطؾ  )الـزول( بؿعـاه الواسع قد يُ : الـزاى

 فمع ب: مؿا جعل لقس لفا طالقة بالؿسللة رأًسا )تؽرار الـزول( تػريعاٍت 

 ع يف الؿسللة دون ضوابط: كتقجة طدم ضبط الؿتطؾ .يتوّس 

لؿتطؾ  )تؽرار الـزول(:  تعريصوهذا ما دفع الؿملص أن يجتفد يف وضع 

مسللة من مسائل طؾم أسباب الـزول يؼتد هبا معرفة السور وأيات »فؼال: 

 .«التي كزلت مرتقن أو أكثر

مجيء الوحي بآية سبق كزولفا يف »وصاغ تعريًػا نخر أخّص من إول، فؼال: 

ل طؾقه طدم ؽِ ْو . وهذا التعريص الثاين يُ «حادثة جديدة تت ؿـفا أية كػسفا

  ر كزولفا.ـه لؾسور التي ققل بتؽرّ ت ؿُّ 

وبـاًء طؾى هذين التعريػقن أخرج صوًرا لقست داخؾة تحت هذا الباب، 

 ، ومن هذه التور:البحث ولقس لفا طالقة بؿػفوم تؽرار الـزول الذي هو محّل 
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(يسأنت تكرار انزنول يف انقرآن انكرمي بني اإلثباث واننفيقراءة يف كتاب ) قراءة يف كتاب   

 نثۅ :مثل قوله تعالى يف سورة الوعراء ،ر بعض آيات القرآن الكريمتكرّ  .1

 ھ نثھ، وقوله تعالى يف سورة الرحؿن: ىمث ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

هذه  ذْ وكحو هذا ٓ يدخل يف اصار مػفوم تؽرار الـزول: اِ  ،ھمث ھ

 أيات وكظائرها ٓ طالقة لفا بلسباب الـزول البتة.

فؾقس هـاك حادثة كزلت من أجؾفا إحرف،  األحرف السبعة،نزول  .2

د الـزول فقؿا يتعؾق بإسباب فـزول إحرف يختؾص طن مسللة تعدُّ 

 وتعارضفا، والؼول بتؽرار الـزول الذي هو ققد البحث.

  أسباب انقىل بتكرار انزنول:  

أراد  بعد أن وضع الباحث تتوًرا لؾؿسللة بتعريص متطؾ  )تؽرار الـزول(

الؼول بتؽرار الـزول ٕهؿقة هذا العـتر يف معالجة اشؽالقة  أن يجؿع أسباَب 

ر تـازى العؾؿاء يف الؿسللة: ٕن أسباب الؼول بتؽرار الـزول فرٌى طن تتوّ 

يعالج  ومـاقوتفاالؿسللة ابتداًء، والبحث طن أسباب الؼول بتؽرار الـزول 

 الؿسللة من جذورها ويجعؾفا أكثر تحريًرا.

وقد اجتفد الباحث يف جؿع إسباب التي أد ت الى الؼول بتؽرار الـزول من 

أقوال الؿتلخرين والؿعاصرين، باإلضافة الى ما ضفر له من أسباب أثـاء 

التطبقق، وقام بحتر أسباب الؼول بتؽرار الـزول يف خؿسة أسباب، وجعؾفا 

 مجؿل ما ققل تحت هذا الباب.
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أن أصقل أكثر مؿا  أريدُ  ولسُت »ل بتؽرار الـزول: كر أسباب الؼوثم قال بعد ذِ 

ه، ولؽــي أسارى الى الؼول بلكه مفؿا كاكت الدوافع التي أهابت ببعض متُ قدّ 

العؾؿاء والباحثقن الى الؾجوء بالؼول بتؽرار الـزول، فنن الباحث الؿدقق ٓ 

ر  يجدوكه ا ي ر هذا الؼول طـد الذين يؾجمون القه ٕدكى تعايجد دافًعا مـطؼق  

«بقن أيديفم
(1)

. 

فجعل مـول الخطل يف الؼول بتؽرار الـزول هو الؾجوء الى هذا الؼول طـد 

 -ًٓ أوّ -ر الؿسللة أدكى تعار  بقن الروايات، وهذا التؼرير جاء بعد تتوّ 

ومحاولة  ،ثم الـظر بعد ذلك الى أقوال الؼائؾقن بتؽرار الـزول ،تتوًرا صحقًحا

 ر الذي ارتسؿه لؾؿسللة يف بداية إمر.سباب والتتوّ الؿؼاربة بقن هذه إ

 ق:رَ ف   ةفقّسَم أهَل العلم إزاء هذه المسألة إلى ثالث

أثبت مسللة تؽرار الـزول، واكتتر لفا حتى غال بع فم  الفريق األول:

 فلدخل أوجه الؼراءات يف هذا الباب.

ر وقال: ٓ يوجد شيء من الؼرنن الؽريم تؽرّ  ،اأكؽر اكؽاًرا كؾق   الفريق الثاين:

 كزوله.

ط بقن الػريؼقن، فلثبت يف مواضع قؾقؾة فّتل الؿسللة وتوّس  الفريق الثالث:

 لتحة إدلة طـدهم، وأكؽر بؼقة الؿواضع التي ققل بتؽرار كزولفا.

                                                   

 .38 مسللة تؽرار الـزول، ص: (1)
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وبعد بقان إسباب والدواطي التي أدت الى الؼول بالتؽرار، وتؼسقم أهل 

ن اختقاره، ومـاقوته لألسباب التي ذكرها، وذكر اء الؿسللة: أراد أن يبقّ العؾم از

َٓ إسباب التي دفعته الى هذا آختقار، فعؼد مبحًثا مستؼال    وهو: بقان الؼول ، أ

ط بقن الػريؼقن، الراج : ماَل فقه الى الػريق الثالث الذي فّتل يف الؿسللة وتوّس 

 بتسعة أسباب، اكتتر فقفا لؾػريق الثالث، وردّ  ل سبب اختقاره لفذا الؼولثم طؾّ 

 ن قال باإلكؽار الؿطؾق والتجويز الؿطؾق.طؾى مَ 

 ذكر انسىر واآلياث انيت قيم بتكرار نسوهلا؛ عرضًا ودراست:  

دُّ هذا الجزء من الؽتاب محاولة ٓستؽؿال بـاء الؿسللة: ٕكه يتجاوز ُيعَ 

ػه يف الجاكب التطبقؼي بذكر الؽتاب ويوضّ الجاكب الـظري الذي قّرره يف أول 

 ر كزولفا ودراستفا.أيات والسور التي ققل بتؽرّ 

سورة الػاتحة  :ر كزولفا يف سورتقنوقد حتر الباحث السور التي ققل بتؽرّ 

 ر كزولفا. مواضع ققل بتؽرّ  ةر خؿسا أيات فؼد ذكَ وسورة اإلخالص، وأمّ 

 ىبقؼي طؾى السور وأيات بلكه تبـ  التطويؿؽن اجؿال صـقعه يف هذا الجاكب 

رها أصحاب هذا الؼول يف َؿَل الؼواطد التي قرّ الؼول بالتوسط يف الؿسللة، ثم َأطْ 

رها الؿتوسطون ر كزولفا، وجعل إصول التي قرّ السور وأيات التي ققل بتؽرّ 

قن   بقن أدلة الؼائؾقن بالتؽرار يف السور وأيات وبيف الؿسللة هي الؿرّج 

الؿاكعقن. وبعد تؿحقص إدلة خرج بت عقص الؼول بتؽرار سوريت الػاتحة 
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 ضعاموضعقن من تؾك الؿو ا بالـسبة لًيات فؼد خؾص الى أنّ واإلخالص، أمّ 

 ع الؼول بالتؽرار يف الؿواضع الثالثةثبت فقفؿا الؼول بالتؽرار، ودفَ  ةالخؿس

 . الباققة

 أبرز يسايا انكتاب: 

 : ، تة أفردت مسللة تؽرار الـزول بتللقص مستؼّل دراسة متخّت ٓ توجد أوًلا

 ويف ضؿن كتب التػاسقر، ولعّل  ر الؿسللة يف مملػات طؾوم الؼرننرغم ح و

هذا من أبرز مزايا هذا الؽتاب، وصـقع الؿملص يف هذا الؽتاب فقه اشارة الى 

لؼرنن ر يف كتب طؾوم اكَ ذْ ضرورة تسؾقط ال وء طؾى الؿسائل الجزئقة التي تُ 

كه ما زال هـاك مسائل تحتاج الى تحرير ااذ  :رينولفا ح ور يف تطبقؼات الؿػسِّ 

ٍة اوٓ يزال الـزاى فقفا قائؿً  ، فال كؽتػي برتديد ما ُيذكر بنيجاز وهو يف حاجة ماس 

الى البسط والتحرير: حتى كحرك الؿاء الراكد يف ساحة التللقص، وكتجاوز ما 

 ال هان واإلتؼان. فؿاقيف كتابسط ره الزركوي والسقوصي 

ر بؿجرد التـظقر لفا وَج مسللة تؽرار الـزول من الؿسائل التي ٓ ُتحَ ثانياا:  ع ؿْ ر 

إقوال فقفا، بل تحتاج الى دراسة تطبقؼقة ُيستؼتى فقفا جؿقع إمثؾة التي ققل 

لفا، ر كزور الـزول، وقد استؼتى الباحث جؿقع إمثؾة التي ققل بتؽرّ فقفا بتؽرّ 

الـظر طن آتػاق أو آختالف يف  وقام بدراستفا دراسة طؾؿقة مـ بطة، بغّض 

 بعض الـتائج.
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الؿؽي والؿدين يف الؼرنن ر)الباحث له رسالة ماجستقر موسومة بثالثاا: 

ة لؾسور وأيات من أول الؼرنن الى إلاية سورة الؽريم: دراسة تلصقؾقة كؼديّ 

قِّن ط موضوى الؿؽي والؿدين بالؿسللة، وهذا ُيبَ ة ارتباوٓ تخػى شدّ  (،اإلسراء

طـاية الباحث بالدراسات التطبقؼقة التي تحتاج الى ُدربة ومِران، مؿا أكسب 

ضه لؿسللة تؽرار الـزول، ة يف تحرير الؿسائل وتؿحقتفا أثـاء تعرّ الباحث قوّ 

كؿا أكه أشار يف الؿؼدمة أن الؿسللة كاكت توغؾه أثـاء تح قره لرسالة 

ة قِّن شدّ ذلك ُيبَ  لؿاجستقر وكان يجؿع الؿتـاثر يف الؿسللة أثـاء البحث، وكّل ا

 اتتاله بالؿسللة وطـايته هبا. 
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 أهى املالحظاث:  

ت لـا أثـاء الؼراءة بعض ز هذا الؽتاب، قد بدَ   أهم ما يؿقّ رْ بعد طَ 

، وبقاإلا طؾى الـحو أ :الؿالحظات
ّ
 يت:مـفا ما هو فـي ومـفا ما هو مـفجي

 ين املالحظاث املنهجيت: 

 ،ة تـاول مسللة تؽرار الـزول من الـؼاط الوائؽة يف الؽتابمعرفة أولقّ  .1

وتحتاج الى مزيد بحث واستؼراء رغم ما كص  طؾقه الؿملص من صعوبة التحديد 

ّٓ الجازم ٕولقّ    أكه تابع ما ُكِؼل طن الزركوي والسقوصي بلنّ ة تـاول الؿسللة: ا

( يؽاد يؽون أول من ُكؼل طـه الؼول بتؽرار الـزولره666 )ت ابن الحتار
(1)

. 

مظاّن البحث طن أولقة الؼول بالتؽرار ٓ يؼتتر فؼط طؾى ما ُيذكر يف  ثم انّ 

ى الى الـظر يف صـقع الؿػسرين، وتعامؾفم مع  كتب طؾوم الؼرنن، بل يتعد 

 كتب التػاسقر سـجد أن هـاك ر كزولفا، وطـد الـظر يفالؿواضع التي ققل بتؽرّ 

ر الؼول بتؽرار الـزول أثـاء تػسقره مع اختالف الطرق يف ذكر هذا الؼول، ذكَ  نْ مَ 

من خالل التتبع ٕقوال بعض » حقث ذكر الباحث يف الؿبحث الثالث أن:

«لؾروايات الؿتعارضة الؿػسرين يجدهم يذكرون الؿسللة كتوجقهٍ 
(2)

، وهذه 

إمثؾة ُتبقِّن لـا ح ور الؿسللة يف كتب التػسقر الؼديؿة، وأإلا لقست مسللة 

                                                   

 .69 ص:مسللة تؽرار الـزول،  (1)

 .49 كػسه، ص: (2)
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حادثة، بل لفا جذور يف كتب التػسقر، والبحث يف هذه الـؼطة قد ي قص جديًدا 

سقؿا أن ح ور الؿسللة وأغؾب الـؼوٓت جاءت طن الؿتلخرين  يف الؿسللة، ٓ

البحث وآستؼراء لجذور الؿسللة والؿعاصرين، وقد يؽون ذلك بسبب قتور 

ابن  يف كتب التػاسقر وآكتػاء بؿا ُفِفم من كالم الزركوي والسقوصي بلنّ 

 الحتار أول من قال بتؽرار الـزول.

َم الؿملص قواطد خارجقة طؾى كالم بعض السابؼقن وأغػل التعؾقل َح  .2 ؽ 

م يؾتزمه، ومن أمثؾة بؿا ل فمبعَ   همؿا أد ى الى الزام :ض الؿسائلالحؼقؼي لبع

 ذلك: 

ما جاء يف الؿطؾب الثاين تحت الؿبحث الرابع: كاقش الؿملص الؼول بتؽرار 

 
ّ
مؼت اها أن  ڤبن كعب  سورة اإلخالص، وذكر يف سبب كزولفا رواية ٕبي

ا رواية ابن طباس فؿؼت اها أن السورة السورة مؽقة، وهي رواية صحقحة، وأمّ 

  الؿملص الرواية التحقحة طؾى ال عقػة رّج مدكقة وهي رواية ضعقػة، وقد 

 وذهب الى الؼول بؿؽقة السورة.

يف هذا الؿؼام: أن السقوصي اختار الرواية  عجب مـه الؿرءُ ومؿا يَ »ثم قال: 

ن يف سبب كزولفا قْ لحديثَ  :يؼول يف اإلتؼان: فقفا قوٓن ذْ حفا: اِ ال عقػة ورّج 

: ترجق  أإلا لفا، ثم ضفر لي بعدُ ر كزوع بع فم بقـفؿا بتؽرّ ن، وجؿَ قْ متعارَض 

 .«ه يف أسباب الـزولة كؿا بقـتُ مدكقّ 
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 :ليتفقؿا ي ؒ ويؿؽن تحؾقل ما ذكره السقوصي 

 .ن يف سبب كزولفا متعارضقنقْ لحديثَ  :أن السورة فقفا قوٓن -

 .ر كزولفاع بع فم بقـفؿا بتؽرّ جؿَ  -

ترجقحه ة، ولؽن لم يذكر وجه ترجق  أإلا مدكقّ  ؒ ضفر لؾسقوصي  -

 «لباب الـؼول يف أسباب الـزول»، بل ذكره يف كتاب «اإلتؼان»كتاب  يف

كؿا طزاه الؿملص
(1)

. 

ح بت عقص لم يترّ  ؒ ا أكه وبعد تػؽقك ما ذكره السقوصي يظفر لـا جؾق  

ة السورة من باب ترجق  رواية صحقحة طؾى رواية رواية، أو أن ترجقحه لؿدكقّ 

ع بقن ؿَ سـجد أكه َج  «لباب الـؼول»ضعقػة، واذا رجعـا الى وجه الرتجق  يف 

  لتحة الروايات أو ت عقػفا، ولم يؾجل الى هذه الروايات دون التعرّ 

 الؿرحؾة ٕكه يرى امؽان الجؿع بقن الروايتقن ولقس هـاك تعار  بقـفؿا.

ر هذه اإلشؽالقة أيً ا يف الؿوضع الثاين لًيات التي ققل بتؽرّ رت وقد تؽرّ 

 كزولفا، ويف الؿالحظة الثالثة: فال داطي لؽثرة التؿثقل.

م الباحُث  .3 الفريق : فِرق ةالعؾم ازاء مسللة تؽرار الـزول الى ثالث أهَل  قس 

ه أثبت مسللة تؽرار الـزول، واكتتر لفا، حتى غال بع فم فلدخل أوج األول:

                                                   

 .46 ص:مسللة تؽرار الـزول، ( 1)
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ا، وقال: ٓ يوجد شيء يف أكؽر اكؽاًرا كؾق   الفريق الثاين:الؼراءات يف هذا الباب. 

ل يف الؿسللة وتوّس الفريق الثالثر كزوله. الؼرنن تؽرّ  ط بقن الػريؼقن، : فت 

طـدهم، وأكؽر بؼقة الؿواضع التي ققل  فلثبت يف مواضع قؾقؾة لتحة إدلة

 ل وابط التي وضعوها لؾؼول بالتؽرار.ت بعض إإلا خالػَ  :بتؽرار كزولفا

 وهذا التؼسقم الثالثي ٕدلة أهل العؾم وأقوالفم كتج طـه طدة اشؽآت:

لقس هـاك حدٌّ فاصل بقن الؿثبتقن لؾؿسللة والؿتوسطقن:  اإلشكال األول:

ّٓ  نّ احقث  الػاصل   فؿا الحدّ الؿتوسطقن يف الؿسللة مآُلفم أيً ا الى اإلثبات، وا

 ط يف الؿسللة؟بقن الػريق إول والػريق الذي توّس 

د  ع يف الؿسللة، فؾؿاذا طَ وسُّ الػاصل هو ال وابط التي تؿـع الت وان كان الحدّ 

 
 
ع لفا مثاًل ضؿن الػريق إول، رغم أن السقوصي كظ ر لؾؿسللة ووَض  السقوصي

ما فّتؾـاه يف الـؼطة ضوابط أفادت يف ت ققق الؼول بالتؽرار، ومن أمثؾة ذلك 

السابؼة من جؿع السقوصي بقن الروايات الؿتعارضة وطدم الؼول بالتؽرار طـد 

 أدكى تعار .

هذا التؼسقم الثالثي ٕدلة أهل العؾم وأقوالفم أج  الؽاتب  اإلشكال الثاين:

 :طؾى كثرة الـؼل طن الؿعاصرين واغػال أقوال أهل العؾم من غقر الؿعاصرين

استـزف مـه أقوال العؾؿاء الؼائؾقن  (الؿثبتون لؾؿسللة)إول ٕن الؿطؾب 

وهذا الػريق  (الؿتوسطون يف الؿسللة)بالتؽرار، وطـد كتابة الؿطؾب الثالث 

 من غقر الؿعاصرين! (ابن حجر)الذي يـتتر القه الباحث لم يذكر سوى كالم 
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ذا الؿطؾب من ؟ ألقس من الؿػرت  أن يؽون هؿتوّسطون يف الؿسللةلاأين 

ٕكه الػريق الذي ماَل  :رينأغـى الؿطالب بـؼوٓت أهل العؾم، وتطبقؼات الؿػسِّ 

 !القه الؿملص واطت ه الؼول الراج  يف الؿسللة؟

من  اولو جعل الؿملص الؿسللة تدور بقن الؿثبتقن والؿـؽرين لوجد جؿعً 

طن الؿعاصرين،  وأغؾق طؾى كػسه كثرة الـؼل ،إدلة وإقوال لؾؼول بالتؽرار

 مع التـبقه طؾى طدم التوّسع يف الؿسللة.

ن لتؽرار الـزول لقست طؾى وتقرة واحدة، قالؿثبتأقوال  اإلشكال الثالث:

لم  (بقان الؼول الراج )  لؿـاقوة هذه إقوال يف الؿطؾب الرابع وطـد التعرّ 

 ًٓ ق الؽاتب بقن أقوالفم، بل قام بالرد طؾى الػريق اجؿا وهذا فقه الزام  ،يػرِّ

لبع فم بؿا لم يؾتزم، وكان من الؿػرت  طر  الؼول مع ذكر صاحبه ثم الرد 

 طؾقه دون تعؿقم. 

ّٓ رغم تؿقُّز الؽاتب يف مـاقوة الؿواضع التي ققل بتؽرّ  .4  أكه لم ر كزولفا ا

فتارة يبدأ : ل هذه الؿواضع بالتطبقق والتحؾقليرسم مـفًجا واضًحا يف تـاو

إقوال يف الؿسللة دون تؿفقد ثم يـاقوفا الؿطؾب بعر 
(1)

، وتارة يبدأ بعر  

                                                   

 .66 ، ص:مسللة تؽرار الـزول (1)
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ًٓ ثم إقوال ثم الؿـاقوة شبفة الؼول بالتؽرار أو
(1)

ر الؿطؾب قبل ، أو ُيَت  دِّ

الحجج والؿـاقوة بذكر سبب الخالف يف الؿسللة
(2)

. 

د صريؼة تـاول الؿسائل، ن قبل التطبقق أن يذكر مـفًجا ُيوَ ُس وكان َيحْ  وكقػقة حِّ

التعامل معفا، مع جؿع الؼواطد التي قّررها واستخرجفا من أقوال أهل العؾم، 

سقؿا أن الؿسائل من  حتى يسفل الرجوى القفا طـد اطؿالفا أثـاء التطبقق، ٓ

 يسفل جؿعفا تحت مـفج واحد يف التطبقق والتحؾقل. جـٍس واحدٍ 

من العؾوم،  اؼرنن وغقرهبقن طؾوم ال وتداخاًل  اثؿة توابؽً  من الؿعؾوم أنّ  .5

 يؿؽن أن يتداخل مع طؾم نخر من كّل  اهـاك طؾؿً  ولؽن ٓ يؿؽــا الؼول بلنّ 

وجه، بل هـاك مسائل مورتكة يؿؽن اإلفادة مـفا بقن طؾم ونخر بحسب ما 

 طؾم له حقثقاته وأصوله وضوابطه. وقد طؾم وفق مـفجقته، فؽّل  يحتاج كّل 

ويف التوصقات الى ما يوحي بؿخالػة ما  تعر   الباحث يف مؼدمته لؾؽتاب

مـا، فؼال:  أّن همٓء الباحثقن لو طـوا بدراسة إبحاث  اكـي طؾى يؼقنٍ »قد 

ًٓ من الؽتابات العؿومقة، وأفادوا من مـفج الباحثقن يف تطبقق  التختتقة بد

ة، لخؾ توا الدراسات الؼرنكقة من شوائب إقوال الؿتـاق ة قواطدهم الـؼديّ 

 .«هبا كتب طؾوم الؼرنن روايات ال عقػة التي تعّج وال

                                                   

 .71 ص:مسللة تؽرار الـزول،  (1)

 .84 كػسه، ص: (2)



 

 

26 

(يسأنت تكرار انزنول يف انقرآن انكرمي بني اإلثباث واننفيقراءة يف كتاب ) قراءة يف كتاب   

ػوا يف وأكا طاذٌر الؿتؼدمقن الذين أل  »: ؒ كؿا استحسن قول ابن طاشور 

رين الذين أسباب الـزول فاستؽثروا مـفا... ولؽـي ٓ أطذر أساصقن الؿػّس 

ػوا الروايات ال عقػة فلثبتوها يف كتبفم ولم يـبفوا طؾى مراتبفا قوّ    .«اضعػً و ةً تؾؼ 

فقه كظر: ٕكه  -واصالق هذه الػؽرة يف أكثر من موضع يف الؽتاب دون تؼققد

ثقن يف كتب طؾوم الؼرنن، أو يف  لقس هـاك خالف يف اإلفادة من مـفج الؿحدِّ

كتب التػسقر، ولؽن هـاك مسائل بعقـفا تحتاج الى ذلك، أما تطبقق مـفج 

لؽثقر من الؿرويات، ختوًصا  ارٌ ثقن طؿوًما يف جؿقع الروايات فقه اهدالؿحدِّ 

ثقن وكان لفم جفد يف أن مؿّ   يف طؾم الحديث  اإلسفامن ارت ى مـفج الؿحدِّ

رين يختؾص طن صـقع أثبتوا هذه الروايات: ٕن صـقع الؿػسِّ  -كابن كثقر-

ثقن، والتوديد يف إساكقد له مواضعه، وٓ يـبغي الفجوم طؾى الؿتؼدمقن الؿحدِّ 

ثقن طؾقفا، فؽان من وايات يف كتبفم دون تطبقق مـفج الؿحدِّ الذين أثبتوا الر

َؿل طؾى هذا الؿحؿل الذي ضفر من الؿػرت  تؼققد هذه الػؽرة حتى ٓ ُتحْ 

 .ؒ كالمه، وازداد وضوًحا طـد استحسان قول ابن طاشور 
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 الحظاث انفنيت:ين امل

 :فاقلالم يتعر  الؽاتب يف الحواشي الى ذكر صبعات الؽتب الذي يعزو  .1

 مؿا جعل الرجوى الى الؿتادر إصؾقة لؾـؼوٓت أمًرا مرهًؼا.

عؾق بحؽاية قول هـاك أقوال يف الؽتاب تحتاج الى طزو، ختوًصا ما يت .2

ما حؽاه طن سورة الػاتحة أإلا  ومثال ذلك:أو اإلجؿاى،  الجؿفور يف مسللة

ة وروي ذلك طن أبي هريرة، ة وهو قول الجؿفور، والؼول بلإلا مدكقّ مؽقّ 

هذه  اهلل بن طبقد، وسوادة بن زياد، وططاء بن يسار، ومجاهد، ولم يعزُ  وطبد

 إقوال.

اإلجؿاى  أن سورة الحجر مؽقة باإلجؿاى، ولم يعزُ  كػسه وما جاء يف الؿطؾب

 ٓ تخػى ضرورة طزو هذه إقوال.، والى أحدٍ 
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 اخلامتت:

الؼرنن الؽريم بقن اإلثبات  مسللة تؽرار الـزول يف»هذه قراءة سريعة يف كتاب 

وقد تبّقن لـا من خالل هذه الؼراءة ضرورة ما وّصى به الؽاتب من  ،«والـػي

تلصقل وتؼعقد مسائل طؾوم الؼرنن، ومراجعة بعض الؼواطد وإمثؾة الؿ روبة 

أن  -أي: طتر السقوصي- كـا كالحظ مـذ الؼرن العاشر الفجريا ذْ : اِ لفذا الػنّ 

 ّٓ  ما كان من جفود ومحاوٓت الساحة لم توفد تجديًدا يف مسائؾه، الؾفم ا

فردية محدودة، كؿا أن هذا الؿسؾك من أكػع الطرق يف ثبات العؾوم ورسوخفا 

 يف إذهان.

كقص بؿسللة جزئقة يف طؾوم الؼرنن ُيؿؽن أن  ا أثـاء الؼراءةضفر جؾق   ،وأخقًرا

ويف هذا توصقة  :هذه الـؼاشات من إخذ والردّ  تػرد يف كتاب وُيثار حولفا كّل 

فا يف كتب طؾوم ال ؼرنن، لؾباحثقن بنحقاء مسائل طؾوم الؼرنن التي لم تلخذ حؼ 

قة، وت قص يف مؽتبة الدراسات الؼرنك زٌ وَ َسّد هبا طِ وتسؾقط ال وء طؾقفا، حتى يُ 

 القفا شقًئا جديًدا.

 والحؿد هلل رب العالؿقن

│ 


