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Abstract
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The contribution of the Al-Asifiyah School to jurisprudential studies, as well as other
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fields of knowledge, is well established amongst the scholarly community. More
importantly, as a teaching scholar, Sheikh Abdul Aziz al-Samarrai has produced research
in a variety of fields. His work in the Holy Quran Basics of Interpretation were particularly
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notable, culminating in his book The Basics of Holy Quran Interpretation. This study
explores one of the major aspects of this book,

اﻟﻤﻠﺨﺺ
َ
ٌ ںكر ُه
ُ ِم ﱠما ُي
 ولم تكن مقتصرة،أحد شمولية المدرسة ا صفية لدراسة العلوم الشرعية والعلوم ا خرى وتدريسها
تعالى

 ولم يكن مدرسها المشهور وشيخها الجليل الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه،على علم من العلوم
ً
ً
ً
ً
 ومن بين تلك العلوم علم،ومختصرا
ومحررا
 مؤلفا،مںعكفا على علم من العلوم بل كاںت له في كل علم بصمة
ً  فقد كتب الشيخ رحمه تعالى،التفسير وأصوله
ّ كتابا
 جاء هذا البحث براز جاںب،(سماه )علم أصول التفسير
ُ )ج
ُ من جواںب المؤِّلف وتفصي ً للمؤﱠلف في بحثںا الموسوم
العزيز السامرائي في
عبد
ا
شيخ
هود
ِصفية
ِ الشيخ
ِ
ِ
ُُ
ً
.أںموذجا
"أصول التفسير
ِ التفسير كتابه ِ"ع ُلم
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد الذي َم ﱠن عليںا بكتابه العزيز وجعله لںا ً
ً
واضحا ّبي ًںا ،والص ة والس م على سيدںا
مںهجا
بالرحمة ُ
والخ ُلق العظيم ،ورضي عن آله الطاهرين وصحبه والتابعينُ ،
وبعد..
ِ

المبعوث

فإںه مما يخفى على مسلم مكاںة علم التفسير وأهميته من بين العلوم الشرعية ،فهو من أشرف العلوم وأجلها
وأوسعها ،كوںه أحد العلوم المتعلقة بكتاب

عز وجل وأبرزها ،وحاجة ا مة إليه ماسة ،يتعرف الںاس فيه على

معاںي القرآن الكريم والتي من خ لها يصل ا نسان إلى ذروة العمل الصالح ،وںيل رضا

تعالى بالعمل بما

ورد في القرآن الكريم من تعاليم وأحكام ،وا بتعاد عما ںهى وحرم ،ويتمكن المسلم من معرفة الحق ،لذا فقد
ً
ً
ً
شرف أهل القرآن ورفع مكاںتهم وجعل أهل التفسير مرجعا لعباده في فهم مه وكفى بهذا فض وشرفا ،ولو
علم طلبة العلم بفضل علم التفسير وعلو شأںه كان مما يعيںهم على إقبال الںفس على تعلمه وا خذ مںه بكل قوة
واجتهاد.
ُ ٰ
ََ ﱠ
ْ
َٰٓ َ ﱡ َ ﱠ ُ َ
ُ َ ۡ َ ُ ُ
ْ ﱠ
اس ق ۡد َج َآءكم ُب ۡر َه ٞن ِّمن ﱠر ِّبك ۡم َوأ َںزل َںآ ِإل ۡيك ۡم ں ٗورا ﱡم ِب ٗيںا ١٧٤فأ ﱠما ٱل ِذ َين َء َام ُںوا ِبٱ ِ ۡ َو ۡٱع َت َص ُموا
قال تعالى) :يأيها ٱلں
َ
َ
َ
ٗ
ُ
ِب ِهۦ ف َس ُي ۡد ِخل ُهم ِفي َر ۡح َمةٖ ِّم ۡں ُه َوف ۡض ٖل َو َي ۡه ِد ِيه ۡم ِإل ۡي ِه ِص َٰرطا ﱡم ۡس َت ِق ٗيما.(١) (١٧٥
فمن أراد معرفة ا يمان وصحة ا عتقاد ومعرفة

تعالى وأسمائه وصفاته وسنںه في خلقه فهي مبيںة في القرآن

الكريم ،ومن أراد الفقه في الشريعة ومقاصدها فهي واضحة في القرآن الكريم ،ومن طلب الموعظة وحسن السلوك
وتزكية الںفس فهي مسطورة في القرآن الكريم ،وما عليه سوى قراءته وتدبره ،وهذا هو علم التفسير ،فالمفسر كثير
ا شتغال بالقرآن ومعاںيه وهدايته ،بل يكاد يكون أكثر وقته مصاحبة لت وة القرآن وتدبره ودراسته ،وهو من أجل
أںواع مصاحبة القرآن.
ومن هںا بدأ أهل العلم ببيان كتاب

تعالى وتوضيحه للںاس بشتى ا ساليب والطرق الكثيرة ،وما يزال تتںوع

كتاباتهم في طريق المعرفة القرآںية.
وبما أن علم التفسير هو من العلوم العريقة كان بد أن تكون له أصول وضوابط علمية دقيقة وجب أن يتعرف
إليها طالب القرآن ،شرع العلماء بتأصيل هذا العلم ،فألفوا الكتب والمتون في علم عرف بيںهم بعلم )أصول
التفسير(.
ومما يںكره أحد كثرة الدراسات القرآںية وما يتعلق به ،وتعدد تلك الدراسات واتساعها ،حتى إںه ليمكںںا
ً
القول بأںه يوجد أي ںص على ا رض درس كما درس الںص القرآںي ،حتى قيل على بعض تلك الدراسات ترفا
ً
علميا.
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وقد بدأت حركة التأليف في هذا العلم بين متون وشروح ومختصرات ومطو ت ولم تنتهي حتى وصلت إلى
شيخ شيوخںا العالم الفاضل الشيخ عبد العزيز السامرائي ،فقد كتب كتابه الذي بين أيديںا وسماه )علم أصول
التفسير(؛ ليكون ممن ساهم في خدمة نشر هذا العلم على مر العصور وا زمںة.
ُُ
)ج ُ
وستكون دراستںا في بحثںا الموسوم ُ
أصول التفسير"
عبد
هود
الشيخ ِ
العزيز السامرائي في التفسير كتابه ِ"ع ُلم ِ
ِ
ِ
ً
أںموذجا( .على مقدمة ومطالب ث ثة وخاتمة.
المقدمة :وفيها مكاںة علم التفسير وأهميته من بين العلوم الشرعية.
المطلب ا ول :سيرة شيخ ا صفية الشخصية والعلمية.
المطلب الثاںي :جهود الشيخ في كتابه) :علم أصول التفسير( ،وهو في أربعة فروع:
أولها :تعريف بالكتاب.
ثاںيها :مںهجية الكتاب.
ثالثها :مادة الكتاب.
رابعها :مصادر الكتاب وإحا ته واستد ته.
المطلب الثالث :ںظرة موازںة بين الكتاب وموارده.
الخاتمة وفيها أهم الںتائج والتوصيات.
وںحن إذ ّ
من عليںا فشرفںا بدراسة هذا الكتاب وإظهاره بين الںاس ںتمںى أن ںصل إلى مبتغاںا بالقبول مںه
جل ج له ،وأن يںفعںا ويںفع بںا ،إںه الكريم الجواد.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﺳﻴﺮة ﺷﻴﺦ اﻵﺻﻔﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
أوﻻ ً :اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ:
هو السيد الشريف عبد العزيز بن سالم بن صںع بن علي السامرائي ) .(٢وهو من السادة ا شراف الحسيںية،
ً
إذ يعود نسبه إلى عشيرة البو ںيسان في مديںة سامراء ،والسبب في تسميتهم بهذا ا سم هو أن جدا لهم ولد في
)(٣
شهر ںيسان ّ
فسمي باسمه.
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ﺛﺎﻧﻴﺎً :وﻻدﺗﻪ:
ولد -طاب ثراه -في أسرة معروفة بالص ح والتقوى ،من أبوين شريفين في مديںة سامراء ،سںة ١٣٣٢ه الموافق لعام
١٩١٤م ،وقد أعقب أبوه ث ثة أو د ،أكبرهم السيد حمدون ،ويليه السيد محمود ،وأصغر ا خوة السيد عبد العزيز
وهو أفضلهم.

)(٤

أعقب الشيخ عبد العزيز رحمه

تعالى ثماںية ،ما بين ذكور وإںاث ،وقد شاء

تعالى أن يخترمهم ا جل

وهم صغار ،ولم يبق من عقبه غير بںتين تزوج إحداهما أبن أخيه الشيخ طه حمدون السالم ،وتزوج ا خرى ابن
تعالى بخير ا بںاء ،وهم ت مذته الںجباء الذين نشروا علومه في ا فاق،

خالتها ،ولئن لم يعش له ولد فقد عوضه
ْ
واش َرأبت لمقاماتهم ا عںاق ،وقد عبر عن ذلك الشيخ ںفسه طيب تعالى ثراه فيما ںقله تلميذه العالم الفاضل
الفياض عںه ،وهو قوله) :لم يعش لي ولد ،و ﱠ
الشيخ خليل محـمد ّ
لكن تعالى عوضںي بطلبة العلم ،فإںي أشعر
أںهم كلهم أو دي(.

)(٥

َ
ٌ ﱠ َ
ٌ َ
وما أصدق ما قيل :ا باء ث ثةٌ :
وأب ز ﱠو َجك.
وأب عل َمك،
أب َو َلدك،

)(٦

ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:
نشأ الشيخ عبد العزيز في مديںة سامراء ،ودخل المدارس ا بتدائية فيها ،وبعد أن أںهى دراسته ا بتدائية دخل
المدرسة الدينية ،وتلقى العلوم الشرعية على أيدي أكابر علمائها وأساتذتها ،فأخذ عںهم العلوم العقلية والںقلية ،فںال
ً
قسطا وافرا من العلوم الشرعية ،وںال ا جازة العلمية فيها على يد شيخه أحمد بن محـمد أمين الراوي الرفاعي
رحمه

تعالى.

)(٧

سافر الشيخ عبد العزيز إلى القاهرة كمال دراسته الشرعية في ا زهر وذلك في سںة ١٩٣٤م ،لكںه ما لبث أن
ً
ً
رجع إلى سامراء ،ںه لم يجد فيها ما كان يطمح إليه ،بعد أن قضى فيها أشهرا ق ئل .و ںه ُعين معلما في التعليم
ا بتدائي ،فبقي في تلك الوظيفة سنتين ،ليعتذر بعد ذلك من إكمال وظيفته في التعليم ،وكان ذلك في سںة
١٩٣٨م ،ليعود بعدها إلى شيوخه في المدرسة العلمية الدينية ليںهل من علوم شيوخه في سامراء ،وفي مقدمتهم
الشيخ عبد الكريم الدبان رحمه تعالى ،فأكمل دراسته حتى أجيز با جازة الشرعية.
ً
وفي سںة ١٩٤٢م وبعد التخرج من المدرسة الدينية تعين واعظا في محافظة ا ںبار -قضاء هيت ،فرأى أهلها مںه
ًّ
مدرسا للعلوم الشرعية في مدرستها ،فتخرج على يد الشيخ
الهمة والمقدرة العلمية ،ليكون الشيخ عبد العزيز بعدها
عبد العزيز الكثير من طلبة العلوم الشرعية ،ليصبحوا بعد ذلك من أكابر العلماء ،وبقي فيها إلى سںة ١٩٤٨م

)(٨
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لينتقل الشيخ بعد ذلك إلى مديںة الفلوجة ،حيث المدرسة العلمية الدينية )ا صفية( في رحاب جامع الفلوجة
ًّ
ً
ً
)(٩
ومدرسا في مدرستها حتى سںة ١٩٧١م.
الكبير ،ليكون إماما وخطيبا في جامعها الكبير

راﺑﻌﺎً :وﻓﺎﺗﻪ:
تعالى،

في صبيحة يوم ا ثںين  ٩ذي القعدة ١٣٩٣/ه الموافق  ٣كاںون ا ول ١٩٧٣ /م اںتقل الشيخ إلى رحمة
ً
وكاںت وفاته في سامراء ،بعد عمر قارب الستين عاما قضاه في خدمة العلم والدين ،وشارك في تشييعه جميع
ً
ً
محبيه من أهالي مدينتي الفلوجة وهيت وبقية المحافظات ،فكان ذلك يوما مذه هل مدينته ،لكون أںها لم
تتوقع حضور تلك الجموع لتوديع شيخها ومعلمها ومربيها.
ودفن في مقبرة سامراء الكائںة في وسط المديںة ،وقبره رحمه

تعالى يزار ومعروف ،لتنتهي بذلك حياة الشيخ

عبد العزيز الحافلة بالورع والتقوى والعمل الصالح ،ليلقى ما قدمه من عمل في خدمة ا س م والمسلمين.

)(١٠

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ ﺟﻬﻮد اﻟﺸﻴﺦ ﻲﻓ ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﻟﻔﺮع اﻷول اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب
أوﻻ ً :ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب
ُ
يقع الكتاب بعںوان) :علم أصول التفسير( في صفحات بلغت ث ث عشرة صفحة ،وهو في ضمن السلسة التي
حرص عليها المؤلف الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه
ا ّ
صفية الدينية في الفلوجة ،وهو في علم التفسير.

تعالى العلمية ،التي كاںت تدرس لطلبة المدرسة

ً
مبتعدا عن التعقيد ،وأسلوب واضح الطرح مع
وقد اتخذ المؤلف مںهجية علمية واضحة تتميز بسهولة العبارة،
ً
ﱠ ﱠ
ً
عز وجل تفسيرا
متجںبا ا سهاب في الںقل ،يعتمد في ذلك على ما جاء من علوم تتعلق بكتاب
إيجاز الفكرة،
ً
وتوضيحا.
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ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب إﻰﻟ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ً
لم ںقف على َمن ذكر تشكيكا في نسبة هذا الكتاب لمؤلفه ،بل مما أفادںا ا طمئںان إلى الجزم بصحة نسبته للشيخ
رحمه

تعالى الحقائق ا تية:

 .١ما جاء في أول الكتاب في النسخة الخطية التي اعتمدںا عليها.
 .٢تصريح عدد من طلبته الذين التقيںا بهم ،وأخذںا العلم عن بعضهم.
.٣

يوجد في الكتاب ما يخالف هذه النسبة من مسائل أو عبارات تخالف مںهج الشيخ أو ما عرف به في
بقية مؤلفاته.

 .٤أن هذا الكتاب كان ً
مںهجا ً
مقررا في المدرسة ا صفية تولى الشيخ تدريسه بںفسه وربما أحد ط به تحت
ّ
ً
مقطوعا بنسبته إلى المؤلف؛ إذ يبعد نسبة اشتهاره في
إشرافه ،وبهذا ذاع صيت أمر الكتاب ،فأصبح
المدرسة ولدى ط به آںذاك.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب
لم يصرح الشيخ رحمه

بسبب تأليف الكتاب كما هو معهود لدى المؤلفين ،ولعل سبب ذلك يعود إلى إكمال

الشيخ السلسلة العلمية المںهجية التي تدرس في المدرسة ا صفية في العلوم الشرعية واللغوية؛ إذ حرص الشيخ
رحمه

على التأليف وا عداد والجمع في العلوم كلها.

راﺑﻌﺎ :ﺧﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب
ً
ّ
ابتدأ الكتاب بمقدمة مختصرة وقصيرة ﱠ
عرف فيها المؤلف بعض المصطلحات المهمة والرئيسة في هذا العلم،
كعلم التفسير والقرآن والسورة وا ية وغيرها.
ً
مقتصرا على أهمها وأشهرها ،وقد ّ
ً
عدها خمسة
ثم سار المؤلف بخطوات واضحة ُي ّبين فيها علوم القرآن الكريم،
علميا ً
وخمسين ً
ںوعا ،جمع ا بواب المتشابهة في عںوان واحدّ ،
تبويبا ً
وبوبها ً
حسںا؛ إذ ںظمه على فصول ،ومن ثم
ذكر بعض المتفرقات فيه.
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ﺧﺎﻣﺴﺎ :وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ً
والكتاب الذي بين أيديںا عبارة عن مخطوط بخط اليد ،لم يكتب عليه اسم الكاتب أو الںاسخ ،غير أںںا بعد
َ َ
البحث وا ستقصاء نستطيع أن ں ِصف الكتاب بما يأتي:
ُ
 .١خط البحث بخط )الرقـــعة(؛ لسهولة الخط وخفة الحركة فيه ،مع خروج الںاسخ عن بعض قواعد الخط
في كثير من الكلمات.
ُ
 .٢لم يخل الكتاب من أخطاء إم ئية مع قلتها ،كما في صحيفة ،(١١ ،٨ ،٧ ،٤) :وعد ا مام مجاهد ) (١١أحد
ً
ّ
القراء السبعة بد من عبد بن عامر الشامي ) ،(١٢ويبقى احتمالية وقوع هذه ا خطاء ِم َن الںاسخ أو
المؤلف ںفسه؛ إذ لم ںجد للكتاب غير نسخة واحدة.
 .٣عںد مقارںة الكتاب ببعض المؤلفات المخطوطة من الكتب المںهجية التي كاںت تدرس في المدرسة
ُ
ا ﱠ
صفية الدينية وجدںا كتاب )علم أصول الحديث( قد ذكر عليه اسم الںاسخ وهو الشيخ طالب خلف
حمود الزوبعي ) ،(١٣وعںد المقارںة الدقيقة وجدںا التشابه الكبير بين الخطين ،مما يجعلںا ںميل إلى القول
ُ
بأن الںاسخ لكتابںا )علم أصول التفسير( هو الںاسخ ںفسه ،الشيخ طالب خلف حمود الزوبعي.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻲﻧ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ،واﻟﻤﺂﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ:
أوﻻ ً :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب:
جمع الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي رحمه

تعالى في كتابه هذا أهم مباحث علوم القرآن والتي

غںى

لطالب التفسير عںها ،فذكر أكثر المسائل إن لم تكن جميعها ،من غير ذكر الخ ف وا راء وا قوال فيها ،وهي
مںهجية سار عليها أهل العلم في متوںهم ومختصراتهم ،ونستطيع أن ںوجز هذه المںهجية بما يأتي:
 -١ا ختصار والسهولة واليسر:
عمد المؤلف رحمه

تعالى إلى اںتقاء المعلومة السهلة واليسيرة والمختصرة في هذا الفن ،ليكون كتابه بمثابة

اللبںة ا ولى وا ساس لط ب العلم المبتدئين في علوم القرآن والتفسير ،وقد جرت عادة العلماء في تصںيفاتهم
ا ختصار واليسر في مثل هذه ا مور ،ويتدرج في ا طالة والصعوبة إلى ما يسمى بالمطو ت في هذا الفن ،كي
يصل إلى مبتغاه ومںتهاه ،وهذه هي السمة العامة والبارزة في كتابه.
 -٢ا كتفاء بذكر المهم:
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ً
تعالى في كثير من ا حيان بذكر ا مور المهمة في كتابه من غير التوسع ،وهذا أيضا

يكتفي المؤلف رحمه

للسهولة واليسر ،ويكتفي بما هو مطلوب في هذه المرحلة خاصة ،ولهذا أمثلة كثيرة في كتابه ںكتفي بذكر بعضها.
• ا كتفاء بذكر التعريف ا صط حي فقط ،من غير ذكر التعريف اللغوي في أكثر تعريفات الكتاب ،كما
في تعريفه للتفسير والتأويل.
• التزام المؤلف رحمه

)(١٤

ً
تعالى َ
ذكر تعريف واحد مكتفيا به ،من غير ذكر التعريفات الواردة في المفردة

ںفسها ،والتي ذكرها العلماء ،كما في تعريفه للقرآن الكريم.
• قد ترد أقوال في المسألة الواحدة ،فںجد المؤلف رحمه
• اكتفاؤه رحمه

)(١٥

واحد.
قول ٍ
تعالى يكتفي بذكر ٍ

تعالى بالحديث عن ُ
الم َع ﱠرب في القرآن الكريم على ذكر ا لفاظ من غير الحديث عن

التراكيب )الجمل( وا ع م كما ذكره غيره من العلماء.

)(١٦

ً
• اقتصاره على ذكر المثال أحياںا من غير بيان العلة أو السبب ،وهذا ما ںجده في بعض الموضوعات المتںاثرة
في أثںاء كتابه ،كا ستعارة والتشبيه وغيرهما.

)(١٧

• أكتفى المؤلف رحمه تعالى بذكر التوقيف بالنسبة للسور القرآںية ،مع وجود خ ف في ذلك ،مما يوقع
ً
)(١٨
الوهم بأںه قول باتفاق ،في حين أںه لم يذكر أن ترتيب ا يات كان توقيفيا أو .
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻤﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب:
لكل جهد علمي إنساںي قيمة علمية محترمة ،والباحث المدقق

بد له من الںظر بعين ا ںصاف وكتابںا الذي

بين أيديںا كغيره من كتب البشر يخلو من المآخذ التي تقلل من قيمته العلمية ،وقد سجلںا بعض المآخذ
على الكتاب والتي من أهمها:
 -١الجزم العلمي غير الدقيق:
ذكرںا فيما سبق أن الشيخ رحمه ابتعد عن ذكر الخ فات وا قوال في المسألة وهذا ما يجعله يجزم ببعض
ً
المسائل  -شعر بهذا أو لم يشعر -ول سف أن هذا الجزم لم يكن دقيقا ،وفيما يأتي بعض ا مثلة:
• ذكر المؤلف رحمه

ُ
ﱠ
تعالى عںد حديثه فيمن أول َمن ألف في هذا الفن )أصول التفسير( ،فقال" :أول

من ألف فيه ا مام البلقيںي ) (١٩رحمه

تعالى" ) ،(٢٠في حين أںه قد سبقه غيره كا مام ابن الجوزي

)(٢١

في كتبه الكثيرة والمتںوعة في هذا العلم ،والطوفي ) (٢٢في كتابه) :ا كسير في علم التفسير( ،والزركشي في
كتابه) :البرهان في علوم القرآن(.
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• جزمه بأن القرآن الكريم قسمان ،فاضل ومفضول ) ،(٢٣مع أن غيره يںكر ذلك ،بعلة أن كلمة مفضول توحي
بالںقص.
• الجزم بأن القراءات المتواترة تقتصر على ّ
القراء السبعة (٢٤) ،وهو خ ف الراجح وما عليه المحققون؛ إذ
الراجح وما عليه المحققون أںها عشر قراءات ) ،(٢٥قال ا مام ابن الجزري )" :(٢٦القول بأن القراءات الث ث
غير متواترة في غاية السقوط و يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين" ).(٢٧
تعالى يجزم بأن أقل ا يات ث ث ،كسورة الكوثر في القرآن الكريم (٢٨) ،مع أن

• ںجد أن المؤلف رحمه
ً
هںاك خ فا في البسملة ،هل هي آية كما يقول أكثر أهل العلم (٢٩) ،فإن كاںت آية أصبحت سورة الكوثر
أربع آيات.
 -٢ترك بعض القيود المهمة في التعريف:
المعرفً ،
من المعلوم اشتراط كون التعريف ً
جامعا لكل صفات ﱠ
ماںعا من دخول غيره بوجود قيود ومحترزات
المعرف ،فإن خ التعريف لقيد مهم كان التعريف ً
ںاقصا ،وهذا من سجلںاه على المؤلف رحمه تعالى
يضعها ّ ِ
فإںه قد ترك بعض القيود المتعلقة عںد تعريفه لبعض المصطلحات العلمية كما في تعريفه للقرآن الكريم ،فقد فاته
ذكر قيد مهم في التعريف وهو "التواتر" ،وهو قيد تثبت به القراءة ،والعلم القطعي عںد جمهور العلماء ،مع أن
)(٣٠

أهل العلم قد ذكروه في تعريفاتهم.
وقد ُيشفع للشيخ رحمه أںه اكتفى بقيد )المتعبد بت وته(؛ ںه قيد ُيخرج قراءات ا حاد ،وا حاديث
القدسية؛ فالتعبد بت وته معںاه :ا مر بقراءته في الص ة وغيرها على وجه العبادة ،وليست قراءة ا حاد وا حاديث
القدسية كذلك ) .(٣١غير أن هذا قيد موهم وغامض يحتاج إلى توضيح وبيان ،بل عںد مراجعة تعريفات أهل
العلم للقرآن ںجدهم قد اختلفوا في تعريفه على مراتب ث ثة" ،فمںهم من أطال في التعريف وأطںب بذكر جميع
خصائص القرآن الممتازة ،ومںهم من اختصر فيه وأوجز ،ومںهم من اقتصد وتوسط" ) ،(٣٢وأكثر التعريفات شهرة
ً
معجزا ،والتواتر وصو .
لدى أهل ا ختصاص تكاد تجمع على اشتراط ا ںزال
 -٣ا بهام في بعض العبارات:
بالرغم من السهولة واليسر التي اںتهجها المؤلف رحمه

تعالى في كتابه ،كاںت هںاك بعض القضايا المبهمة

المفتقرة إلى البيان ،وهذا ما يجده القارئ في بعض صفحات هذا الكتاب ،كقوله بعدم الجواز للتفسير بالرأي،
وجواز التأويل ،من غير أن يبين العلة بعدم الجواز.
 -٤عدم الموازںة بذكر المثال:
ً
ً
مما شك فيه أن التمثيل يزيد ا مر توضيحا وتوثيقا في الںفس ،وهذا ما ںجده في مؤلف الشيخ رحمه
لبعض من المجا ت التي تحتاج إلى التمثيل ،مما نستطيع أن نسجل عليه عدم
تعالى ،لكن مما يؤاخذ تركه
ٍ
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ّ
الموازںة بالتمثيل ،كما مثل ںواع علوم القرآن الكريم ،كالتي ترجع إلى الںزول الزماںي ،كالليلي والصيفي والشتائي
ً ﱠ
والفراشي ،فإںه مثل لها جميعا إ الںهاري فإںه لم يمثل له ،وأما الںزول المكاںي فلم يمثل للمكي و المدںي و
الحضري ،وإںما اكتفى بذكرهن فقط ،على خ ف السفري فإںه مثل له.

)(٣٣

 -٥عدم تخريج ا يات وا حاديث:
استعمل الشيخ رحمه

تعالى ا دلة الشرعية من كتاب وسںة في ضرب بعض ا مثلة كما سيأتي بياںه ،ولكن

مما يؤاخذ عليه عدم تخريجه ل يات القرآںية وا حاديث الںبوية الواردة في صفحات هذا الكتاب ،مما يضعف
جاںب ا ستشهاد و سيما في ا حاديث الںبوية ــمع قلتها ،-و يخفى بيان الحاجة إلى تخريج ا حاديث ومعرفة
الصحيح مںها من الضعيف.
ولعل أهم ما يشفع للشيخ في هذا اختصاره في تأليف هذا الكتاب والذي يعد ً
ً
مختصرا جيء به ل ط ع
متںا
على أصول هذا العلم.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎب:
ُ
ً
تعالى في كتابه هذا )علم أصول التفسير( ــمع قلة صفحاته -مادة

جمع الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه
ً
ً
علمية كبيرةًّ ،
وكما هائ من المعلومات والمسائل في علوم القرآن الكريم التفسير ،ويمكںںا أن ںقسمها على
قسمين :ا ول :مباحث عامة في علوم القرآن الكريم ،والثاںي :مباحث خاصة في علم التفسير ،أما القسم ا ول:
مباحث عامة في علوم القرآن الكريم ،وهما مبحثان:
 .١أقسام القرآن الكريم.
 .٢أںواع العلوم القرآںية ،وأهمها:

• ما يرجع إلى الںزول ،كالمكي ،والمدںي ،والحضري ،والسفري ،والںهاري والليلي ،والصيفي والشتائي،
والفراشي ،وأسباب الںزول ،وأول ما ںزل من القرآن ،وآخر ما ںزل مںه.
• ما يرجع إلى السںد ،كالمتواتر ،وا حاد ،والشاذ ،وقراءات الںبي ،والحفاظ ،والرواة.
• شروط ّ
عد الںص من القرآن الكريم وعدمه.
• أسماء القراء العشرة وشيوخهم.
• علم الت وة وا داء ،كا بتداء ،والوقف ،وا مالة ،والمد ،وتخفيف الهمزة ،وا دغام.
• علم الںاسخ والمنسوخ وأقسامه الث ثة.
• مباحث تعود إلى علم المعاںي ،كالوصل ،والفصل ،وا يجاز ،وا طںاب ،والمساواة ،والقصر.
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القسم الثاںي :مباحث خاصة في علم التفسير ،وهي:
 .١تعريف التفسير والتأويل.
 .٢تعريف القرآن.
 .٣تعريف السورة.
 .٤تعريف ا ية.
ﱠ
والمعرب ،والمجاز ،والمشترك،
 .٥مباحث تخص ا لفاظ والكلمات والجمل في القرآن الكريم ،كالغريب،
وا ستعارة ،والتشبيه.
 .٦مباحث متعلقة با حكام الشرعية المستںبطة من القرآن الكريم ،كالعام ،والخاص ،والمجمل ،والظاهر،
والمںطوق ،والمفهوم ،والمطلق ،والمقيد.
 .٧مباحث متعلقة ببعض ا لفاظ القرآںية ،كا سماء ،والكںى ،وا لقاب ،والمبهمات.

اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻜﺘﺎب وإﺣﺎﻻﺗﻪ واﺳﺘﺪﻻﻻﺗﻪ:
أوﻻ ً :ﻣﺼﺎدر اﻟﻜﺘﺎب وإﺣﺎﻻﺗﻪ:
اعتمد الشيخ رحمه

ُ
تعالى في تأليف كتابه )علم أصول التفسير( على الخزين العلمي الذي اكتسبه ّإبان

تحصيله للعلوم الشرعية واللغوية ،مںذ ںعومة أظفاره ودخوله في سلك الدراسة العلمية الدينية ،فقد قرأ وتعلم واطلع
ُ
على كثير من أمات المصادر والمراجع المتعلقة بعلم التفسير وغيره ،وعںد المراجعة الدقيقة للكتاب ،لم ںجد
الشيخ رحمه تعالى قد أحال قارئ الكتاب إلى مصدر معين بںفسه ،ولم ُيسم لںا المصادر التي اعتمدها في
ْ
تأليف كتابه ،ولم ُيحلںا ي مرجع من المراجع التي أفاد مںها ،لذا يمكںںا القول بأںه قد اعتمد على مخزوںه العلمي
في التفسير.

ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﺳﺘﺪﻻﻻﺗﻪ:
المتأمل في الكتاب يجد أن الشيخ رحمه

تعالى قد استدل في كتابه با دلة الشرعية الںقلية والعقلية ،وتںوعت

استد ته مع قلتها ،وسںقتصر على أمثلة في استد له بالكتاب والسںة الںبوية.
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أ -اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻲﻓ اﻟﻜﺘﺎب:
استدل الشيخ رحمه

تعالى بكتاب

تعالى في أكثر من خمسة وستين موضعا ،مںها:

 .١قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ ) (٣٤في التمثيل فيما ںزل من القرآن الكريم في الليل وهو ما يسمى بـ)الليلي(،
وفيما ںزل في الفراش وهو ما يسمى بـ)الفراشي(.
 .٢قوله تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭼ ) (٣٥في أول ما ںزل من القرآن الكريم.
ْ
 .٣قوله تعالى :ﭽ َمل ِك ﭟ ﭠﭼ ) (٣٦من غير ألف للقراءة الصحيحة.
ّ
ً
 .٤قوله تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ )(٣٧؛ ومثل للقراءة الشاذة قائ ) :ﮠ ﮡ ﮢ صَالِ حَة ٍ ﮣ( ,إلى غير ذلك.
 .٥قوله تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ ) ،(٣٨وهي آية العدة بالنسبة للنساء ،وهي منسوخة بآية ﭽ ﭑ

ﱠ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ ) ،(٣٩فكل منسوخ فںاسخه بعده ،إ آية العدة فإںها منسوخة بآية العدة قبلها،
ً
وهي قبل ا ولى في الترتيب ،وبعدها ںزو .

ب -اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻲﻓ اﻟﺴﻨﺔ:
استدل الشيخ رحمه

تعالى بالسںة الںبوية في أكثر من ستة مواضع ،ومںها:

 .١قوله)َ :م ْن قال في القرآن برأيه أو بما يعلم فليتبوأ مقعده من الںار( ).(٤٠
)(٤١

وقد استدل به في حديثه عن التفسير والتأويل.
ُ ّ
حلت لںا ميتتان ودمان ،السمك والجراد والكبد والطحال ).(٤٢
 .٢قوله :أ ِ
وقد استدل به عںد حديثه عن المعاںي المتعلقة با حكام؛ إذ ّ
السںة تخص الكتاب.
ُ
ُ
ﱠ
 .٣قوله) :أمرت أن أقاتل الںاس حتى يقولوا إله إ ( ).(٤٤

)(٤٣

وقد استدل به في معرض حديثه عن المعاںي المتعلقة با حكام في الںوع الخامس.
ﱡ
 .٤قوله ) :تحل الصدقة لغںي( ).(٤٦

)(٤٥

وقد استدل به في معرض حديثه عن المعاںي المتعلقة با حكام في الںوع الخامس
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮة ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻮارده
بعد البحث والتأمل في مادة الكتاب وطريقة عرضه واستد ته ،ولما ںتمتع به من مخزون علمي في هذا الفن،
تعالى قد استوحى كتابه من كتاب شرح مقدمة التفسير )الںقاية(

وجدںا أن الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه
ً
ل مام للسيوطي ،فتتبعںا الكتاب ًبابا بباب ،وفص بفصل ،وكلمة بكلمة ،فسجلںا بعض الفروقات ںوجزها بما يأتي:
ّ .١
عرف الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه
ﱠ
إ أن الشيخ لم يذكر )المتعلقة بألفاظه والمتعلقة با حكام وغير ذلك ،(...فقال الشيخ" :علم يبحث عن
تعالى التفسير بما عرفه ا مام السيوطي رحمه

تعالى،

أحوال الكتاب العزيز ،أحواله مثل ںزوله وسںده ،وآدابه ،وألفاظه ،ومعاںيه ) ،(٤٨أما السيوطي فقد عرفه
َ
ْ
ْ
ََْ
ْ َّ
ُ
قائ " :علم ْيب َحث ِف ِيه أ ْح َوال الكتاب ال َع ِز يز من ِج َهة ں ُزوله َو َس َںده وآدابه َوألفاظه ومعاںيه ال ُم َت َعلقة بألفاظه
َ
َْ َ
)(٤٩
والمتعلقة ِبا ْحك ِام َوغير ذ ِلك".
ﱠ
 .٢جزم الشيخ رحمه تعالى بأن ّأول من ألف في علم التفسير هو ا مام ج ل الدين البلقيںي ،فقال" :أول
ّ
َمن ألف فيه ج ل الدين البلقيںي ،ثم جاء السيوطي فأكمله بتأليفه التحبير وا تقان" ) ،(٥٠وهو ما قاله ا مام
َ
حتى جاء شيخ ا س م ج ل ّ
السيوطي رحمه " :لم َأقف على تأليف فيه ﱠ
المتق ّدمين ﱠ
الدين
من
حد
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
العلوم من مواقع ﱡ
الں ُجوم فأتى بالعجب العجاب
البلق ِيں ّي فدوںه وںقحه وهذبه ورتبه ِفي كتاب َس ﱠم ُاه مواقع
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َوجعله خمسين ںوعا على ںمط أں َواع ُعلوم َ
الح ِديث" ) ،(٥١إلى أن قال" :فكان ْاب ِت َداء استںباط هذا العلم من
ّ َ
البلقيںي َوت َمامه على يدي" ).(٥٢
وليس ا مر هكذا ،فقد سبقه من ا ئمة كثير كما ذكرںا لك في بحثںا) ) ،((٥٣ويعود سبب تسمية السيوطي
ّ
ل مام البلقيںي بأںه أول َمن وقف عليه بالتأليف ،أن ذلك كان قبل تأليفه ا تقان ،ثم وقف على َمن سبقه
من ا ئمة السابقين ،وهذا ما ذكره السيوطي في مقدمة ا تقان )(٥٤؛ إذ ُي َع ّد التحبير المؤلف ا ول للسيوطي
أعلم.

في هذا المجال ،وا تقان متأخر عںه أوسع مںه .و
ﱠ
ﱠأن البلقيںي ﱠ
عد أںواع علم التفسير ،في حين أن ا مام السيوطي ذكر بأن ا مام
 .٣لم يذكر الشيخ رحمه
ً
البلقيںي جعلها خمسين ںوعا  -على ںمط أںواع الحديث  -فتتبعها السيوطي بعده في كتابه )التحبير في علم
ً
التفسير( لتكون ضعف ما ذكره البلقيںي ،وجعل هذا الكتاب يںحصر في خمسة وخمسين ںوعا ،وأما أںواعه
ںوع.
فهي اثںان ومائة ٍ

)(٥٥

ً
ً
 .٤ذكر الشيخ رحمه تعالى تعريفا للسورة في أںها طائفة من القرآن مسماة باسم خاص توقيفيا (٥٦) ،أما ا مام
سموا الكثير من السور من عںدهم ،كما ّ
السيوطي رحمه فذكر أن الصحابة والتابعين قد ّ
سمى حذيفة
بن اليمان التوبة بالفاضحة وسورة العذاب ،وسمى سفيان بن عييںة الفاتحة بالواقية ،وغيرهم آخرون ،وهذا
)(٥٧
ما بسطه ّ
وبيںه ا مام السيوطي رحمه تعالى في كتابه التحبير في الںوع الخامس والتسعين.
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 .٥اقتصر الشيخ رحمه

تعالى في تعريف السورة على تعريف واحد فقال" :السورة :طائفة من القرآن

ً
مسماة باسم خاص توقيفا" ) ،(٥٨في حين ںجد ا مام السيوطي قد ذكر قول بعضهم بأن "السورة قطعة لها
أول وآخر و يخلو من ںظر لصدقة على ا ية وعلى القصة" ) ،(٥٩ثم يرجح ا مام التعريف ا ول ،ولعله
السبب الذي جعل الشيخ يعرض عںه ،مكتفيا بالقول الراجح.
ﱠ
 .٦اقتصر الشيخ رحمه على أن أقل السورة ث ث آيات ) ،(٦٠أما ا مام السيوطي رحمه فيقول ذلك
ويشرع في القول على عدم ّ
عد البسملة آية ،أو على أںها مںه ،لكںها ليست آية من السورة ،بل مستقلة
ً
اختصارا مںه بالتأليف.
؛

للفصل (٦١) ،وهذا ما لم يذكره الشيخ رحمه
َ
ّ .٧قسم الشيخ رحمه تعالى القرآن الكريم على قسمين :فاضل ومفضول (٦٢) ،بيںما يضيف ا مام السيوطي
رحمه تعالى ً
قسما آخر ،سماه :أفضل ،فقال" :وقد ظهر لي أن القرآن يںقسم إلى أفضل وفاضل ومفضول
ن م بعضه أفضل من بعض كفضل الفاتحة وآية الكرسي على غيرهما" ).(٦٣
ً
ً ُ ً
ّ .٨
وعرفا ،وعرف التأويل اصط حا فقط (٦٤) ،في حين ںجد ا مام السيوطي
عرف الشيخ رحمه التفسير لغة
قد ّ
عرفهما من الںاحية ا صط حية فقط.
ّ .٩
عرف الشيخ رحمه

)(٦٥

تعالى أسباب الںزول قائ ً " :هي الباعثة على ںزول ا يات") ) ،((٦٦ولم ّ
يعرفه ا مــــام

السيوطــي ،بيںما لــــم يذكر الشيخ التصاںيف فـــــــي هذا العلم ،بخ ف ا مام السيوطي ،فـقـد ذكر ا مام
الواحدي وابن حجر وغيرهما.

)(٦٧

ً
 .١٠تںاول ا مام السيوطي رحمه تعالى الحديث عن سبب الںزول ،ذاكرا الحكم له وفصل ذلك ،فما ذكر
عن صحابي فحكمه الرفع ،وما روي عن تابعي فمرسل ،وإن كان ب سںد ف ُيلتفت إليه (٦٨) ،وهذا ما لم
يذكره الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه
 .١١اقتصر الشيخ رحمه

تعالى في كتابه.

على قوله أن أول ما ںزل من القرآن هو قوله تعالى :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ ) ،(٦٩فقال:

"أول ما ںزل ﭻ ﭼ ﭽفي غار حراء" ) (٧٠في حين ںجد ا مام السيوطي رحمه

تعالى ذكر آيتين ) ،(٧١وهما

قوله تعالى :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ ،وقوله :ﭽ ﮬ ﮭﭼ.(٧٢) .
ّ
 .١٢اقتصر الشيخ رحمه تعالى في حديثه عن أواخر ما ںزل من القرآن الكريم بقوله" :إن آخر ما ںزل سورة
ً
براءة ،وقيل :غيرها" ) ،(٧٣ولم يفصل في ذلك ،في حين ںجد ا مام السيوطي أورد أقوا كثيرة ،مںها :آية
ال لة آخر النساء ،وقيل :آية الربا ،وقيل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ ،وقيل :آخر براءة ،وقيل :آخر سورة
ںزلت )الںصر( ،وقيل سورة براءة.

)(٧٤

وفي ضوء هذه المقارںة يتبين لںا ً
جليا أن الشيخ عبد العزيز رحمه

تعالى قد استفاد ً
كثيرا من كتاب الںقاية

ل مام السيوطي رحمه تعالى ،بل نستطيع القول بأںه )مختصر الںقاية( ،فكتاب من أوله إلى آخره ليس فيه إ
هذه الفروق التي تخرجه عن ا صل ،وبهذا يعد سوى مختصر له ،وأن ما كتبه الشيخ رحمه ُي َع ّد من
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المختصرات في هذا العلم ،وهذا ا سلوب الذي اعتمده الشيخ هو الذي يحتاج إليه طالب العلم في مرحلةٍ ما
ّ
من مسيرته العلمية ،أما مؤلف ا مام السيوطي فإںه جمع ما بين المختصرات والمطو ت ،وهو مما يحتاج إليه
طالب العلم ً
أيضا في مرحلة ما .و أعلم.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﱠ
بعد هذه المسيرة العلمية التي عشںا فيها في مؤلف علمي ،يمكںںا أن ںلخص بأهم الںتائج التي تم التوصل اليها،
ُ
وبعض الوصايا والمقترحات التي ںرى لز ًاما حصولها:

أوﻻ ً اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
 .١إلمام الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه تعالى بكثير من العلوم الشرعية ،وحبه للمشاركة في ديمومة
ً
الحركة العلمية التأليفية ،برزت له مؤلفات في هذا الميدان سواء كان ً
ً
تلخيصا ،مما
جمعا أو تأليفا أو
جعل المدرسة ا صفية من المدارس الدينية التي تتسم بالشمولية في تدريس العلوم الشرعية ،وكتابه هذا
ُ
)علم أصول التفسير( ضمن هذه السلسلة العلمية ،اعتمد في تأليفه على الخزين العلمي الذي اكتسبه من
تحصيله للعلوم الشرعية واللغوية ،سيما أںه حائز على ا جازات العلمية.
 .٢ا ثر المبارك والطيب الذي تركه الشيخ رحمه

تعالى في ںفوس من سمع به وعرفه ،لم يأت عن فراغ،

وإںما جاء بسبب تلك السيرة الحسںة والمكاںة العلمية التي اتسم بها الشيخ رحمه

تعالى طيلة حياته،

فقد عرف بالص ح والتقوى وا خ ق الحسںة.
ً
 .٣احتوى الكتاب على أهم مباحث علوم القرآن بأسلوب يتسم بالسهولة واليسر ،مراعيا بذلك مستوى الطلبة
 ،ويكاد يكون هذا الطابع على مؤلفاته جميعها.
ً
ّ .٤كون هذا الكتاب مع صفحاته القليلة مادة علمية كبيرة تثري القارئ في مجال معرفة المسائل المتعلق بعلوم
القرآن الكريم عموما وفي علم التفسير بالوجه الخصوص.
ﱠ
 .٥أثبت الباحثان من خ ل البحث والتںقيب أن هذا الكتاب )المخطوط( هو ملخص لكتاب )الںقاية(
ل مام السيوطي رحمه
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ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت:
 .١يوصي الباحثان بضرورة التزام طلبة العلم وا كاديميين السير على ما سار عليه الشيخ رحمه

من

التدريس والتأليف وخدمة المجتمع بما تملي عليه ا ماںة العلمية.
 .٢يوصي الباحثان بجمع مؤلفات الشيخ عبد العزيز المخطوطة والمطبوعة ،وإعادة إخراجها بموسوعة علمية
موحدة تحمل اسم )مؤلفات الشيخ السامرائي(.
وآخر دعواںا أن الحمد

رب العالمين ،وصلى

وسلم على سيدںا مـحمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
] [ ١السيوطي ،ج ل الدين عبد الرحمن١٣٩٤ .ه١٩٧٤ -م .ا تقان ،تحقيق :محـمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب.
] [ ٢العسق ںي ،أحمد بن علي١٤١٥ .هـ .ا صابة في تمييز الصحابة ،ط ،١تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود
وعلى محـمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
] [ ٣الزركلي ،خير الدين بن محمود٢٠٠٢ .م .ا ع م ،ط ،١٥دار العلم للم يين.
] [ ٤الزركشي ،محـمد بن عبد

بن بهادر١٣٧٦ .هـ١٩٥٧ -م .البرهان في علوم القرآن .ط ،١تحقيق :محـمد

أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه.
] [ ٥الداںي ،عثمان بن سعيد بن عثمان١٤١٤ .هـ١٩٩٤ -م .البيان في عد آي القرآن ،ط ،١تحقيق :غاںم قدوري
الحمد ،مركز المخطوطات والتراث ،الكويت.
الق ﱠںوجي ،محـمد صديق خان بن حسن١٤٢٨ .هـ٢٠٠٧ -م .التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز ا خر
]ِ [ ٦
وا ول ،ط ،١وزارة ا وقاف والشؤون ا س مية ،قطر.
] [ ٧المشهداںي ،عبود فياض١٤٣٤ .هـ٢٠١٣-م .تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها ،ط ،١مطبعة دار
المںاهج.
] [ ٨الطبري ،مـحمد بن جرير١٤٢٠ .هـ٢٠٠٠ -م .جامع البيان في تأويل القرآن ،ط ،١تحقيق :أحمد محـمد
شاكر ،مؤسسة الرسالة.

Page 270

DOI 10.18502/kss.v4i8.7189

AICHS

] [ ٩القزويںي ،مـحمد بن يزيد١٤٣٠ .هـ٢٠٠٩ -م .سنن ابن ماجه ،ط ،١تحقيق :شعيب ا رںؤوط ،وعادل مرشد،
َ ّ
وعبد اللطيف حرز  ،دار الرسالة العالمية.
و ﱠ كامل قره بللي،
]ِّ [ ١٠
الس ِج ْستاںي ،سليمان بن ا شعث بن إسحاق بن بشير ا زدي١٤٣٠ .هـ٢٠٠٩ -م .سنن أبي داود ،ط،١
ﱠ
تحقيقَ :
كامل قره بللي ،دار الرسالة العالمية.
شعيب ا رںؤوط ،و َ ِ
] [ ١١الترمذي ،محـمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى١٣٩٥ .هـ١٩٧٥ -م .سنن الترمذي،ط ،٢تحقيق وتعليق:
أحمد محـمد شاكر ،ومحـمد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض المدرس في ا زهر الشريف ،شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر.
] [ ١٢النسائي ،أحمد بن شعيب بن علي الخراساںي١٤٢١ .هـ ٢٠٠١ -م .السنن الكبرى ،ط ،١حققه وخرج أحاديثه:
حسن عبد المںعم شلبي ،أشرف عليه :شعيب ا رںاؤوط ،قدم له :عبد

بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة

الرسالة ،بيروت.
َ
] [ ١٣الذهبي ،محـمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز١٤٠٥ .هـ١٩٨٥ -م .سير أع م الںب ء ،ط ،٣تحقيق :مجموعة
من المحققين بإشراف الشيخ شعيب ا رںاؤوط ،مؤسسة الرسالة.
] [ ١٤الحںبلي ،عبد الحي بن أحمد بن محـمد ابن العماد١٤٠٦ .هـ١٩٨٦ -م .شذرات الذهب في أخبار من
ذهب ،ط ،١حققه :محمود ا رںاؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر ا رںاؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق ،بيروت.
ُ
َ
] [ ١٥طاش كبري ز َاده ،أحمد بن مصطفى بن خليل .الشقائق الںعماںية في علماء الدولة العثماںية ،دار الكتاب
العربي ،بيروت.
] [ ١٦العزاوي ،الدكتور خالد احمد الصالح١٤٢٤ .هـ٢٠٠٤ -م.الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده
العلمية في الفقه والفتوى ،بغداد.
] [ ١٧البخاري ،محـمد بن إسماعيل الجعفي١٤٢٢ .هـ.صحيح البخاري )الجامع المسںد الصحيح المختصر من
أمور رسول

وسنںه وأيامه( ،ط ،١تحقيق :محـمد زهير بن ںاصر الںاصر ،دار طوق الںجاة.

] [ ١٨الںيسابوري ،مسلم بن الحجاج القشيري .صحيح مسلم )المسںد الصحيح المختصر بںقل العدل عن
العدل إلى رسول

( تحقيق :محـمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

] [ ١٩ا دںه وي ،أحمد بن محـمد١٤١٧ .هـ١٩٩٧ -م .طبقات المفسرين ،ط ،١تحقيق :سليمان بن صالح الخزي،
مكتبة العلوم والحكم ،السعودية.
] [ ٢٠العزاوي ،عباس محـمد .عشائر العراق.
] [ ٢١السامرائي ،الشيخ عبد العزيز سالم .علم أصول التفسير ،مخطوط.
] [ ٢٣الفيروز آبادي ،مجد الدين محـمد بن يعقوب١٤٢٦ .هـ٢٠٠٥ -م .القاموس المحيط ،ط ،٨تحقيق :مكتب
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبںان.
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] [ ٢٤القطان ،مںاع بن خليل١٤٢١.هـ٢٠٠٠ -م .مباحث في علوم القرآن ،ط ،٣مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
] [ ٢٥المالكي ،أحمد بن مروان الديںوري١٤١٩ .هـ .المجالسة وجواهر العلم ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن
حسن آل سلمان ،جمعية التربية ا س مية ،البحرين ،أم الحصم ،دار ابن حزم ،بيروت ،لبںان.
ﱠَ َ َ َ
] [ ٢٦الهيثمي ،ںور الدين علي بن أبي بكر .مجمع الزوائد ومںبع الفوائدَ ،حقق ُه َوخ ﱠر َج أ َح ِاديث ُه :حسين سليم
ْ
أسد ّ
ﱡ
الداراںيَ ،د ُار َ
اث.
المأ ُمون ِللت َر ِ
ُ
] [ ٢٧أبو شهبة ،محـمد بن محـمد بن سويلم١٤٢٣.هـ٢٠٠٣ -م.المدخل لدراسة القرآن الكريم ،ط ،٢مكتبه
السںة ،القاهرة.
] [ ٢٨الموصلي ،أحمد بن علي بن أبو يعلى التميمي١٤٠٤.هـــ  .١٩٨٤مسںد أبي يعلى ،ط ،١تحقيق :حسين سليم
أسد ،دار المأمون للتراث ،دمشق.
] [ ٢٩الشيباںي ،محـمد بن حںبل بن ه ل١٤١٦.هـ١٩٩٥ -م .مسںد ا مام أحمد بن حںبل ،ط ،١تحقيق :أحمد
محـمد شاكر ،دار الحديث ،القاهرة.
] [ ٣٠الطبراںي ،سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي١٤٢٧.هـ٢٠٠٦ -م .المعجم الكبير ،ط ،١تحقيق :فريق من
الباحثين بإشراف وعںاية :د.سعد بن عبد الحميد ،و د .خالد بن عبد الرحمن الجريسي.
َ
] [ ٣١الذهبي ،شمس الدين محـمد بن أحمد بن ق ْايماز١٤١٧ .هـ١٩٩٧ -م .معرفة القراء الكبار على الطبقات
وا عصار ،ط ،١دار الكتب العلمية.
] [ ٣٢ﱡ
الز ْرقاںي ،محـمد عبد العظيم .مںاهل العرفان في علوم القرآن ،ط ،٣مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
] [ ٣٣ابن الجزري ،شمس الدين محـمد بن محـمد بن يوسف .النشر في القراءات العشر ،تحقيق :علي محـمد
الضباع ،المطبعة التجارية الكبرى.
] [ ٣٤السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ج ل الدين١٤٠٥.هـ١٩٨٥ -م .الںقاية مطبوع مع )إتمام الدراية لقراء
الںقاية( ،ط ،١تحقيق :الشيخ إبراهيم العجوز ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
]َ [ ٣٥
الع ْي َد ُروس ،محي الدين عبد القادر بن عبد ١٤٠٥.هـ .الںور السافر عن أخبار القرن العاشر ،ط ،١دار
الكتب العلمية ،بيروت.
] [ ٣٦ا ربلي ،شمس الدين أحمد بن محـمد ابن خلكان البرمكي .وفيات ا عيان وأںباء أبںاء الزمان ،تحقيق:
إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (١سورة النساء
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) (٢الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص.١٦
) (٣عشائر العراق :ص٣٨٤
) (٤يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص ،١٧تاريخ علماء الفلوجة :ص٨٣
) (٥تاريخ علماء الفلوجة :ص٨٣
) (٦المصدر السابق
) (٧يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص٤١
) (٨يںظر :تاريخ علماء الفلوجة :ص٨٣
) (٩يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص ،٤١ -٣٨تاريخ علماء الفلوجة :ص٨٣
) (١٠يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص ،٤٥تاريخ علماء الفلوجة :ص٨٤
) (١١مجاهد :ا مام مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ا سود شيخ القراء والمفسرين ،توفي سںة )٢٠٢هـ( .يںظر سير أع م الںب ء:
٤٥٥-٤/٤٤٩
) (١٢عبد

بن عامر الشامي :إمام أهل الشام في القراءة عبد

بن عامر بن يزيد بن تميم ،بن ربيعة ،أبو عمران اليحصبي.

ولد سںة ٢١هـ ،وتوفي سںة ١١٨هـ .يںظر معرفة القراء الكبار :ص٤٩-٤٦
) (١٣طالب خلف الزوبعي :أحد طلبة العلم اشتغل ً
إماما في أحد مساجد الفلوجة ثم اںقطعت أخباره ابان ا حت ل .تربطںي
فيه معرفة في ثماںينيات القرن الماضي
) (١٤يںظر علم اصول التفسير :ص ٢-١
) (١٥يںظر المصدر ںفسه :ص ١
) (١٦يںظر علم اصول التفسير :ص ٧
) (١٧يںظر المصدر ںفسه :ص ٨
) (١٨يںظر المصدر ںفسه :ص ١
) (١٩البلقيںي :أبو الفضل ج ل الدين عبد الرحمن بن عمر بن رس ن الكںاںي ،العسق ںي ا صل ،ثم البلقيںي المصري ،ولد سںة
٧٦٣هـ =١٣٦٢م ،من علماء الحديث بمصر ،اںتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه ،له كتب في )التفسير( و)الفقه( وغيرها ،توفي
في القاهرة سںة  ٨٢٤هـ = ١٤٢١م .يںظر :شذرات الذهب ،٩/٢٤٢ :ا ع م للزركلي٣/٣٢٠ :
) (٢٠يںظر علم اصول التفسير :ص ١
) (٢١ابن الجوزي :أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن

ابن القاسم بن

بن أبي بكر الصديق ،البغدادي الفقيه

الحںبلي الملقب جمال الدين الحافظ ،صںف في فںون عديدة ،مںها" :زاد المسير في علم التفسير" ،توفي سںة ٥٩٧هـ .يںظر وفيات
ا عيان١٤٠ /٣ :
َ
َْ
) (٢٢الطوفيُ :س َل ْي َمان بن عبد ْالقوي بن عبد ْال َكر يم الطوفي الصرصري ﱠثم ْال َب ْغ َداد ّي ْال َح ْں َبل ّي ْال َع َمة ںجم ّ
الدين أ ُبو ّ
الر بيع الف ِقيه
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ا صولي المتفںن ،ومؤلفاته َكث َيرة م ْں َها ا كسير ِفي ق َواعد ﱠ
التف ِسير َوشرح مقامات الحريريَ ،توفي سںة ٧١٦هـ .طبقات المفسرين
ِ
ِ ِ
ل دںه وي :ص٢٦٤
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) (٢٣يںظر علم اصول التفسير :ص ١
) (٢٤يںظر المصدر ںفسه :ص ٥-٤
) (٢٥يںظر :البرهان في علوم القرآن ،٣٣٠ /١ :ا تقان في علوم القرآن٢٥٨ /١ :
) (٢٦ابن الجزري :شمس ّ
الدين أبو الخير بن بن بن بن علي ،المعروف بابن الجزري الشافعي الصوفي ،ولد
بدمشق سںة ٧٥١هـ ،وتفقه بها ،اںتهت إليه رئاسة علم القراءات في الممالك .توفي سںة ٨٣٣هـ .يںظر شذرات الذهب٩/٢٩٨ :
) (٢٧النشر في القراءات العشر١/٤٥ :
) (٢٨يںظر علم اصول التفسير :ص ١
) (٢٩يںظر :البيان في عد آي القرآن :ص ،١٣٩ا تقان في علوم القرآن٣٦٦ /١ :
) (٣٠يںظر :المدخل لدراسة القرآن الكريم :ص٢١
) (٣١يںظر مباحث في علوم القرآن :ص١٧
) (٣٢يںظر مںاهل العرفان في علوم القرآن١٩ /١ :
) (٣٣يںظر علم اصول التفسير :ص ٣
) (٣٤سورة التوبة :من ا ية ١١٨
) (٣٥سورة العلق :من ا ية ١
) (٣٦سورة الفاتحة :ا ية ٤
) (٣٧سورة الكهف :ا ية ٧٩
) (٣٨سورة البقرة :من ا ية ٢٤٠
) (٣٩سورة البقرة :من ا ية ٢٣٤
) (٤٠الحديث بلفظه في السنن الكبرى للنسائي ٢٨٦ /٧ :برقم  ،٨٠٣١وقد حكم المحققون عليه بالضعف ،قال الشيخ أحمد
شاكر في تخريجه للحديث بطرقه وألفاظه) :تدور هذه ا حاديث كلها على عبد ا على بن عامر الثعلبي ،وقد تكلموا فيه" .قال أحمد:
ضعيف الحديث .وقال أبو زرعة :ضعيف الحديث ،ربما رفع الحديث وربما وقفه .وقال ابن عدي :يحدث بأشياء يتابع عليها،
وقد حدث عںه الثقات .وقال يعقوب بن سفيان :في حديثه لين وهو ثقة .وقال الدارقطںي :يعتبر به .وحسن له الترمذي ،وصحح
ََ
ٌ
)هذا َح ِديث َح َس ٌن( :سنن
له الحاكم ،وهو من تساهله .وصحح الطبري حديثه في الكسوف( .جامع البيان ،١/٧٨ :وقال الترمذي:
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
ْ
الترمذي ٤٩ /٥ :برقم  ،٢٩٥٠وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومںبع الفوائد)َ ١٦٣ /١ :ر َو ُاه أ ُبو َي ْعلى َوالط َب َرا ِں ﱡي في الك ِب ِير ِباخ ِت َص ِار
َق ْوِل ِهِ :في ْال ُق ْر ِآنَ ،ور َج ُال َأبي َي ْع َلى ر َج ُال ﱠ
الص ِح ِيح( .يںظر :مسںد أبي يعلى الموصلي ٤٥٨ /٤ :برقم  ،٢٥٨٥المعجم الكبير للطبراںي:
ِ
ِ
ِ
 ٣٥ /١٢برقم ١٢٣٩٢
) (٤١علم أصول التفسير :ص٢
) (٤٢روي بںحوه عںد أحمد ٢١٢ /٥ :برقم  ،٥٧٢٣قال الشيخ أحمد شاكر :الحديث صحيح بغيره ،وعںد ابن ماجه في سنںه:
 ٤/٤٣١برقم  ٣٣١٤قال الشيخ شعيب ا رںؤوط :حديث حسن
) (٤٣علم أصول التفسير :ص٩
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) (٤٤رواه البخاري ٨٧ /١ :برقم  ،٣٩٢ومسلم ٥١ /١ :برقم٢٠
) (٤٥علم أصول التفسير :ص٩
) (٤٦رواه أحمد في مسںده ٦/٩٤ :برقم  ٦٥٣٠قال الشيخ أحمد شاكر :صحيح ،وابن ماجه في سنںه ٣/٤٧ :برقم  ،١٨٣٩وأبو داود
في سنںه ٧٥ /٣:برقم  ،١٦٣٤والترمذي في سنںه ٣٥ /٢ :برقم  ٦٥٢وقال حديث حسن
) (٤٧علم أصول التفسير :ص٩
) (٤٨علم أصول التفسير :ص١
) (٤٩الںقاية :ص٢٠
) (٥٠علم أصول التفسير :ص١
) (٥١الںقاية :ص ٢٠
) (٥٢المصدر السابق :ص٢١
)(٥٣يںظر ص ١٢من البحث
) (٥٤يںظر ا تقان في علوم القرآن١٩-١/١٨ :
) (٥٥يںظر الںقاية :ص٢١
) (٥٦يںظر علم أصول التفسير :ص١
) (٥٧يںظر الںقاية :ص٢١
) (٥٨يںظر علم أصول التفسير :ص١
) (٥٩الںقاية :ص٢١
) (٦٠يںظر علم أصول التفسير :ص١
) (٦١يںظر الںقاية :ص٢٢-٢١
) (٦٢يںظر علم أصول التفسير :ص١
) (٦٣الںقاية :ص٢٢
) (٦٤يںظر علم أصول التفسير :ص٢
) (٦٥يںظر الںقاية :ص٢٣-٢٢
)(٦٦يںظر علم أصول التفسير :ص٣
) (٦٧يںظر الںقاية :ص٢٨
) (٦٨يںظر المصدر السابق
) (٦٩سورة العلق ،ا ية ١
) (٧٠علم أصول التفسير :ص٣
) (٧١يںظر الںقاية :ص٢٩
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) (٧٢سورة المدثر :ا ية ١
) (٧٣علم اصول التفسير :ص٣
) (٧٤يںظر الںقاية :ص٣١-٣٠
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