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   وجهوده في علوم القرآن من خالل كتابه  صبحي الصالح
 آن""مباحث في علوم القر 

 المقدمة:
األول أللفـا  القـرآن  المبّينالحمد هلل الذي أنزل القرآن هدًى ورحمة للمتقين، والصالة والسالم على 

 دين.محمد بن عبد اهلل، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ال -ومعانيه وعلومه
 أما بعد:

لــى  نرو القــفــإن المصــنفات التــي ألفــت فــي علــوم القــرآن  ــالل  المتتابعــة منــذ نشــ ة هــذا العلــم وا 
ت  ُذ حيزًا كبيرًا، وتحتل موقعًا بارزًا في المكتبة اإلسالمية، وتصدَّى للت ليف فيه كثيٌر مـن  -يومنا هذا

 وحديثًا.العلماء المبرزين في هذا المجال قديمًا 
اء المعاصرين الذين شاركوا في الت ليف في هذا العلم الشيخ الدكتور صبحي الصالح ومن العلم

، وقـد بـذل جهـودًا علميـة مميـزة فيـه وفـي  يـر  مـن ((مباحـث فـي علـوم القـرآن  )) :في كتاب له بعنـوان
 موضــوعات -مــن وجهــة ن ــري -ســتحأ أن تكــون هــذ  الجهــودالكتــب التــي قــام بت ليفهــا إلــى درجــة ت

ودراســات نقديــة للوقــوف علــى مســيرته العلميــة ومنهجيتــه ومالــه  ((أكاديميــة  ))ميــة ورســا ل ألبحــاث عل
 وما عليه.

صــبحي الصــالح وجهــود  فــي علــوم القــرآن مــن  ــالل  ))ومــن هنــا كــان هــذا البحــث المعنــون بـــ 
 .  ((مباحث في علوم القرآن  ))كتابه: 

 :أنه في عدة أمور، منها -فيما أرى -وتكمن أهميته
ول باحثًا علميًا معاصرًا بالدراسة، وعلمًا من أعالم الفكـر اإلسـالمي الـذين بـذلوا جهـودًا يتنا -

 معتبرة للنهوض بالمجتمع اإلسالمي.

يســلا الضــوء علــى كتــاب مهــم فــي حقــل الدراســات القرآنيــة، فيــه مــا يميــز  عــن كثيــر مــن  -
اريقـــة العـــرض فـــي  فـــي التحليـــل والمناقشـــة، ومنهجيـــة عمـــأمـــن  -الكتـــب األ ـــرى فـــي هـــذا المجـــال

 المعالجة.و 

العلميـة التـي سـار عليهـا مالـف الكتـاب مـن أولـه إلـى آ ـر  فـي مجـال  يقف على المنهجيـة -
 التوثيأ والعزو والمعالجة، وكيفية اإلفادة من المصادر والمراجع القديمة والمعاصرة.
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فـز اـالب مـا يح كون فيهـايأن  -ومن ش ن االاالع على هذ  الجوانب وعرضها عرضًا مناسباً 
 العلم والباحثين إلى اإلفادة منها، واالهتداء بها في مجال البحث العلمي.

وقــد جــاء البحــث فــي مقدمــة وتمهيــد ومالبــين و اتمــة، أشــرت فــي المقدمــة إلــى أهميــة البحــث 
مـا ألـف  وأشـهر ((علـوم القـرآن  ))ومجاله، وذكرت في التمهيد لمحـة م تصـرة فـي التعريـف بمصـالح 

وفـي المالـب الثـاني  الصـالح وآثـار  العلميـة، يالب األول للتعريـف بالشـيخ صـبحو صصت الم فيه،
عملـه فيـه، وفـي ال اتمـة ل صـت أهـم النتـا ا التـي انتهـى إليهـا ى والوقـوف علـتناولت كتابه بالتعريف 

 البحث.
التـــاري ي والوصـــفي فـــي الحـــديث عـــن حيـــاة الشـــيخ ونشـــ ته  ينالمنهجـــ علـــى وقـــد اعتمـــد البحـــث

واســتقرأ  ،مــا توصــل إليــه مــن مالفاتــهقــام بــه مــن أعمــال ونشــااات فــي حياتــه  وفــي ذكر  العلميــة ومــا
وحللهـــا للوصـــول إلـــى أحكـــام  "علـــوم القـــرآنلعنـــاوين التـــي تناولهـــا فـــي مالفـــه:"مباحث فـــي المســـا ل وا

بين ما انتهى إليه المالف في بعض القضايا ومـا  ((المقارنة  ))صحيحة بش نها مع شيء من الموازنة 
 إليه  ير . ذهب

فالبحـث  -في حـدود علمـي -وليست هناك دراسة علمية سابقة في جهود الشيخ في علوم القرآن
ايـة المرجـوة غفي هذا الجانب جديد ومبتكر، ومع ذلك فال يمكن اإلدعاء ب ن هذ  المحاولة قد بلغـت ال

 بحانهســـ -مـــن اســـتيفاء الموضـــوع حقـــه، فمـــا هـــي إال إضـــاءات علـــى اريـــأ البحـــث، أســـ ل المـــولى
يتيح لي ولغيري فرصًا إلنجاز دراسات أ رى في هذا الجانب، واهلل من وراء القصد وهـو أن  -وتعالى

 يهدي السبيل.
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 وأشهر ما أُلف فيه. ((علوم القرآن  ))مختصرة في التعريف بمصطلح تمهيد: لمحة 

يــــراد بهــــا معنيــــان لــــدى البــــاحثين فــــي الدراســــات القرآنيــــة، و  ((علــــوم القــــرآن  ))مصــــالح  يالــــأ
 باعتبارين م تلفين، وهما:

ـــًا إضـــافياً  -المعنـــى األول ♦ ـــار  مركب ـــوم الدينيـــة والعربيـــة :(1)-باعتب ـــي تتصـــل  مجموعـــة العل الت
بـالقرآن الكـريم، وبنــاًء علـى ذلــك فكـلِّ مـا ُألفــف فـي التفســير والقـراءات وأسـباب النــزول واإلعجـاز والفقــه 

لى اليوم والعقيدة و يرها منذ نش ة كل علم  يندرج تحت هذا المعنى. -من هذ  العلوم وا 

لامـًا علـى علـم معـين وفـن مـدون -والمعنى الثـاني ♦ مباحـث تتعلـأ  )):-بـالن ر إلـى أنـه جعـل عا
عجاز  وناس ه ومنسو ه ودفع الشـبه  بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وقراءاته وتفسير  وا 

 .(2) ((...عنه، ونحو ذلك

اإلضافي، ثـم نقل من ذلك المعنى  )) (علوم القرآن  )وازنة بين المعنيين نجد أن هذا اللف  وبالم
لامًا على علم معين، وأصبح مدلوله بعد النقل  ير مدلولـه قبـل النقـل وهـو مركـب  -وهو علم -جعل عا

ن كـــ ؛إضـــافي ان ضـــرورة أّن هـــذا الفـــن لـــيا هـــو مجموعـــة العلـــوم الدينيـــة والعربيـــة، بـــل هـــو  يرهـــا وا 
 .(3) ((مستمدًا منها وم  وذًا عنها 

                                        

 وبيان معنى كل منهما والقرآن ،وهما: علوم اإلضافي، المركب ليلي التحدث عن ارفيمنها البحث التح يقتضى ،
لكننــي اقتصــرت علــى مــا  -كمــا يقــول العلمــاء -فــي اللغــة واالصــاال ، قبــل بيــان المعنــى اإلضــافي والمعنــى اللقبــي

سالك الدراسة. وللتوسع في معرفة ذلك ين ر: مناهل العرفان للشيخ ذكرت انسجامًا مع ابيعة البحث ول ال تتشعب م
 وما بعد. 84/  1الزرقاني: 

 .21 – 67وما بعد، من روا ع القرآن:  2وما بعد، علوم القرآن الكريم:  31/  1ين ر: مناهل العرفان:   (1)
 .38/  1مناهل العرفان:   (2)
 المصدر السابأ نفسه.  (3)
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معنى الثــاني، والدارســون فــي تحديــد أّول مــن أالــف فــي علــوم القــرآن بــال (1)وقــد ا تلــف البــاحثون
هـو أول                (هــ 126 )تشير إلى أن أبا الفرج عبد الرحمن بن الجوزي  (2)الدراسات وأحدثُ 

ثـم تتابعـت     ،((فنـون األفنـان فـي علـوم القـرآن  ))ابـه: فـي كت -من ألف في علوم القرآن بهذا المعنـى
 :ومن أشهر المؤلفات القديمةالمالفات بعد  إلى يومنا هذا، 

 .(هـ  734 )وكمال اإلقراء لعلم الدين الس اوي  اءجمال القر  -

وهو مـن  (هـ  771 )ألبي شامة المقدسي  ،إلى علوم تتعلأ بالكتاب العزيز المرشد الوجيز -
 س اوي،تالميذ ال

 .(هـ 623 )لبدر الدين الزركشي  البرهان في علوم القرآن -

 وكلها مابوعة. .(هـ 211 )لإلمام جالل الدين السيواي  اإلتقان في علوم القرآن -

 ومن أهم المؤلفات المعاصرة:
 .(هـ 1442 )ااهر الجزا ري للشيخ  ،القرآن التبيان في علوم -

 .(هـ  1476 )د عبد الع يم الزرقاني للشيخ محم ،مناهل العرفان في علوم القرآن -

 موضوع  البحث.  –صبحي الصالح  -للشيخ الدكتور ،مباحث في علوم القرآن -

 لألستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البواي  ،من روا ع القرآن -

 وكلها مابوعة. .لألستاذ الدكتور نور الدين عتر ،الكريم علوم القرآن -

 تندرج تحت مصالح علوم القرآن -ومعاصرها قديمها -وهذ  المالفات التي ذكرتها

 بالمعنى الثاني، ومنها: الكتاب موضوع البحث.
 
 
 

                                        
 .10 – 2، مباحث في علوم القرآن، مناع القاان: 1/13العرفان: ين ر: مناهل   (1)
ين ــر: بحــث:علوم القــرآن الكــريم تاري ــه وتاــور ، للــدكتور محمــد الشــربجي،مجلة جامعــة دمشــأ، المجلــد الثــاني   (2)

 .1/2ومابعد، إتقان البرهان في علوم القرآن:170:(م1227)عشر،العدد:
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 :التعريف بالشيخ صبحي الصالح وآثاره العلمية -المطلب األول
 وذلك من خالل ما يلي:

 :(1)اسمه وولدته ونشأته العلمية -أولا 
االت الفكـر والعلـم فـي العـالم هو الشيخ الدكتور صبحي إبراهيم مصافى الصـالح أحـد أبـرز رجـ

ومن  يرة العلماء الدعاة ثقافة وسعة ااالع  ،وباحث أكاديمي من الاراز األول ،اإلسالمي المعاصر
 ونصاعة فكر.

ن ســـبلـــ   امـــلو  (م 1287هــــ /  1431 )ســـنة  (لبنـــان  )ولـــد الشـــيخ الصـــالح فـــي مينـــاء اـــرابلا 
، وينهــل مــن (2)الكبيــر ((الجــامع المنصــوري  ))أ ــذ يتــردد علــى حلقــات العلــم فــي  ،التلقــي والتحصــيل

 ))العلـوم الشــرعية مـا شــاء لــه أن ينهــل، وقـد جمــع بــين العلـوم الشــرعية والمدنيـة فــي بدايـة دراســـته فــي 
فــي اـرابلا، وكــان الشـيخ قــد رزأ نعمـة النبــوا وحـدة الــذكاء والقــدرة  ((دار التربيـة والتعلــيم اإلسـالمية 
وانتشــر ذكــر  وهــو لــم يــتم بعــد  ،وذاع صــيته ،فلمــع نجمــه ،عومــة أ فــار علــى االســتيعاب والفهــم منــذ ن

من  الل  اب الجمعـة والمحاضـرات التـي كـان يلقيهـا فـي مسـاجد اـرابلا  -الثانية عشرة من عمر 
 .(3)  وصاحب فكر نير ومتميزوَّ فب نه  ايب م -ومنابرها، وعرف في هذا السن المبكر من حياته

كليـة أصـول الـدين  ))علمـي ودراسـاته سـافر إلـى مصـر، والتحـأ بــ: ومن أجل متابعة تحصيله ال
، وحصــل علــى الشــهادة (م1236)عــام  (اإلجــازة  )فحصــل علــى الشــهادة العاليــة  ((فــي جامعــة األزهــر 

وكان قد انتسب في الوقت نفسه إلى كليـة ادداب فـي جامعـة القـاهرة، وحصـل  (م1232)العالمية عام 
 .(4)بدرجة امتياز (م 1210)ب العربي عام منها على اإلجازة في األد

                                        
، تكملــة معجــم المــالفين، 838 – 831/  1م للزركلــي، محمــد  يــر يوســـف: : تتمــة األعــال -فــي ترجمتــه -ين ــر (1)

محمـــد  –،د.نـــزار أبا ـــة (ذيـــل لكتـــاب األعـــالم ل يرالـــدين الزركلـــي)،إتمـــام األعـــالم838 – 831محمـــد  يـــر يوســـف: 
/  8،عقد الجواهر في علماء الربع األول من القـرن ال ـاما عشـر، الـدكتور يوسـف المرعشــلي: 182رياض المالح :

بحــث محمــد عبــد الســالم  ((اإلســالم ومســتقبل الحضــارة للــدكتور صــبحي الصــالح  ))، دراســة لكتــاب 1216 – 1211
 .121 – 123، ليبيا: (م1221)2الجفا ري في مجلة كلية الدعوة اإلسالمية، العدد:

 .1211/  8ين ر : عقد الجواهر، المرعشلي:  (2)
 ين ر : المرجع السابأ نفسه. (3)
 .831/  8، تتمة األعالم، محمد  ير يوسف: 1211/  8عقد الجواهر، المرعشلي:  ين ر : (4)
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بــل أراد أن يتــزود بــالعلوم العصــرية،  ،ولــم يقــف اموحــه فــي التحصــيل العلمــي عنــد هــذا الحــد
المشــــرأ العربــــي اإلســــالمي  فــــيالجامعــــات اإلســــالمية  فــــيالســــا دة  العلميــــة ويجمــــع بــــين المنهجيــــة

الشـرعية اإلسالمية ونشر الثقافة اإلســالمية. المنهجية المتبعة في الجامعات الغربية في تناول العلوم و 
 ))علـى شـهادة  ومكث فيها أربـع سـنوات، وحـاز ،(( نالسوربو  ))فرحل إلى باريا ود ل أروقة جامعة 

 ،يةـا باللغـــة الفرنســــمعلــــى أاـــروحتين اثنتـــين قــــام بإعـــداده ( م1213 )فـــي ادداب عـــام   ((الـــدكتورا  
اإلســالم وتحــديات  ))          بعنــوان:  -، والثانيــة((القــرآن الكــريم  الــدار اد ــرة فــي ))بعنــوان:  -األولــى

 .(1) ((العصر 
عــداد األبحــاث ل لحصــول علــى ولــم تكــن همــة الشــيخ الصــالح مقتصــرة علــى التحصــيل العلمــي وا 

ف نشــ  مــع  -ســبحانه وتعــالى -بــل كــان يشــتغل بالــدعوة إلــى اهلل ،فــي فرنســا الماهــل العلمــي المالــوب
فــي بــاريا أول مركــز ثقــافي  ((الحيــدر آبــادي  اهللمحمــد حميــد  ))اإلســالمي الشــهير  صــديقه الباحــث

ويشــارك فــي تعلــيم األفارقــة المســلمين اللغــة  ،إســالمي، وكــان يلقــي  اــب الجمعــة فــي مســجد بــاريا
 .(2)ويحاضر في األندية الثقافية الفرنسية ،العربية

وقــد اكتملــت ش صــيته  ( م1213 )م ثــم عــاد الشــيخ صــبحي الصــالح إلــى مســقا رأســه اــرابلا عــا
وثقافـة  ،وجمعت بين ثقافة إسالمية عالية رفيعة المسـتوى مـن جامعـة األزهـر الشـريف ت،ونضج ،العلمية

فكريــة عصــرية عاليــة ومنهجيــة علميــة مــن جامعــة الســوربون، وأ ــذ يمــارا نشــااه العلمــي والــدعوي مــن 
 ))ويدعو إلى فكر  النير الذي كـان يـرى مـن  اللـه:  الل منابر المساجد والمنتديات الفكرية والجامعات، 

أن المسلم يجب أن يماشي ركب الحضارة والمدنية وأن يستشرف آفاأ المستقبل بكل تالعاته واحتياجاته؛ 
 .(3) ((ألنَّ اإلسالم دين التاور والحضارة ال دين التحجر والركود 

ي    مـن جو لـنو كمواجهتـه للتحـدي الت أن يتحـول فـي ))ويرى أيضـًا أن المفكـر المسـلم ينبغـي لــه 
موقـــع المتلقـــي المقلـــد المحـــاكي إلـــى موقـــع المشـــارك الفعلـــي البنـــاء الـــذي ال يكـــف لح ـــة واحـــدة عـــن 

َوقُــر رِّ ز ْدِدنْــي  القــرآن:  مــع داســتكمال  اواتــه فــي صــنع الحضــارة واإلضــافة إليهــا ولســان حالــه يــرد
يـَِرَفْع  [،     2] الزمر:   ي الِّْذيَن يـَِعَلُموَن َوالِّْذيَن َل يـَِعَلُمونَ ُقِر َهِر َيِسَتوْ  [،  113] اه:   ْعِلماا

الحكمـة  ))[ ومـع  ـاتم النبيـين يـردد  2] المجادلـة:   اللُِّه الِّْذيَن آَمُنوا ْمنُكِم َوالِّْذيَن ُأوُتوا اِلْعِلَم َدرََجـات  
                                        

 .1211/  8ين ر : عقد الجواهر، المرعشلي:   (1)
 .1217 – 8/1211، عقد الجواهر، المرعشلي: 82ين ر: إتمام األعالم، د. نزار أبا ة، محمد رياض المالح:  (2)
 .8/1211كما في: عقد الجوهر، المرعشلي:  (3)
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 ((قوي  ير وأحب إلـى اهلل مـن المـامن الضـعيف المامن ال ))، (1) ((ضالة المامن أنى وجدها التقاها 

(2).  "...(3). 
وبهذ  العقلية الناضجة والرو  العلمية المتفتحة يدعو المفكر المسلم إلى أن يقوم بدور  فـي بنـاء 

.. ومـا كـان للمفكـر المسـلم أن 0)وأن ال يجد الي ا سبياًل إليه حيث يقول:  ،الحضارة اإلنسانية الراقية
ُْ ْمــن رِِّوْل اللإــْه ْإلِّ اِلَقــِوُم اِلَكــاْفُرون و قــول اهلل: ييــ ا وهــو يتلــ ــَأ ]   َوَل تـَِيَأُســوِا ْمــن رِِّوْل اللإــْه ْإنِّــُه َل يـَِي

 .(4) [ 26يوسف: 
 :(5)المناصب الدينية والعلمية التي تقلدها -ثانياا 

علمية عديـدة لمـا وتولى مناصب دينية و  ،تبوأ الشيخ صبحي الصالح مكانة مرموقة في مجتمعه
 أما المناصب  ،وسمات قيادية في ش صيتهكان يتمتع به من قدرة علمية فا قة وفكر نير 

 الدينية التي تقلدها فهي:
 نا ب ر يا المجلا الشرعي اإلسالمي األعلى الذي يرأسه مفتي الجمهورية اللبنانية. -
 األمين العام لراباة العلماء في لبنان. -

 قرن ال اما عشر الهجري في لبنان.ر يا اللجنة العليا لل -

 نا ب ر يا المجلا االستشاري لمفتي الجمهورية. -

 ر يا الجمعية ال يرية لرعاية أافال المسلمين في لبنان. -

 
                                        

قـال الترمـذي المدني وهو ضـعيف،  بن الفضلبي هريرة ب لفا  م تلفة وفي سند  إبراهيم عن أ و ير روا  الترمذي  (1)
براهيم بن الفضل المدني الم زومي يضعف فـي   ريبهذا حديث  ))بعد أن ساقه بلف ه:  النعرفه إال من هذا الوجه وا 

تـــــــاب العلـــــــم، بـــــــاب ماجـــــــاء فـــــــي فضـــــــل الفقـــــــه علـــــــى ، ك، ين ـــــــر: ســــــــنن الترمـــــــذي(( الحـــــــديث مـــــــن قبـــــــل حف ـــــــه 
 .473 – 474/  1، للعجلوني:كشف ال فاء ،(8726)1/11العبادة:

ــــدر واإلذعــــان روا  اإلمــــام  (2) ــــاب اإليمــــان للق ــــدر، ب ــــاب الق ــــووي، كت ــــر . ين ــــر: صــــحيح مســــلم بشــــر  الن مســــلم و ي
 .8/822، للعجلوني:كشف ال فاء ،(8773)17/173له:

 .10 – 2الحضارة، د. صبحي الصالح: اإلسالم ومستقبل   (3)
 .127 – 121ستقبل الحضارة: مالمصدر السابأ نفسه، وين ر: دراسة لكتاب اإلسالم و   (4)
، إتمـام 838 – 831، تكملـة معجـم المـالفين، محمـد  يـر يوسـف: 1217/  8ين ر: عقـد الجـواهر، المرعشـلي:   (5)

 .182األعالم، د. نزار أبا ة، محمد رياض المالح: 
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 وأما المناصب العلمية والجامعية التي شغلها فهي:

لعلمـي عضوية كٍل من: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وأكاديمية المملكة المغربيـة، والمجمـع ا -
 العراقي في بغداد، ولجنة اإلشراف العليا على الموسوعة العربية الكبرى بدمشأ.

اثنتـين وثالثـين سـنة منـذ  ( 48 )وقد عمل في التَّدريا الجامعي والمناصب الجامعية ما يقـارب 
 )        أ ـوفــــي جامعــــة دمشــــ (م  1217 –1213 )؛ فقــــد درا فــــي جامعــــة بغــــداد ( م1213 )العــــام 
، وفــــي (1) (م  1270 )، وعمــــل أســــتاذًا فــــي جامعــــة بيــــروت العربيــــة منــــذ ت سيســــها (م 1274 – 1217

وكــان فيهــا ر يســًا لقســم أصــول الــدين، وعــين أســتاذًا فــي مــالك  (م 1264 – 1261 )الجامعــة األردنيــة 
 فيها.ومديرًا لها، وانت ب ر يسًا لقسم اللغة العربية وآدابها  (م 1274 )الجامعة اللبنانية منذ عام 

وشـارك فـي اإلشـراف علـى رسـا ل  ،وحاضر بصـفة أسـتاذ زا ـر فـي كثيـر مـن الجامعـات العربيـة
 .(2)الدكتورا  ومناقشتها في جامعات فرنسية

، وقــد كــان (3(وقــد منحتــه المن مــة العربيــة للتربيــة والثقافــة جــا زة التفكيــر االجتهــادي فــي اإلســالم
 (4)وكان دا م التالع إلى قضايا التجـدد والتجديـد ،لنصرانيةمن دعاة إجراء الحوار الجاد بين اإلسالم وا

 كما ي هر من مالفاته وأعماله العلمية.

ل في بيروت ـابع من تشـيخ صبحي الصالح في السـ: ا تيل الش(5) وآثاره العلمية وفاته -ثالثاا   رين األاوَّ
ن واأليتام بعد حياة حافلـة وهو في اريقه إلى دار أنش ها لتاوي المشردي ( م 1227 -ه 1306 ) عام

 بالجد والنشاا والعمل العلمي الجاد.

                                        
 .1217/  8ين ر: عقد الجواهر، المرعشلي:   (1)
تمام األعالم  (2)  .82: ين ر: المرجع السابأ نفسه، وا 
تكملــة معجــم المــالفين، محمــد  يــر  ،831/  8تتمــة األعــالم، محمــد  يــر يوســف:  ،882 ين ــر: إتمــام األعــالم:  (3)

 .838 – 831يوسف: 
 .1217/  8ين ر: عقد الجواهر، المرعشلي:   (4)
، إتمــام 838، تكملــة معجــم المــالفين، محمــد  يــر يوســف: 838/  8ين ــر: تتمــة األعــالم، محمــد  يــر يوســف:   (5)

 .1211/  8، عقد الجواهر، المرعشلي: 82: األعالم
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تعمــأ الشــيخ صــبحي فــي م تلــف العلــوم اإلســالمية والدراســات األدبيــة فقــد  :تراثــه العلمــيوأمإــا 
واللغوية والحضارية والفلسفية، وعمل في شر  وتحقيأ العديد مـن كتـب التـراث، وألـف باللغـة الفرنسـية 

الموسـوعات  ت واألبحاث في شتى الصحف والمجـالت، وشـارك فـي إعـداداالقوكتب الم ،وحاضر بها
مالــه العلميــة بعمــأ  رســال البحــوث إليهــا. وقــد تميَّــزت أع  ـــه وا  العربيــة والعالميــة مــن  ــالل اســتكتابها ل
التحليــل ودقــة المالح ــة وقــوَّةج المعالجــة، وقــد أشــاد بمالفاتــه كثيــرون ممــن االعــوا عليهــا مــنهم األســتاذ 

لــم تكــن مالفــات الشــيخ  ))يقــول:  –فــي ترجمتــه لـــه علــى مــا يــذكر  المرعشــلي  -القــادر ال الــد عبــد 
أو مسـايرة لـذي هـوى، أو تجميعـًا أو توليفـًا لمـا تنـاثر فـي باـون ح تكرارًا لما  اض فيه السلف، الصال

هــا دوا ــر اكــدة تنــدا  فير بــل كــان كــل مالــف يارحــه حــدثًا بــارزًا وارتجــاج بركــة مــاء  ،ُأّمهــات الكتــب
 .(1) ((ول إلى جديد الشيخ الدكتور ضاالهتمام والف
يتميــز الشـيخ صـبحي الصـالح رحمــه  ))إذ يقــول عـن بعـض كتبـه:  (2)الباحـث إيـاد الابـاع مومـنه

وهو ما نلمسه في عدد مـن  ،اهلل ب ريحية علمية متفتحة ونفا بحثي جعله مميزًا عن أقرانه في عصر 
لــم يكتــف بتقــديم الكتــاب إلــى الاــالب  ((علــوم الحــديث ومصــالحه  ))تآليفــه، فعنــدما ألــف كتابــه فــي 

ـــر مـــن مادتـــه قـــد جمعهـــا مـــن مصـــادر  ـــع مـــن كتـــب هـــذا الفـــن، بـــل كـــان الكثي جامعـــًا مادتـــه ممـــا اب
علـوم فـي م اواة، وال سيما م اواات المكتبة ال اهرية التـي تعـد مـن أ نـى المكتبـات فـي العـالم  

دراسـات فـي فقـه  ))وأمـا كتابـه  "يقـول: ((دراسـات فـي فقـه اللغـة  )): وبشـ ن كتابـه ((الحديث النبوي... 
 ك ناصـية هـذا الفـن، فكانـت؛ إذ إنـك تجـد  قـد ملـصـفا هر بـين فقد كـان آيـة فـي حسـن التـ ليف  ((اللغة 

ور علــي عبــد ـا والدكتـــور إبــراهيم أنيـــتــب فــي هــذا العلــم االــت كبــارهم مثــل الدكتــكنقــدًا لمــن مقدمتـــه 
   (3) "واألستاذ محمد المبارك...الواحد وافي 

ــــرأيـــ (4) ود األرنـــااواـيخ محمــــث الشــــالباحـــ حـويوضـــ   القـــادر  يخ عبـــدـة الشــــد  العالمــــه ورأي وال
بقولـه:" لقـد كـان العـالم الفاضـل األسـتاذ الــدكتور  – وفـي مالفاتـه فـي المتاـرجم لـه (ـهـ1381) األرنـااوا

الــذين عــرفتهم كليــة ادداب فــي جامعــة دمشــأ، وكــان صــبحي الصــالح مــن أفاضــل العلمــاء اللبنــانيين 

                                        
 .1217/  8عقد الجواهر:   (1)
 باحث سوري يعمل في حقل الت ليف والتحقيأ ومهتم بشاون التراث.  (2)
وجهته إليه لبيان رأيه في الشـيخ صـبحي الصـالح وفـي مالفاتـه، وهـو قـد التقـى عـددًا    مـن جواب مكتوب لساال   (3)

 األساتذة الجامعيين الذين كانوا االبًا للدكتورصبحي الصالح في جامعة دمشأ.
 .وله مالفات عديدة ،باحث سوري يعمل في مجال الت ليف والتحقيأ والتدريا (4)
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صــاحب مــنها واضــح فــي التــدريا يــدعم آراء  بــالحجا العلميــة البليغــة التــي تــدل علــى بعــد  ــور فــي 
....ومــن ين ــر فــي مالفــات الرجــل يــدرك، ويعلــم علــم اليقــين أّي توفيــأ حالفــه فــي أمــر .شــاون العلــم

و "منهل  ث ومصالحه" و" مباحث في علوم القرآن"وعلى ال صوص في كتبه: "علوم الحدي ،الت ليف
 ،التــي تتجلــى فيهــا  برتــه فــي علــوم القــرآن والســنة النبويــة الماهــرة الــواردين شــر  ريــاض الصــالحين"

 .(1)وألمعيته في شاون الت ليف بصورة عامة.."
 :وهي كلها مابوعة -على الترتيب األلفبائي -وأهم هذه المؤلفات وأشهرها

 .(2)مجتمع العصري اإلسالم وال -
 .(3)اإلسالم ومستقبل الحضارة  -

 .(4)تحقيأ ودراسة في مجلدين (ه  611 )أحكام أهل الذمة  البن قيم الجوزية  -

 .(باللغة الفرنسية  )الدار اد رة في القرآن الكريم  -

 .(5)في فقه اللغة  اتدراس -

 .(باللغة الفرنسية  )تحديات عصرنا  علىرد اإلسالم  -

 .(6)تحقيأ ودراسة (ه 611ت   )بن قيم الجوزية المرية  ا العشر  الشرو  -

 .(7)علوم الحديث ومصالحه عرض ودراسة  -

 ( 4 )فــي  (د جبــرـتراك مــع الــدكتور فريـــباالشــ )الم والمســيحية ـر الــديني بــين اإلســـفة الفكـــفلســ -
 .(8) مجلدات

                                        
وكان  ،في الشيخ صبحي الصالح ومالفاته -رحمه اهلل–لبيان رأيه ورأي والد   جواب مكتوب لساال وجهته إليه (1)

 والد  عاصر الشيخ صبحي الصالح حين كان يدرا في كلية ادداب في جامعة دمشأ.
 .(م 1262)مابوع في عام  (2)
 لبنان. -دار الشورى، بيروت  ،(م 1220)نيةاوالاَّبعة الث ،(م 1228)في عاممابوع   (3)
 .(م 1221 )الابعة الثانية في عام  (4)
 .( م 1221) تاسعة، والابعة ال(م1270ه / 1462 ) مابعة جامعة دمشأمابوع في   (5)
  .(م 1221) الابعة الثانية  (6)
 لبنان.  -بيروت ،. دار العلم للماليين( م1223)والابعة ال امسة عشرة  (م 1212 ) الابعة األولى  (7)
  .(م 1276) 0في عام عاب (8)
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 .(1)مباحث في علوم القرآن  -

 .(2)المرأة في اإلسالم  -

 .(3)اإلسالمية معالم الشريعة  -

 .(4)منهل الواردين في شر  رياض الصالحين  -

 .(5)الن م اإلسالمية نش تها وتاورها  -

 .(7)إلى  يرها (6)مابوع (ضبا وتحقيأ مع شر  جديد ) نها البال ة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 لبنان. -بيروت ،دار العلم للماليين، (م  1224 )والابعة ال امسة عشرة ، (م  1212 )الابعة األولى   (1)
والابعـة الحاديـة عشـرة فـي تشـرين  ،(م  1260 )بيروت لبنـان  -في دار العلم للماليين -الابعة األولى -مابوع  (2)

 .(م 1221 )األول 
 .(م  1220 )الابعة الثالثة   (3)
 .(م1220)في عام  ابع (4)
 .(1220)الابعة ال امسة في عام   (5)
 .(1276 ) في عام ابع (6)
، عقـد الجـواهر: 838تكملة معجم المالفين:  ،1/838، تتمة األعالم: 82: مالفاته: إتمام األعالم دين ر في سر   (7)

، بحـــث: دراســـة لكتـــاب اإلســـالم ( م1221) العـــدد الثـــامن ســـنة (محكمـــة  )، مجلـــة كليـــة الـــدعوة اإلســـالمية 8/1216
 .121 – 123ومستقبل الحضارة للدكتور صبحي الصالح، الجفا ري: 
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 فيه: هؤلفوعمر م *((مباحث في علوم القرآن  ))التعريف بـ:  -المطلب الثاني
للــدكتور صــبحي الصــالح مــن الكتــب المميَّــزة فــي حقــل  ((وم القــرآن مباحــث فــي علــ ))يعــد كتــاب 

قبــااًل كبيــرًا مــن البــاحثين  العلــوم  فــيالدراســات القرآنيــة فــي العصــر الحاضــر، وقــد لقــي قبــواًل حســنًا، وا 
اإلسالمية واالب العلم، وأصبح مقررًا للتـدريا فـي العديـد مـن المعاهـد والجامعـات اإلسـالمية؛ ويـدل 

 بيًا منـرة مرة في فترة زمنية قصيرة نسـالكتاب المذكور ابع  ما عش أن -على ذلك
 تاريخ الابعة ال اما عشرة. ( م1224 ) تاريخ الابعة األولى إلى سنة -(م1212 ) 

 وسيتناول الحديث عن هذا الكتاب وعمل مالفه فيه الجوانب التالية:
 دواعي ت ليف الكتاب ونشر . -أوالً 
 هم مصادر . اة الكتاب وأ -ثانياً 
 .مكانة الكتاب العلمية في المكتبة اإلسالمية -ثالثاً 
 .نماذج من المسا ل التي عالجها فيه وتميَّز بها -رابعاً 
 دواعي تأليف الكتا  ونشره: -أولا 

ــدا    ،(م1217 ) ســبأ أن ذكــرت أن الــدكتور صــبحي الصــالح درَّا فــي جامعــة دمشــأ، عــام وُعهج
ــام بإليــه  ــ ليف الكتــاب  ؛ ادداب كليــة فــي الدراســات القرآنيــة علــى اــالبإلقــاء محاضــرات القي فقــام بت

المذكور بما يتناسب مع مستوى االب المرحلة الجامعية مـن التبسـيا وتقريـب المعلومـات إلـى أذهـان 
الاالب، ثم أضاف بعد ذلك في ابعات الحقة زيادات مهمـة، ونقـح المباحـث السـابقة، ف ـرج الكتـاب 

الصـيا ة واألسـلوب والتقسـيم والتبويـب، وهـذا مـا يشـير إليـه فـي مقدمـة كتابـه في ثوب جديد من حيث 
 )  هــر هــذا الكتــاب بابعتــه األولــى )) :، يقــول((كلمــة المالــف فــي الابعــة الجديــدة  )) :تحــت عنــوان

ووجـــد فيـــه القـــراء سلســـلة مـــن المحاضـــرات الجامعيـــة تعـــالا أدأَّ المباحـــث القرآنيـــة ب ســـلوب  (م 1212
رضــي أذواأ الاــالب والبــاحثين وال يستعصــي فهمــه علــى أوســاا المتعلمــين فلــم يكــن علمــي بســيا ي

األدبيـة بقبـول حسـن، وأن عملـت علـى و عجبًا أن تقبلته المكتبات اإلسـالمية والمعاهـد العلميـة: الدينيـة 
 .(1) ((.. .نشر  بدافع ديني أو باعث علمي

                                        

دار العلــم للماليــين   ،( م1224نــوفمبر  )تشــرين الثــاني  ،الابعــة التــي اعتمــدت عليهــا هــي: الابعــة ال ــاما عشــرة *
  .لبنان -بيروت 

 .7 – 1مباحث في علوم القرآن، المقدمة:   (1)
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كمـا يقـول  – د علـى دروا جامعيـة لممـتيزيـ ))لم يكـن  -الكتاب في ابعته األولى نَّ ثم يبين أا 
فـــي كليـــة ادداب  ((شـــهادة علـــوم اللغـــة العربيـــة  ))شـــتاتها ممـــا ألقيتـــه  ـــالل عـــامين علـــى اـــالب  -

بجامعــة دمشــأ، ولــم يكــن لــي مامــع فــي هــذ  الــدروا الن ريــة أوســع مــن أن تكــون فــي أيــدي أول ــك 
فقــد صــرَّ  فــي تقديمــه المــوجز للابعــة  ولــذلك (1) ((الاــالب مفــاتيح الــدروا العمليــة فــي التفســير... 

ـــه تـــو ى فـــي عـــرض المباحـــث الموجـــودة فـــي الكتـــاب الســـهولة واإليجـــاز، ولـــم يقصـــد إلـــى  األولـــى ب نَّ
محاولة لتبسيا العلوم الكثيرة المتعلقة بالقرآن، وتقريبهـا من االستقصاء واالستيعاب، وأنه لم يقم ب كثر 
 ربية اإلسالمية. إلى أذهان الباحثين من االب الثقافة الع

، وأصـــبح الكتـــاب بعـــد هـــذ  (2)يشـــير إلـــى الزيـــادات التـــي ألحقهـــا بالابعـــات الالحقـــة كوبعـــد ذلـــ
الزيادات والتنقيحات ك نه ُألف ليكون بحثًا أكاديميًا ينال به صاحبه درجة علميـة لمـا فيـه مـن الحـرص 

 على التوثيأ وحسن التبويب والتقسيم.
 هم مصادره:خطة الكتا  ومضمونه وأ -ثانياا 

إلـى أمـٍر مهـم البـد أن يلح ـه  رأن ُيشـا -قبل الحديث عن  اة الكتاب ومضـمونه -يستحسن 
التــي ســار عليهــا المالــف مــن حيــث  ((المنهجيــة العلميــة  ))ويتصــفحه بدقــه وهــو  ،كــل مــن يقــرأ الكتــاب

 -حليلــي والنقــديالتــاري ي والت :التوثيــأ والعــزو والترتيــب والتقســيم، ومــا تتالبــه المباحــث مــن المنــاها
أو تابـع وتاـر  فـي األسـواأ  ،ألن من يقـوم بتـ ليف الكتـب لتكـون مقـررات جامعيـة كذل ؛التي تناولها

ـــه ـــات كتاب ـــة فـــي عرضـــه لمحتوي ـــرًا المنهجيـــة العلمي نمـــا يجعـــل جـــلَّ هفمـــه فـــي جمـــع  ،ال يراعـــي كثي وا 
علـــى كثيـــر مـــن  وهـــذا مـــا يلمســـه المالـــع -المعلومـــات وســـردها ووضـــعها فـــي الكتـــاب علـــى األ لـــب

 المقررات الجامعية في كليات عديدة من الجامعات العربية واإلسالمية.
بعـــد أن ألمـــح إلـــى  -ار الـــدكتور صـــبحي الصـــالح إلـــى ذلـــك فـــي مقدمـــة الكتـــاب، فقـــالـوقـــد أشـــ

»    . فقد نهجت في تبويـب هـذ  .)): -الزيادات التي ألحقها بالكتاب وتنقيح بعض العبارات وتهذيبها
إذ جعلتهـــا علـــى أربعـــة أبـــواب تتـــرادف هـــي  ،نهجـــًا أرجـــو أن يجـــد  القـــارك اريقـــًا مبتكـــراً  «المباحـــث 
وتتـــدرج  ـــالل تعاقبهـــا كـــل مســـ لة قرآنيـــة ال يســـع ترادفـــًا متسلســـاًل مناقيـــًا،  -علـــى رســـلها -وفصـــولها

ممــا ذكــر  فــي شــر   اتــه التــي ســار عليهــا  كإلــى  يــر ذلــ (3) ((جهلهــا أحــدًا مــن العــرب والمســلمين.. 
 .(4)ومنهجه العلمي الذي اتبعه

                                        
 .7 – 1حث في علوم القرآن، المقدمة: مبا  (1)
 ين ر: المصدر السابأ نفسه.  (2)
 .7، كلمة المالف في الابعة الجديدة: المصدر السابأ نفسه  (3)
 .2 – 1: كلمة المالف في الابعة الجديدة نفسه، المصدر السابأ :ين ر  (4)
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 ومن هنا يمكن القول:
إن مالــف الكتــاب المــذكور عــالا الموضــوعات التــي تاــرأ إليهــا وفــأ  اــة بحــث متكاملــة،  

مرتبة ترتيبًا مناقيًا تقتضيه ابيعة البحث وموضوعه، فقد قسم كتابه إلى أربعـة أبـواب و اتمـة وألحـأ 
 (األشــ اص فقــا  )ســرد لألعــالم ميــة واللغــة األجنبيــة مــع بــآ ر الكتــاب جريــدة المراجــع باللغــة العرب

 وفهرا لموضوعات الكتاب.
لذكر فــي فــللقــرآن والــوحي،  -بفصــوله الثالثــة -(1)البــاب األولأفــرد  أســماء القــرآن  الفصــل األوَّ

توا ــة  -كمــا ذكــر -فــي تفســير  ــاهرة الــوحي؛ ألنهــا -الفصــل الثــانيومــوارد اشــتقاقها، وأســهب فــي 
أاــال الوقــوف عنــد الحــديث عــن تنجــيم  -، وفــي الفصــل الثالــثيــدي هــذ  الدراســة القرآنيــةيــة بــين ابيع

 وأتى فيه ب فكار قيمة في ما يتعلأ بالتدرج في التعاليم. ،القرآن وأسرار  وحكمه
إلــى الحــديث عــن تــاريخ القــرآن مــن  ــالل ثالثــة فصــول، تنــاول فــي  (2)البــاب الثــانيوانتقــل فــي 

وردَّ علــى كثيــر مــن شــبهات المستشـــرقين  ،جمــع القــرآن وكتابتـــه بإســهابالحــديث عــن  الفصــل األول
 والمستعجمين.

يـد، و وما ارأ عليهـا مـن وجـو  التحسـين والتج ،عن المصاحف العثمانية الفصل الثانيوتكلَّم في 
 وأضاف بعض التحقيقات الجديدة التي انتهى إليها في نش ة الرسم القرآني وتاور .

موضــوع األحــرف الســبعة كمــا ناقــت بهــا أصــحِّ الوثــا أ التاري يــة،  ثالفصــل الثالــونــاقف فــي 
 -وشــرها هــا علمــاء اإلســالم ليبلــوا  يرهــاييالــع عل وأثــار فيهــا بعــض القضــايا ال ايــرة التــي ينبغــي أن

  وعـالا موضـوعاته ،((وم القـرآن ـعلـ ))ه الـذي عنــون لــ (3)الباب الثالثا في ـوأاال النف ،-ب رأيهـحس
مباحـث فـي علـوم  ))؛ ألن عنـوان الكتـاب  واستغرأ أكثر من نصـف الكتـاب ،انية فصولمن  الل ثم

 -ة بـرو  فـي البحـث جديـدالصـميمفكان من الابيعي أن تدور فصوله حـول العلـوم القرآنيـة  ،((القرآن 
قــد  أن هـذا البــاب – (4)البــاب الثالــث ويـذكر الشــيخ صــبحي الصـالح فــي حديثــه عـن ، -علـى حــد قولــه

بكثير من التحقيقات الاريفة والزيادات الشافية الكافية التي سيقُدُرها حأ قدرها كـل مـن تيسـر  )) امتاز
 .(5) ((. .لـه أن يقرأ في ُأولى ابعاته

                                        
 .78 – 11من:   (1)
 .117 – 74من:   (2)
 .827 – 116من:   (3)
 .827 – 116من:   (4)
 .6 – 7 :-كلمة المالف في الابعة الجديدة من الكتاب -ين ر  (5)
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عنـد مبحـث  الفصـل الثـانيلمحة تاري ية عـن علـوم القـرآن، ووقـف فـي  -الفصل األولذكر في 
وفصــل  ،تحــدث عــن علــم المكــي والمــدني الــثالفصــل الثوحلَّــل ونــاقف، وفــي  ((علــم أســباب النــزول  ))

وذكـــر نمـــاذج مـــن اديـــات  ،فـــي الحـــديث عـــن ســـمات القـــرآن المكـــي والمـــدني األســـلوبية والموضـــوعية
 القرآنية للتدليل على ما يقول.

الفصــل ذكــر لمحــة  اافــة عــن فــواتح الســـور ومــا قيــل فيهــا، وانتقــل فــي      وفــي الفصــل الرابــع
أاـال الوقـوف  الفصـل السـاداوفـي  ،((م القـراءات ولمحـة عـن القـراء علـ ))إلى الحـديث عـن  ال اما

وا تـار مـا رآ  صـوابًا. وتنـاول  ،وناقشـها ،وحلَّلها ،وذكر أقوال العلماء ،((علم الناسخ والمنسوخ  ))عند 
 وعنوانه: ،الرسم القرآني، و تم الباب بالفصل الثامن علم الفصل السابعفي 
مــا كــان شــ نه فــي بقيــة فصــول ك يــر أنــه لــم يســهب فــي الحــديث عنــه  ((علــم المحكــم والمتشــابه  )) 

 الكتاب.
تتبــع فــي  -مــن  ــالل أربعــة فصــول ((التفســير واإلعجــاز  ))بالحــديث عــن  (1)البــاب الرابــعو صــص 

كيفيــة تفســير القــرآن بــالقرآن، وفــي  الفصــل الثــانيوأوضــح فــي  ،نشــ ة التفســير وتاــوَّر  الفصــل األول
ف شار إلى ما ذكر  القـدماء والمعاصـرون مـن أبحـاث متعلقـة  ،ن إعجاز القرآنتحدث ع الفصل الثالث

م القـرآن غـاإلعجـاز فـي ن )) ير من الباب الرابع بالحـديث عـن واأل الفصل الرابعباإلعجاز، و صص 
إلــى إيقاعــه الــدا لي فــي نســقه الــذي يجمــع بــين  -علــى حــد قولــه -ســحر القــرآن بالمقــام األول وردَّ  ،((

وفــي  ،(( التصــوير الفنــي فــي القــرآن ))صــاحب  ثــر والشــعر جميعــًا متابعــًا فــي ذلــك ســيد قاــبمزايــا الن
ل ــص أهــم النتــا ا التــي توصــل إليهــا مــن  ــالل األبــواب والفصــول التــي عــالا فــي ثناياهــا  (2)ال اتمــة

 موضوعات وأبحاث الكتاب، فذكر أن هذا هو القرآن... إنه وحي يوحى، تنزيل يتنـزَّل، ح ـي باهتمـام
َديِـْه َوَل ْمـِن َل يَِأتْيْه اِلَباْطُر ْمن بـَِيْن يَ  العلماء وعنايتهم بما لم يح  به أي كتاب آ ر، إنه كتاب مجيد 

 [.  38] فصلت:   يٌر مزِن َحْكيم  َحْميدـزْ َخِلْفْه تَن
مـا  (3) ((جريـدة المراجـع  ))فقـد ذكـر فـي  ،وأما مصادر الكتاب فهـي متنوعـة الفنـون وكثيـرة العـدد

جمــع فيهــا بــين  -يزيــد علــى تســعين مرجعــًا باللغــة العربيــة، باإلضــافة إلــى عــدد مــن المراجــع األجنبيــة
وا تارهـــا مـــن علـــوم م تلفـــة كعلـــم التفســـير وعلـــوم القـــرآن، وعلـــوم الحـــديث، وعلـــم  ،القـــديم والمعاصـــر

                                        
 .430 – 826من:   (1)
 .431 – 431من   (2)
 .428 – 437من   (3)
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ـــالتوحيــد، وقــد ألمــح إلــى مــا اســ إنمــا  ))ن، فقــال: ـيــى وكتــب المعاصر ـار العلمــاء القدامـــتعان بــه مــن آث
حاولت بهذا الكتاب تبسـيا اا فـة مـن ُأمهـات المسـا ل القرآنيـة قبسـتها  البـًا مـن آثـار علما نـا األبـرار 

 .(1) ((. .القدامى  ير متجاهل أارف ما جاء به بعض األتقياء من المعاصرين
 :أهم المراجع التي رجع إليها ومن
ــ(2)البرهــان فــي علــوم القــرآن -  (ه 623 ) دين محمــد بــن عبــد اهلل الزركشــي: لإلمــام بــدر ال
صاحبه زبدة  ما صنف قبله وأضاف عليها، وحقـأ مسـا ل كثيـرة وجعلهـا فـي سـبعة وأربعـين  جمع فيه

 ، وهو كتاب مابوع ومحقأ.(3)نوعًا أعاى كل نوع حقه من البحث والدرا والبيان
بد الرحمن بن أبـي بكـر السـيواي : لإلمام الحاف  أبي بكر جالل الدين ع(4)اإلتقان في علوم القرآن -

 ((البرهـان  ))ابقين و اصـة ـأفـاد مـن مالفـات السـ -وهو من أجمع ما صنف فـي هـذا البـاب (ه 211 )
 .(5)وزاد عليه، وتناول علوم القرآن الكريم  وما يلحأ بها في ثمانين نوعًا وابع الكتاب عدة ابعات

 -ه 1476 ) ي ـم الزرقانـــــد الع يـــــد عبـــــيخ محمـــــ: للشــــ(6)وم القــــرآنـي علـــــان فـــــل العرفـــــمناهــــ -
وبعــض المباحــث المتعلقــة  ،علمــاء األزهــر المعاصــرين تنــاول فيــه تــاريخ علــوم القــرآنأحــد  (م 1232
   (7)ورد على الشبهات التي ُأثيرت حول بعضها ب سلوب علمي رصين ، بالقرآن

 وهو مابوع. 

لــذي درا فيــه مالفــه بال ــة ا (م1277-هـــ1426) لســيد قاــب (8)التصــوير الفنــي فــي القــرآن -
 .(م1232)القرآن وسحر  وابع في القاهرة 

                                        
 .2: ين ر: المقدمة  (1)
فـي البحـث  820، في الحـديث عـن  ـاهرة الـوحي  47، في البحث عن أسماء القرآن وموارد اشتقاقها 12ين ر:   (2)
 إلى  يرها من الصفحات. ن التفسير ونش تهع
 .134 – 138لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، د. محمد عجاج ال ايب:  ،2/  1ين ر: البرهان:   (3)
 و يرها. 830 ،143 ،11 ،10 ،47مباحث في علوم القرآن:  :ين ر  (4)
 .134ين ر: لمحات في المكتبة والبحث والمصادر:   (5)
 و يرها. 874 ،21 ،27 ،72 ،72باحث في علوم القرآن: ين ر: م  (6)
 .133لمحات في المكتبة والبحث والمصادر:  ،وما بعدها 1/2المقدمة ، ين ر: مناهل العرفان  (7)
 و يرها. 443، 480، 178ين ر: مباحث في علوم القرآن:   (8)
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ن ـمــن كبــار المفكــرين الجزا رييــ (م 1264 -هـــ1424 ) نبــيلمالــك بــن  (1)ال ــاهرة القرآنيــة -
عبد الصبور شـاهين، اهـتم فيـه مالفـه بتحقيـأ مـنها تحليلـي فـي دراسـة ال ـاهرة  :ةـن، ترجمـالمعاصري
 وهو مابوع. ،القرآنية

 -هــــ1466 ) للـــدكتور محمـــد عبـــد اهلل دراز (2) (ن ـــرات جديـــدة فـــي القـــرآن  )  الع ـــيم النبـــ -
راجــع فــي التفســير والقــراءات والحــديث مإلــى  يرهــا مــن ال وهــو كتــاب قــيم ابــع عــدة مــرات. ،(م1212

 والتوحيد.

 مكانة الكتا  العلمية في المكتبة اإلسالمية: -ثالثاا 
يجـــد أنهـــا تجمـــع بـــين منهجيـــة علميـــة  -عمومـــاً صـــالح مـــن يقـــرأ مالفـــات الـــدكتور صـــبحي ال إنّ 

علـى ثقافـة علميـة موسـوعية فـي العلـوم التـي  نمصارمة ودقة فا قـة فـي معالجتـه لموضـوعات كتبـه، وتـ
ذا كان هذا الكالم يصدأ على مع م مباحـث فـي علـوم  ))مالفاته، فإنه يصدأ علـى كتابـه  تناولها. وا 

 يمتاز به عمل الشيخ الصالح في هذا الكتاب هو أنه:لى صور . ولعلَّ أهم ما جب  ((القرآن 
، وأســهب فــي معالجــة كثيــر منهــا (3)عــرض فيــه أهــم مســا ل علــوم القــرآن عرضــًا علميــًا جيــداً  -

 ب سلوب علمي جذاب جميع فيه بين التحقيأ العلمي الباهر والتحليل النقدي الرا ع.
اء المعاصــرون فــي المســا ل التــي ومــا كتبــه العلمــ ،أحســن اإلفــادة مــن آثــار العلمــاء الســابقين -
 تناولها.

سلَّا الضـوء علـى بعـض المسـا ل المتعلقـة بعلـوم القـرآن كمـا فـي أبحـاث: الناسـخ والمنسـوخ،  -
ودعــا إلــى االهتمــام بالتفســير البيــاني بــل بوجــوب االشــتغال بــه فــي  ،وأســباب النــزول، والمكــي والمــدني

 جميع الكليات الشرعية العالية والثانوية.

نمـا يتنـاول  -بالنقـل مـن المراجـع والمصـادر علـى عـادة بعـض البـاحثين والمـالفين لم يكتف - وا 
 ما ينقله بالنقد والتحليل والمناقشة والترجيح مع التدليل على ما يذهب إليه.

                                        
 و يرها. 44 ،87ين ر: مباحث في علوم القرآن:   (1)
 و يرها. 30، 42 ،41 ،82 ،86ر السابأ نفسه: ين ر: المصد  (2)
 .131ين ر: لمحات في المكتبة والبحث والمصادر:   (3)
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مـن ردَّ على األوهام والشبه التي أثارها بعض المغرضين حول القرآن وعلومه كالمستشرقين و  -
 .ورصين مكينب سلوب علمي  سار على نهجهم

ذكر في هوامف الكتاب تعليقـات مفيـدة وتحقيقـات را عـة فـي مسـا ل عديـدة مـن مسـا ل علـوم  -
 القرآن.

ـــم ،لهـــذ  المزايـــا ذاع صـــيت الكتـــاب  ،(1)وأشـــادوا بـــه ،واشـــتهر فـــي أوســـاا العلمـــاء واـــالب العل
كمــا  -التــدريا اتر ًا مــن مقــر ر وأصــبح مرجعــًا للكثيــر مــن البــاحثين الــذين كتبــوا فــي علــوم القــرآن، ومقــر 

 في المعاهد والجامعات. -سبأ
 ،لهـا مرجعـاً ر إلى بعض الكتب المابوعة التي كان الكتاب المذكور يشأولعلَّه من المناسب ّأن 

 :منها
 لألستاذ الدكتور فضل حسن عباا. ،إتقان البرهان في علوم القرآن -

 .ه الحوريللدكتور عبد اإلل ،أسباب ا تالف المفسرين في تفسير آيات األحكام  -

 .للدكتور محمد الدسوقي ،في تاريخ القرآن وعلومه -
 .، الدكتور محمد نبيل  نايمبحوث في علوم القرآن وعلومه -

 و يرها  .اع القااننللشيخ م ،مباحث في علوم القرآن  -

 
 
 
 
 
 
 

                                        

األستاذ الدكتور نورالدين عتر أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة في  -على الجملة -أشادوا بالكتاب  من الذين ( 1)
 في جلسة علمية في مدينة دمشأ. لك. وكان ذجامعةدمشأ
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   نماذج من المسائر التي تميِّز في معالجته لها في الكتا : -رابعاا 

رأى مـن  ،ناضـجة  التـ ليف بعقليـة متفتحـة وقـدرات علميـة  مـار اقتحم الدكتور صبحي الصالح
م الفًا بذلك الـذين يـرون   اللها أانَّ األاوا ل تركوا لألوا ر الكثير مما يمكن الكتابة فيه و وض  مار 

مــا  )) : همبعضــنة ـأن األوا ـل  لــم يتركــوا شــي ًا لمــن بعــدهم كمــا فــي القــول الــذي يتــردد أحيانــًا علــى ألســ
ل لخآ ـر  )) بل هو مـن أنصـار القـا لين ،((ّول لخآ ر شي ًا ترك األ وهـذا مـا أشـار إليـه  ،((كـم تـرك األاوا

 .(1) ((علوم الحديث ومصالحه عرض ودراسة  )) :في مقدمة كتابه

ر من النَّاا أانَّ هذا اللون مـن الدراســة ] علـوم الحـديث وعلـوم القـرآن [ يوي يل إلى كث )) :فقال 
ن األقدام فيه ثابتة ال تز اريقه آمن معبَّد سهل ميسَّر وأنَّ  َا ين األبرار مهَّـدو  لفألانَّ علماءنا السا ؛ل، وأا

مــــا علينــــا إال أن نغتــــرف مــــن بحــــرهم قــــانعين بتل ــــيص فومــــا تركــــوا ألامثالنــــا شــــي ًا نزيــــد   ،كــــلَّ ممهــــد
تصـــحيح هـــذا ال اـــ  نـــرى لزامـــًا أن نبـــادر إلـــى  ))وأضـــاف بعـــد ذلـــك قـــا اًل:  ،((.. .تصـــانيفهم وأقـــوالهم

الشــا ع جــازمين بــ ن هــذا اللــون مــن الدراســة أشــد وعــورة وأحــوج إلــى اــول الجهــد والعنــاء مــن تحقيــأ 
ن واحـد بـين التـ ليف والتحقيـأ، ويحـاول إحكـام الـربا آالنصوص ونشر الم اواات؛ ألنَّه يجمـع فـي 

 (2)((مباحث فـي علـوم القـرآن  )) :وأشار إلى هذا المعنى في كتابه ،((بين النتاج القديم والمنها الجديد 
ولــو اكتفينــا بــذلك ] الوقــف عنــدما انتهــى إليــه القــدماء [ لمــا وســعنا أن نكشــف  ))ب ســلوب آ ــر قــا اًل: 

مـا ينبغـي لكتـاب اهلل   النقاب عن وجه القرآن الساحر الجذاب؛ فإن مـنها الدراسـة القديمـة ال يكـافيء 
إلــى آ ــر مــا  ((… ولهــا المــدارا والمذاهـــب وادراء مــن تفحــص كــلف جانــب مــن جوانبــه التــي قامـــت ح

 قال في هذا المجال. 

 ،وناقشــها ،وحلَّلهــا ،ومــن هنــا فقــد اســتعرض أقــوال القــدامى بإســهاب فــي المســا ل التــي تناولهــا
ح بينها  .صوابًا أو مقدمًا على  ير  رآ وا تار منها ما  ،ورجَّ

                                        
 .صفحة: ا  (1)
(2)  10 
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 ومن نماذج المسائر التي تطرِّق إليها:  
 "أسماء القرآن وموارد اشتقاقها". :ج األولالنموذ 

   أسهب في استعراض أقوال العلماء  -(1) ((أسماء القرآن وموارد اشتقاقها  ))في حديثه عن ف 
 «فـــي لفـــ  القـــرآن  »واشـــتقاقه فـــي اللغـــة، فـــذكر أن العلمـــاء ذهبـــوا  ((القـــرآن  ))فـــي بيـــان معنـــى لفـــ  

وبعـد أن عـرض ألقـوالهم،  (2) ((اد ر  يـر مهمـوز  وعند بعضهم ، مذاهب، فهو عند بعضهم مهموز
 ))مصـدر مهمـوز بـوزن  ((القـرآن  )) فـي أن ( ه811 ) ن علـي بـن حـازم اللحيـانيـرجحَّ قول أبـي الحسـ

.. ))ي بــه المقــروء تســمية للمفعــول بالمصــدر، فقــال: ســمبمعنــى تــال، و  ((قــرأ  ))مشــتأ مــن  ،((الغفــران 
 هـومنـه قولـ ،راءةـــللق مـرادففـالقرآن فـي اللغـة مصـدر  ،ادراء وأرجحهـاأقوى ] قول اللحياني [ واأل ير 

نَـا َجِمَعـُه َوقـُِرآنَـه :  - تعـالى – َرِأنَـاُه فَـاتِّْبِع قـُِرآنَـه  ْإنِّ َعَليـِ ثــم  (3) (([...  12-16] القيامـة:   فَــْذَذا قـَ
وها ذهابــًا منــه إلــى أن العــرب فــي أ ــذها العــرب مــن ادراميــة وتــداول ((تــال  ))بمعنــى  ((قــرأ  )) ذكــر أنّ 
 است دمو  بمعنى  ير معنى التالوة، فكانوا يقولون:  ((قرأ  ))حين عرفوا لف   ))الجاهلية 

ومنـه قـول عمـرو بـن  .داً ـ، يقصدون أنهـا لـم تحمـل ملقوحـًا ولـم تلـد ولـاّ لًى قا ـهذ  الناقة لم تقرأ سا 
 .(4) ((وم: هجاُن اللون لم تقرأ جنينا... ثكل

أامـا  ))انتصر لهذا الـرأي معتمـدًا علـى عـدد مـن المستشـرقين الـذين أشـاروا إلـى ذلـك، فقـال:  وقد
فمــــن المعــــروف كمــــا يقــــول  .لوهاوتــــداو  ،فقــــد أ ــــذها العــــرب مــــن أصــــل آرامــــي ،((تــــال  ))قــــرأ بمعنــــى 

 ة والفارســية تركــت فــي العربيــة آثــارًا اليأن اللغــات ادراميــة والحبشــ G.Bergstraesser /راســربرجشت
وأضـاف:  ،(5) ((رة ـابقة للهجــالمجـاورة للعـرب فـي القـرون السـ ةنيالمتمدتنكر؛ ألنها كانت لغات األقوام 

ونحــن نعلــم أن لهجــات ادراميــة الم تلفــة كانــت تســود كــل بــالد  ،ومــا لنــا نســتغرب هــذا وال نصــدقه ))
                                        

 .81 – 16في الفصل األول من الباب األول:   (1)
 فما بعدها. 12مباحث في علوم القرآن:   (2)
 .12المصدر السابأ نفسه:   (3)
، 27للزوزنــي:  ،وشــر  المعلقــات الســبع ،148/  1 ((قــرأ  ))، وين ــر لســان العــرب، 2مباحــث فــي علــوم القــرآن:   (4)

ـٍر.... هجـانج اللـون 111ة نصوص، فـوزي عاـوي: والمعلقات العشر دراس ي ااـٍل أو مـاء باك  . وصـدر البيـت: ذراعـي عا
للشـاعر عمـرو بـن كلثـوم التغلبـي مـن أصـحاب المعلقـات، والبيـت مـن معلقتـه المشـهورة يـذكر فيهـا أيـام  .لم تاق رأ جنينا

 بني تغلب ويفت ر بهم.
 .80 – 12مباحث في علوم القرآن:   (5)
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هـود الـذين كانـت لغـتهم يونعلم أيضًا أن جـوار العـرب لل ،فلساين وسورية وبين النهرين وبعض العراأ
ثــم ذكــر أســماء بعــض   ،(1) ((. .الدينيــة ادراميــة عجــل فــي انتشــار كثيــر مــن األلفــا  الدينيــة ادراميــة

المستشرقين الـذين أشـاروا إلـى ذلـك، وسـاأ اا فـة مـن الكلمـات التـي قيـل عنهـا: إنهـا آراميـة وسـريانية 
قــرأ،  ))وذكــر منهــا  الملــل،مــن أصــحاب  وعبريــة اســتعملها العــرب مــن أثــر الجــوار مــع اليهــود وســواهم

ورأى أن هـــذا الـــذي ذهـــب إليـــه ال ينـــافي كـــون  ،((كتـــاب، تفســـير، تلميـــذ، فرقـــان، قيـــوم، زنـــديأ  ،كتـــب
ومهمــا يكــن مــن شـيٍء فــإن تــداول العــرب قبــل  ))القـرآن منــزاًل باللغــة العربيــة مـن أولــه إلــى آ ــر  قـا اًل: 

ــه فــي  ((تــال  ))ى ادرامــي األصــل بمعنــ (قــرأ  )اإلســالم للفــ   ــًا لتعريبــه واســتعمال اإلســالم ل كــان كافي
 .معّربةإنها  :وهذا الكالم منه ينابأ على كل األلفا  التي قيل عنها .(2) ((تسمية كتابه الكريم 

وقــد تعــددت فيهــا  (3)ومــن المعلــوم لــدى البــاحثين فــي الدراســات القرآنيــة أنَّ هــذ  المســ لة  الفيــة
   - ــالف الــرأي القا ــل بــ ن هــذ  األلفــا  أصــولها  يــر عربيــة قــديمًا وحــديثاً  هنــاك مــنفأقــوال العلمــاء 
ــــدماء ــــا الشــــافعي  (4)فمــــن الق ــــن إدري ــــر الابــــري ( ه803)اإلمــــام محمــــد ب ــــن جري        (ه410) ومحمــــد ب

فضل حسـن عبـاا فهـاالء الدكتور الشيخ  (5)ومن المعاصرين ،( ه802 ) وأبو عبيدة معمر بن المثنى
ــا لَِّعلُِّكــِم  علــى عــدم وقــوع شــيء مــن  يــر لغــة العــرب فــي القــرآن لقولـــه تعــالى:  ــاُه قـُِرآناــا َعَربَْي ْإنِّــا أَنَزِلَن

َأِعَجْمـي  َولَـِو َجَعِلنَـاُه قـُِرآنـاا َأِعَجْميَـا لَِّقـاُلوا لَـِوَل ُفصزـَلِت آيَاتُـُه أَ  [، وقولـه تعالى:  8] يوسف:    تـَِعْقُلون
 [. 33] فصلت:   َوَعَرْبي  

أنه حكى ال الف في ذلـك ونسـب القـول بوقوعـه  ( ه883 ) ل عن أبي عبيد القاسم بن سالمقج ونُ 
والصـواب عنـدي مـذهب فيـه تصـديأ القـولين جميعـًا،  ))إلى الفقهاء والمنع إلى أهل العربيـة، ثـم قـال: 

عربتهـا ب لسـنتها، فالفقهاء إال أنها سقات إلـى العـرب وذلك أن هذ  األحرف أصولها أعجمية كما قال 
                                        

 السابأ نفسه.المصدر   (1)
فــي كتابـــه :القــرآن الكـــريم  -مايقولــه األســـتاذ الــدكتور نورالــدين عتـــر -وان ـــر.80-12مباحــث فــي علـــوم القــرآن:   (2)

 .2-2والدراسات األدبية: 
 ،(معرفــة مــا فيــه مــن  يــر لغــة العــرب النــوع الســابع عشــر: ) 820 – 1/826ين ــر: البرهــان فــي علــوم القــرآن:   (3)

علــوم القــرآن الكــريم  ،(فيمــا وقــع بغيــر لغــة العــرب :النــوع الثــامن والثالثــون) 180 – 8/101قــرآن: اإلتقــان فــي علــوم ال
 و يرها. 871 – 812الدكتور عتر:  لألستاذ

 .40 – 82، الصاحبي في فقه اللغة، أحمد بن فارا: 7/  1 ، تفسير الابري، المقدمة:38 – 31ين ر: الرسالة:  ) (4
 )دراسـات فـي علـوم القـرآن ، 40-81: (نقـد ماـاعن ورد شـبهات  )ي الموسوعة البرياانية ين ر: قضايا قرآنية ف  (5)

 .32 – 36، د. أحمد ياسوف: (راية جديدة 
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مــن قــال إنهــا عربيــة فهــو ففصــارت عربيــة ثــم نــزل القــرآن...  ،العجــم إلــى ألفا هــا وحولتهــا عــن ألفــا 
 .(1) ((ومن قال أعجمية فصادأ  ،صادأ

ن وهو الذي ا تار  المحققو  ،يتفأ مع هذا الرأي (2)ن رأي الشيخ صبحي الصالحويمكن القول: إ
 .(3)من العلماء للتوفيأ بين الرأيين المتقابلين

 .ظاهرة الوحي :النموذج الثالث 
فــي تعريفــه للــوحي ومعالجتــه لهــذ  ال ــاهرة مــن  (4) (( ــاهرة الــوحي  ))مــا ذكــر  فــي حديثــه عــن و 

 –و ايتهـا واحـدة كمـا قـال  ؛ألن مصـدرها واحـد ؛الت كيد على تماثـل  ـاهرة الـوحي عنـد جميـع األنبيـاء
ـــوَ  َواأَلِســـَبا ْ  :  -ىتعـــال ـــَراْهيَم َوْإِســـَماْعيَر َوِإِســـَحَق َويـَِعُق ـــى ْإبـِ ـــا ْإَل َن  – 174] النســـاء:  ... .َوَأِوَحيـِ

حـاول أن يـردَّ علـى كـل مـن أراد  - كيفياتـهوفي سوقه للمعاني اللغويـة للـوحي وصـور الـوحي و [  173
د الــوحي اإللهــي ألنبيا ــه ممــا يميــز  عــن  يــر  مــن صــ ور اإللهــام والــوحي النفســي والالشــعور أن يجــرف

بعــد أن  -ولقــد يكــون ماســفًا لنــا ))فقــد ردَّ علــى مــا ورد فــي قــاموا الكتــاب المقــدا بقولــه:  ،و يرهــا
 ))ع فــي قــاموا ـأن نقــ -ي عنــد األنبيــاء جميعــاً ـاد مفهــوم الوحـــاســتهوتنا الفكــرة القرآنيــة التــي تاكــد اتحــ

إذ الـوحي  ،تلـف ا تالفـًا جوهريـًا  عـن تفسـير  الجـامع الموحـدعلى تفسـير للـوحي ي  (( الكتاب المقدا
هــو حلــول رو  اهلل فــي رو  الكتــاب الملهمــين الاالعهــم علــى الحقــا أ الروحيــة  )) :فــي هــذا القــاموا

واأل بــار الغيبيــة مــن  يــر أن يفقــد هــاالء الكتــاب بــالوحي شــي ًا مــن ش صــياتهم فلكــل مــنهم نماــه فــي 
ثــم بــين أن هــذا التعريــف هــو أقــرب مــا يكــون إلــى مــدلول الكشــف  ،(5 ) ((يــر التــ ليف وأســلوبه فــي التعب

لـدى الكهـان  (رة دج ر  كاـكجـعا  )عراء الملهمـين والعـارفين وألوانـًا ـرية ألوانًا صافية لدى الشــالذي عرفت البش
 والعرافين.

 ،ةاأللفــا  والمصــالحات التــي تعكــر صــفو هــذ  ال ــاهر  وأقصــى عــن  ــاهرة الــوحي اإللهــي كــلَّ 
كالكشـف واإللهـام والحـدا البـااني والشـعور  ))عن معناها الحقيقي في حـأ األنبيـاء والرسـل  هاوتبعد

ابيعــة الحقــا أ الدينيــة واأل بــار الغيبيــة فــي  ــاهرة الــوحي تــ بى  ))ًا أن نــيمب (أو الالشــعور  )الــدا لي 
                                        

 .8/102اإلتقان:  ،82/  1. ين ر: البرهان: 82على ما نقله عنه ابن فارا في الصاحبي:   (1)
فــي مقدمــة تفســير  فــي: مقــدمتان فــي علــوم  ( هـــ132 )قــارن مــا ذكــر  الشــيخ صــبحي بمــا ذكــر  ابــن عايــة المفســر  (2)

 .867مقدمه ابن عاية لتفسير  المسمى المحرر الوجيز:  ،القرآن
 .871-870، علوم القرآن الكريم: 8/102تقان في علوم القرآن: اإل 820/ 1ين ر: البرهان في علوم القرآن:   (3)
 .وما بعدها 88ين ر: الفصل الثاني من الباب األول:   (4)
 .81 :مباحث في علوم القرآن  (5)
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اســـة الذكيـــة ال فيـــة التـــي تستشـــف حجـــاب المجهـــول بالفر  ((الالشـــعورية  ))ال ضـــوع لهـــذ  األســـاليب 
البااني السريع مثلمـا تـ بى ال ضـوع لمقـاييا الحـا ال ـاهرة التـي ت تـرأ حرمـات المجهـول  اوالحد

 .(1) ((باألدلة المناقية واالستنباا المتروي البايء 
 )) :-فـتعليقــًا فــي الهامــ -قــا اًل  -يخ محمــد عبــد  فــي تعريفــه للــوحيـومــن هنــا فقــد  ــالف الشــ

 .(2) ((. .النفا تيقنهإلمام محمد عبد  حين جعل اإللهام وجدانًا تسلذلك ال نتفأ مع ا
قة والرد على كل التصورات الم الفة لمضمون الـوحي ا هذا التحليل العميأ والمعالجة الشبعد و 
ت ضع لتصـور حـوار علـوي بـين ذاتـين: ذات متكلمـة آمـرة  )) لص إلى أن  اهرة الوحي  - وكيفياته

 . (3) ((ورة متلقية معاية وذات م اابة م م
مــا  لتقويــةة التــي تصــف  ــاهرة الــوحي واألدلــة القرآنيــة يــثــم ســاأ عــددًا كبيــرًا مــن األدلــة الحديث

معتمدًا على ما كتـب  ،ى به قديمًا وحديثاً حعلى بعض الشبهات التي أثيرت حول المو  وردَّ  ،ذهب إليه
 .(4)قبل السابقين عليه قدماء ومعاصرينمن هذا المجال  في

 .تنجيم القرآن وأسراره :موذج الثالثالن
يتحــدث عــن نــزول القــرآن منجمــًا بحســب الحاجــة  -(5)وأســرار  وفــي الفصــل ال ــاص بتنجــيم القــرآن

وتدرجه مع األحـداث والوقـا ع والمناسـبات الفرديـة  -قولهحد على  - ما آيات وعشر آيات وأكثر وأقل
 ولمدنيـة، ثـم يشـير إلـى قـول أبـي عمـر ة المكيـة وافي الفتـر  واالجتماعية التي تعاقبت في حياة الرسول 

قد بدأ نزول القرآن فـي ليلـة القـدر، ثـم نـزل بعـد ذلـك منجمـًا  ))ب نه  ( ه102 ) عامر بن شراحيل الشعبي
والشــعبي يجمـع فـي هـذا الـرأي  ))   مصوبًا له وموجهـًا بقولـه:    ((في أوقات م تلفة من سا ر األوقات 

َلْة اِلَقِدرْإنِّ  بين قولـه تعالى:  ْْ َعَلى  [  وقولـه:  1] القدر:   ا أَنَزِلَناُه ْفي لَيـِ َناُه لْتَـِقَرَأُه َعَلى النِّا َوقـُِرآناا فـََرقـِ
وهــو فهــم ســديد ال يتضــارب مــع إ بــار اهلل بــإنزال كتابــه فــي ليلــة مباركــة وفــي  ]107] اإلســراء:   ُمِكــث  

َلة  مَُّبارََكة   أ إنزاله في إذ يكون المراد أنه تعالى ابتد ؛شهر رمضان [ ووصف هذ  الليلة  4] الد ان:   لَيـِ

                                        
 .43في النب  الع يم، دراز:  بما وردوقارن  86مباحث في علوم القرآن:   (1)
 .102وان ر: رسالة التوحيد، محمد عبد :  ،87: مباحث في علوم القرآن  (2)
 .43، وان ر: من روا ع القرآن، أ.د. البواي: 86مباحث في علوم القرآن:   (3)
ال ــاهرة القرآنيــة:  ،ومــا بعــد 187مــد ل إلــى القــرآن الكــريم، د. محمــد عبــد اهلل دراز: ، 182/  1اإلتقــان: ان ــر:   (4)

142. 
 .78 – 32الفصل الثالث من الباب األول:  (5)
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ْْ  ب نها ليلة القدر وهي إحدى ليالي رمضان كما في قولـه:  َشِهُر رََمَضاَن الِّْذَي أُنْزَل ْفيْه اِلُقِرآُن ُهداى لزلنِّا
ــَن اِلُهــَدى بعــد ذلــك متــدرجًا مــع الوقــا ع و  نجومــاً ســتمرَّ نزولــه ثــم ا ،[ 121] البقــرة:   اِلُفِرَقــانْ وَ  َوبـَيـزَنــات  مز

 ، هــر عــدم ميلــه إلــى الــرأي القا ــل: إن للقــرآن تنــزالت ثالثــة، األول: إلــى اللــو  المحفــو ويُ  ،(1) ((األحــداث 
 ))معلـاًل موقفـه ذاك  ؛ الحـوادثبحسـب  مـاً تفريقـه منج :والثالـث ،إلى بيت العزة فـي السَّـماء الـدنيا :والثاني
ــًا فــي الكتــاب والســنةبــ ن هــذ  .  التنــزالت المــذكورة مــن عــالم الغيــب الــذي ال يا ــذ فيــه إال بمــا تــواتر يقين
إن كتـاب  !األسانيد في هذا القول ال تكفي وحدها لوجوب اعتقـاد  فكيـف وقـد ناـأ القـرآن ب الفـهة فصح

ــم يصــر  إال بتفريــأ الــوحي وتنجيمــه وأســرار نــزول القــرآن ثــم ينتقــل إلــى الحــديث عــن حكــم  (2) ((.. .اهلل ل
 منجمًا.

فـرَّأ بـين األعمـاأ والسـاحيات  ))الم سـأنـه أوضـح أن اإل -   في هذا المجـالومن أارف ما ذكر 
ية، شــكل عــادة شــعور  تفــي أنفــا األفــراد والمجتمعــات؛ فكــل قضــية عميقــة الجــذور فــي نفــا الفــرد ات ــذ

الم فيهـا ي أو عرف دولـي فلإلسـالمجتمع ات ذت شكل تقليد اجتماعا وكل قضية عميقة الجذور في نف
ومقابـل  (3) ((ى الفوضـ العجلـة مـعل المتريـث الـذي يـامن بـ ن الـباء مـع التن ـيم  يـر مـن مهـموقف المت

تفســد عليهــا فارتهــا الزكيــة فضــية ســاحية تنزلــأ إلــى نفــا الفــرد أو إلــى نفــا الجماعــة ق ))فكــل  ،ذلــك
ريمة في الحياة اإلنسانية ال يجوز ا لسكوت عنها فليقاع اإلسـالم فيهـا برأيـه ولـتكن حـدود  النَّقية؛ فهي جا

ثــم أوضــح ن ــرة اإلســالم إلــى األمــور التــي قــام بتحريمهــا فــي ضــوء هــذ   (4) ((فيهــا  يــر قابلــة للنقــاف.. 
فـذكر أن القتـل والسـرقة ، ات فـي األنفـا وادفـاأ وفـي األفـراد والمجتمعـاتيالتفرقة بين األعماأ والساح

الغـف حرَّمهـا اإلسـالم مـرًة واحـدة تحريمـًا وال النـاا بالبااـل وم تلـف ضـروب والزنى والغصـب وأكـل أمـ
قااعــًا ال تســاهل فيــه، وأن مــا ورد مــن أن تحــريم أكثرهــا مــن الكتــاب جــاء متــ  رًا فــي المدينــة بعــد هجــرة 

التعميم بتـدرج التحـريم علـى مراحـل فـي هـذ  الشـاون و إليها ال يسوا القول على وجه اإلاالأ  الرسول 
  .((ت  ير البيان لوقت الحاجة  ))عدَّ ذلك من قبيل و 

ر مــن العــادات الشـــعورية أو ـأمــا التــدرج فإنــه يكــون فــي النــوازل القرآنيــة فــي مثــل ال مــر والميســو 
أن فـي تـدرج و تم الشيخ حديثه عـن التـدرج فـي التشـريع باإلشـارة إلـى  .(5)األمراض النفسية إلى  يرها

                                        
 .11- 10مباحث في علوم القرآن:   (1)
علــى األ ــذ بهــذا  تجــاجأثبــت االح ثحيــ 61 – 76/ 1 :انقــارن بمــا ورد فــي مناهــل العرفــ 11بأ: المصــدر الســا  (2)

 من ادثار. –رضي اهلل عنهما  –بما روي عن ابن عباا  القول 
 .وما بعدها 16مباحث في علوم القرآن:   (3)
 .وما بعدها 16مباحث في علوم القرآن:   (4)
 وما بعدها. 12ين ر مباحث في علوم القرآن   (5)
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وبعد... لـ ن كـان تصـوير الـوحي  ))قا اًل:  -ىـبحانه وتعالـه من عند اهلل سـننزوله برهانًا قااعًا على أ
علـى  مـ لعمري إنَّه في تدرج نزوله برهـان مناقـي دا ،لش ص الرسول دلياًل وجدانيًا على صدقه 

 .(1)((أنَّ هذا الكتاب المجيد كالم اهلل العليم الحكيم أنزله على رسوله هدى وموع ة وتبيانًا لكل شيء 
 .جمع القرآن وكتابته :النموذج الرابع

أفــاض فــي الكــالم عــن كــلف مــا لــه عالقــة بالبحــث،  (2) ((جمــع القــرآن وكتابتــه  ))وفــي حديثــه عــن 
 ولعل أهم األمور التي يمكن اإلشارة إليها في معالجته لهذ  المس لة: 

 (3)فــي ســبعةفــي حصــر  عــدد حفــا  القــرآن  (( Blachere /بالشــير  ))ردِّ  علــى المستشــرأ  -
من الحفا  اعتمادًا على بعض الروايـات التـي وردت بصـيغة الحصـر دون محاولـة منـه التعـرف علـى 

ولو أ ـذنا ب ـاهر الروايـات  )): -عن الحفا -في حديثه  -ما قيل في ش ن الحصر الوارد فيها، يقول
ال يزيــد   علــى عهــد رســول اهلل  لحســبنا أن عــدد الحفــا  ((صــحيحه  ))التــي يــذكرها الب ــاري فــي 

 ،((الصــحيح  ))ي ـمااهم متعاقبــة فــي روايــة واحــدة فـــرد أســـبعة أنفســهم ال تســـوهــاالء الســ ،بعةـعلــى الســ
نَّما تجم  ((بالشـير  ))ولـذلك يالـأ المستشـرأ  ،ماء المكـررةـفيه مع ترك األسـ (4)اتـالث روايـن ثـع مـوا 

، ثــم يــردِّ عليــه مبينــًا أان حكمــه (5)(( الحفــا  لقــرآن إال ســبعة مــنلالحكــم: بــ ان الحــديث النبــوي ال يعــرف 
في هـذا المجـال، فيقـول: ة بما ذكر  العلماء المت صصون اهذا لم يكن دقيقًا ألنه صدر من دون إحا

ويفوتــه مــا عّلــأ بــه العلمــاء علــى هــذ  الروايــات مســتبعدين صــيغة الحصــر و مــّاولين مــا جــاء فيهــا  ))
                                        

 .78المصدر السابأ:   (1)
 فما بعدها. 71الثاني وهو بعنوان: تاريخ القرآن:  في الفصل األول من الباب  (2)
الم بـن : عبـد اهلل بـن مســعود، ســ-الكتـابمـن  77مـن الصـفحة:  ( 1 )كمـا ورد فـي الهـامف  -بعة همـوهاالء السَّ   (3)

وبعـد  ن، وأبـو الـدرداء.ـكو زيـد بـن الســوأبـي بـن كعـب، وزيـد بـن ثابـت، وأبـ ،ن جبـلـمعـاذ بـو أبـي حذيفـة،  ىولمـمعقل 
هــاالء الحف ــة  يــر المــذكورين وهــو  ذكــر  لهــاالء يشــير إلــى أنَّ بالشــير نفســه يــذكرفي موضــع آ ــر اســمًا مــن أســماء

 لقب بالقارك.كان ي ويشير إلى أنه ،سعيد بن عبيد
 الروايات الثالث عن الب اري هي:  (4)
رآن من أربعة من عبد اهلل ابن يقول: }  ذوا  الق األولى: عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال:  سمعت النبي  

 . ( 3614 ) مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبي كعب {
؟ فقـال: أربعـة كلهـم مـن األنصـار:  من جمع القرآن على عهد النبي الثانية: عن قتادة، قال: س لت أنا بن مالك: 

 .(3616)تيأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قلت: من أبو زيد ؟ قال: أحد عموم
وزيـد  ،أبو الـدرداء، ومعـاذ بـن جبـل ))ولم يجمع القرآن  ير أربعة:  قال: مات النبي  ك،والثالثة: عن أنا بن مال

،كتـاب فضـا ل القـرآن، بـاب القـراء مـن أصـحاب النبـي صـلى صـحيح اإلمـام الب اري، (3612) ((وأبو زيـد  ،بن ثابت
النــوع العشــرون فــي معرفــة حفا ــه  ،122/  1اإلتقــان:  ))ســيواي فــي هــذ  الروايــات اإلمــام ال وذكــراهلل عليــه وســلم. 

 .( 71 )من صفحة  ( 8 )ف ـوذكرها الشيخ صبحي الصالح في هام ((ورواته 
 .77 – 71مباحث في علوم القرآن:   (5)
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ثم يذكر أقوال العلماء في ذلـك ويتحـدث عـن بعـض العوامـل التـي شـجَّعت ، (2()1) ((ت وياًل سا غًا مقبواًل 
الصــحابة علــى حفــ  القــرآن ممــا يــدل علــى أنَّ عــدد الــذين كــانوا يحف ــون القــرآن كثيــر بداللــة مــا ذكــر  

 مصنفو ابقات القراء.
فـي  ورّد  عليه وعلى  ير  من المستشرقين الذين زعموا أن ال ليفـة عثمـان بـن عفـان   -

رسـالها إلـى األقاـارما قا إنمـا سـعى  -(3)م به من جمع  القرآن ونسخ المصاحف وفأ قواعد محكمة وا 
 -المكيـة التـي كـان  يـر ممثـل لهـا ((سـتقرااية ر اال ))إلى تحقيـأ هـذا العمـل الع ـيم بـدافع مـن نزعتـه 

ب ال مســتند لهـــم فــي شـــيٍء مــن هـــذا إال  يــالهم ال صـــي )): -فــي ردف ذلـــك -فيقـــول -علــى حـــد قــولهم
ال فــ ين الروايــة التاري يــة الصــحيحة التــي تثبــت دعــواهم؟ وهــل يفضــل عاقــل األ ــذ  و ــنهم الكــاذب، وا 

التــاريخ مــن يضــارعه فــي الثقــة والضــبا واألمانــة لــى مــا أورد  رجــل كالب ــاري مــا عــرف بت رصــاتهم ع
مـــذهب؛ كــل  ببالشــيروهنــا يــذهب ال يـــال ال صــيب  ))وفــي الهــامف يعلــأ علــى الشـــبهة قــا اًل:  (4)((

ومـا  -كمـا وصـف بهـا عثمـان مـن قبـل «سـتقرااية ر باال »فيسرف في وصف الرها القرشيين الثالثة 
. .م الـدين فيـه  ضـةسـالمي الوليـد الـذي ال تـزال تعـاليستقرااية يعني في ذاك المجتمع اإلر ندري أي ا

مصــاهرة بــين مــن صــالت ال -لتقويــة زعمهــم -هــاالء المستشــرقون  ذكــر  مــا ويشــير بعــد ذلــك إلــى (5) ((
، ومــن أن المصــالح المشــتركة هــي التــي جمعــتهم، وأن الــذين كلفــوا بــالجمع وبــين عثمــان بــن عفــان 
يكـذب آ ـر   -وهـذا الكـالم لتهافتـه وتناقضـه ))، ثـم يقـول: !زيدًا المدني تملأ لهم إلـى آ ـر هـذا الهـراء

االســتنتاج  علــى فســاد هــذا الثالثــة دلــيالً  اــة المكيــين  أولــه؛ فحســبنا هــذا فــي إشــراك زيــد المــدني فــي
 .(6)((وال نقلالذي ال يستند إلى عقل 

الـــذي جمـــع معلومـــات كثيـــرة عـــن المصـــاحف العثمانيـــة،  ((كازانوفـــا  )) ورد  علـــى المستشـــرأ -
، فيقــول عنــه:"  يــر أّن وارتــاب بقيمتهــا التاري يــة ،ورايــة بعــض العلمــاء القــدامى لهــا أو لــبعض منهــا

ذا ال يلبث أن يصر  بارتيابه بقيمتها التاري يـة  –الدقيقة المفيدة  المعلومات"كازانوفا" بعد إيراد  تلك  وا 

                                        
 المصدر السابأ نفسه.  (1)
 822/  1مناهــل العرفــان: ا، هبعــد ومــا 122/  1اإلتقــان: :  -لحصــر الــوارد فــي هــذ  الروايــاتين ــر فــي توجيــه ا (2)

 وما بعدها.
 .480 – 418/  1ين ر: مناهل العرفان:   (3)
 .20 – 62مباحث في علوم القرآن:   (4)
 .62من صفحة:  ( 4 )في الهامف   (5)
ومــا بعــدها فإنــه ينقــل مــن الشــيخ  1/847. وان ــر: إتقــان البرهــان فــي علــوم القــرآن: 20ين ــر: المصــدر الســابأ:   (6)

 بحي الصالح  الصة ما ذكر  عن بالشير ورد  عليه.ص
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وهـو أن  ،ويوضح مضـمون هـذا الـرأي ،(1) ((هو ي تي ب  رب رأي وأجر ه في عالم الدراسات القرآنية.. 
م نسـجها فـي عهـد ال ليفـة عبـد الملـك كـأح )) وهمية جمع عثمان للمصحف لم يكن في ن ر  إال قصة

علــى رســم المصــاحف فــي عهــد ال ليفــة  الغــة فــي شــ ن التحســينات التــي أد لــتروان توا ــة للمببــن مــ
أعجــب مــن هــذا كلــه و  ))  : ور قــا الً ـالمذكــ تشـــرأـمــا ذهــب إليــه المس ن تهافــتـثــم يبيــ ،(2) ((. .المـذكور

تـــى وال ال يتـــورع عـــن المجازفـــة بإلقـــاء حكـــم صـــبياني ال يوافقـــه عليـــه عاقـــل بـــين النـــاا حأن كازانوفـــا 
ثــــم يــــورد كــــالم  (3)(( إ وانــــه المستشــــرقون فيجعــــل الحجــــاج بــــن يوســــف الثقفــــي أول جــــامع للقــــرآن...

ال يمكننـا قـا  ))في الرد علـى كازانوفـا مصـرحًا بعقـم هـذا الـرأي وفسـاد  قـا اًل:  ((بالشير  ))المستشرأ 
إلـى آ ـر مـا يقولـه  (4) ((. .ه النصـوص الثابتـةعلـى هـذا الـزعم الجـريء الـذي تنقضـ "اكازانوف"أن نتابع 

 في هذا المجال.
ي كترتيـب اديـات ودفاُعـه عـن هـذا فـي المصـحف تـوقيف لسـورلـرأي القا ـل بـ انَّ ترتيـب ااترجيُحه  -

وأاما ترتيُب السور فتوقيفي  ))فيقول:  ،ألدلة التي اعتمد عليها الم الفون لهذا الرأيعلى االرأي بقوة، وردِّ  
وهو يشمل السور القرآنية جميعـًا، ولسـنا نملـك دلـياًل علـى العكـا، فـال  - -ته أيضًا، وقد ُعلما في حيا

الــذي يــرى أانَّ مــن  (5) (( ..تهــادي مــن الصــحابة، وال للــرأي اد ــرجمســوا للــرأي القا ــل إنَّ ترتيــب الســور ا
فـي عـرض األدلـة  -ن معتمدًا ًا، ويردِّ على الم الفييكان ترتيبه اجتهاديًا، ومنها ما كان توقيف ماور ـالس

الــذين كتبــوا فــي هــذا المجــال إلــى أن   (6) اء والمعاصــرينـن القدمـــســبقه مــن الباحثيــ مــن علــى -والــردود
ـب الـــذي نجـــد  اليـــوم فـــي . الـــرأي الـــراجح الم تـــار إذن  أانَّ تـــ ليف الســـور علـــى هـــذا الترتيـــ.))يقـــول: 

                                        
 .22مباحث في علوم القرآن:   (1)
 المصدر السابأ نفسه.  (2)
 المصدر السابأ نفسه.  (3)
فإنه  30د. محمد عبد اهلل دراز:  (عرض تاري ي وتحليل مقارن  )المصدر السابأ، وان ر: مد ل القرآن الكريم   (4)

 .((كازانوفا  ))ا يصلح أن يكون ردًا على ما ذهب إليه ينقل عن مستشرقين آ رين م
 .64 – 61: القرآن مباحث في علوم  (5)
مناهـل العرفـان، الزرقـاني: 162 – 167/  1، اإلتقـان، السـيواي: 878 – 870/  1ين ر: البرهـان، الزركشـي:   (6)

 وما بعدها. 312/  1
ــفــًا لإلمــام الســيواي وللشــيخ الزرقــاني ال ال –ومــن الــذين رجحــوا هــذا الــرأي ونســبو  إلــى الجمهــور  نســبا القــول  نذيل

ومـــا بعـــدها  332/  1األســـتاذ الـــدكتور فضـــل حســـن عبـــاا فـــي كتابـــه: إتقـــان البرهـــان:  –باالجتهـــاد إلـــى الجمهـــور 
 .21 – 62واألستاذ الدكتور مصافى مسلم في كتابه: مباحث في التفسير الموضوعي: 
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ثـم يوضـح  (1) ((. .فيـه لالجتهـادي ال مجـال توقيف –كت ليف اديات على هذا الترتيب  -المصاحف هو
 .مع هذا التوقيف ول اهلل  ـبب عدم جمع القرآن كله بين دفتي مصحف واحد في عهد رسـس

 -  حــولا إيــداع الصــحف التــي جمــع فيهــا القــرآن فــي عهــد ســيدنا أبــي أثيــرت ردِّ  علــى شــبهة
عــدم تســليمها عنــد الســيدة حفصــة بنــت عمــر و  بعــد وفــاة عمــر  –رضــي اهلل عنــه  –بكــر الصــديأ 

شــبهة  ((دا ــرة المعــارف اإلســالمية  ))وقــد أثــارت  ))فيقــول:  إلــى ال ليفــة الجديــد عثمــان بــن عفــان 
صــحف عنــد ؟ ونجيــب: بــل يكــن عثمــان أاجــدر أان تــودع هــذ  الحــول هــذا الموضــوع، فتســاءلت: أالــم 

زوجـة رسـول اهلل عة لـديها، وهـي الصحف مودحفصة أولى بذلك وأاجدر؛ ألانَّ عمر أاوصى ب ن تكون 
أم المــامنين فضــاًل علــى حف هــا القــرآن كلــه فــي صــدرها وتمكنهــا مــن القــراءة والكتابــة، وكــان عمــر قــد 

يــف يســلم إلــى عثمــان هاتيــك الصــحف قبــل أن يفكــر أحــد قــي كجعــل أمــر ال الفــة شــورى مــن بعــد ، ف
   .(2) ((. .ا تيار  لل الفة

بمـن سـبقه مـن البـاحثين فـي  متـ ثراً  (3)تـابالكإلى  ير ذلك مما ذكر  فـي معالجتـه لبقيـة مباحـث 
، والتــي جــاءت علــى عــدد أبــواب الكتــاب ،ولعــّل النمــاذج األربعــة التــي ذكرتهــا حقــل الدراســات القرآنيــة.

ن لم تكن موزعة عليها  تعاـي صـورة واضـحة عـن الكتـاب أو قريبـة مـن الوضـو  ؛ فمقـام البحـث  –وا 
 .    -كما أرى –ال يحتمل أكثر من ذلك 

 
 
 
 

 

                                        
 .64: مباحث في علوم القرآن  (1)
 .من نفا الصفحة ( 8 )، وقد وثَّأ الشبهة وعزاها إلى موضعها في المرجع في الهامف 66المصدر السابأ:   (2)
من مثل: بيان المراد باألحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم وردود  وا تياراته، ووقوفه عند أسباب النزول   (3)

شارته إلى بعض المبالغات التي وأثرها في بيان معاني اديات القرآنية وما يتعل أ بها، وحديثه عن الناسخ والمنسوخ وا 
وقعت في هذا البحث، وتارقه للحديث عن اإلعجاز في نغم القرآن وتحليله لبعض الشواهد مـن اديـات القرآنيـة التـي 

 ي هر فيها هذا النوع من اإلعجاز في آ ر فصل من فصول الكتاب.
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 اخلامتــــة

مــن الحــديث عــن حيــاة الشــيخ صــبحي الصــالح وتراثــه العلمــي وجهــود  العلميــة فــي  وممــا تقــدم
 انتهى إليه البحث من النتا ا وهي: يمكن تل يص أهم ما كتابه:"مباحث في علوم القرآن"

مي اإلسـال أن الشيخ صبحي الصـالح كـان أسـتاذًا جامعيـًا "أكاديميـًا" وعلمـًا مـن أعـالم الفكـر - 
وكان صـاحب فكـر نيـر وااـالع واسـع وثقافـة  ،للنهوض بالمجتمع اإلسالميالذين بذلوا جهودًا معتبرة 

وكان دا م التالع إلى قضايا التجدد والتجديد ضمن الحدود والضوابا  ،موسوعية ومنها علمي متمّيز
 .سمها اإلسالم القويمالتي ر 

عــداد األبحــاث لــم يمنعــه اشــ ،أنــه كــان مــن  يــرة العلمــاء الــدعاة -  تغاله بالتحصــيل العلمــي وا 
عــن القيــام بواجــب الــدعوة إلــى اهلل فــي المســاجد  –العلميــة للحصــول علــى الماهــل العلمــي المالــوب 

لقاء المحاضرات ودروا الوع  واإلرشاد.  واألندية من  الل  اب الجمعة وا 

ألدبيـــــة واللغويـــــة أعمالـــــه العلميـــــة التـــــي تناولـــــت م تلـــــف العلـــــوم اإلســـــالمية والدراســـــات اأن  -
بـــالعمأ فـــي  قـــد تمّيـــزت –والعالميـــة  والحضـــارية والفلســـفية والمشـــاركة فـــي إعـــداد الموســـوعات العربيـــة

 التحليل والمناقشة، والدقة في المالح ة، والمنهجية في المعالجة والعرض.

لعصر في حقل الدراسات القرآنية في ا أن كتابه :"مباحث في علوم القرآن" من الكتب الممّيزة -
ن" ب ســلوب الحاضــر تنــاول فيــه المباحــث العلميــة المتعلقــة بــالقرآن الكــريم " علــوم القــرآن بــالمعنى المــدوّ 

والدقـة فـي التعبيـر عـن األفكـار والقضـايا التـي عالجهـا، وبمـنها  علـى التحليـل والمناقشـة، يتسم بالقدرة
ى هـذ  الدراسـة. ولعـل هـذا في النماذج التـي وردت فـي البحـث كمـا تـر و هر ذلك جليًا ، ي رصينمعل

 واإلقبال عليه. بهذا الكتاب في االهتمام هو السر

 
 

 
 



 41 

 مصادر البحث
 : الكتب -أولا 

دار  ،(م1226) الابعـة األولـى ،عبـاا حسـن الـدكتور فضـل ،فـي علـوم القـرآن إتقان البرهـان -
 األرد ن. -الفرقان
 ،الفضـل إبـراهيم أبو : محمد، تحقيأ(هـ211) اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيواي -

 والتوزيع صيدا ـ بيروت. ، المكتبة العصرية للاباعة والنشر(م1222-هـ 1302) ا

ـــدين الزركلـــي ذيـــل لكتـــاب األعـــالم ل يـــر )إتمـــام األعـــالم - ، د.نـــزار أبا ـــة، محمـــد ريـــاض (ال
 بيروت.-، دار الفكر بدمشأ، دار صادر(م1222 )المالح، الابعة الثانية

، ، دار الشــورى (م1220)ل الحضــارة ، د.صــبحي الصــالح ، الابعــة الثانيــةاإلســالم ومســتقب -
 سوريا. -لبنان، دار قتيبة للاباعة والنشر والتوزيع ،دمشأ -بيروت

تحقيــأ:  ، (هـــ623)البرهــان فــي علــوم القــرآن لإلمــام بــدر الــدين محمــد بــن عبــداهلل الزركشــي  -
 .لبنان -محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعرفة، بيروت

دار ابـن  ، (م8008هــ/1388) ةـالابعـة الثانيـ ف ،ـ يـر يوسـ محمـد تتمة األعـالم للزركلـي ، -
 لبنان. -بيروت حزم للاباعة والنشر والتوزيع،

دار ابــن    ،(م1226/هــ1312)الثانيـة  الابعــة ف ،ـيوسـ  يـر محمــد ،تكملـة معجــم المالفيــن -
 لبنان. -بيروت  حزم للاباعة والنشر والتوزيع ،

 ا  ،(هـــ410)محمــد بــن جريــر الابــري  ،( تفســير الابــري ) البيــان فــي تفســير القــرآن جــامع -
 لبنان.-بيروت دار المعرفة للاباعة والنشر، ،(م1224هـ/1304)

 .(م8007هـ/1386)  ا  ،زكريا ياسوف أحمد د.  ،( راية جديدة )دراسات في علوم القرآن  -

   ،تحقيــــأ: أحمــــد محمــــد شــــاكر يــــا أبــــو عبــــد اهلل الشــــافعي،محمــــد بــــن إدر ،لإلمــــام الرســــالة  -
 .(م1242هـ/1412)القاهرة 

شــاكر  :أحمــد محمــد،تحقيأ(هـــ862)د بــن عيســى الترمــذي ســنن الترمــذي ،أبــو عيســى محمــ -
 دار إحياء التراث العربي ،بيروت. وآ رون ،
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 ،البــاقي فــااد عبــدمحمــد : (،تحقيأهـــ861)محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد اهلل القزوينــي  ه،ســنن ابــن ماجــ -
 دار الفكر،بيروت.

، (هــ421) أحمـد بـن فـارا ألبـي الحسـين ،وسنن العرب في كالمهـا الصاحبي في فقه اللغة  -
 (م1274هــ/1428) ملتزم الابع والنشرماسسـة أ. بـدران للاباعـة والنشـر، ،تحقيأ: مصافى الشويمي

 لبنان. –بيروت 

ــ817)ي ، محمـــد بـــن إســـماعيل الب ـــار صـــحيح اإلمـــام الب ـــاري -  البغـــا، مصـــافى.: دتحقيـــأ ،(هــ
 اليمامة ،بيروت. ،،دار ابن كثير(م1226هـ/1306)الابعة الثالثة 

لإلمـــــام محــــي الــــدين أبــــي زكريـــــا يحــــي بــــن شــــرف النـــــووي  ،صــــحيح مســــلم بشــــر  النــــووي -
 دمشأ. -دار ال ير ،(م1223هـ/1313)،الابعة األولى (هـ767)

دكتور عبــــــــــد الصــــــــــبور شــــــــــاهين، ترجمــــــــــة: الــــــــــ ،ال ــــــــــاهرة القرآنيــــــــــة، مالــــــــــك بــــــــــن نبــــــــــي -
 دمشأ. –دار الفكر للاباعة والتوزيع والنشر  ،(م1221)عن ا (م 1227هـ/1307)تصوير

 ،المرعشــلي ،الدكتور يوســفعشــر عقــد الجــواهر فــي علمــاء الربــع األول مــن القــرن ال ــاما -
 لبنان. -دار المعرفة ،بيروت  ،(م8007هـ/1386)الابعة األولى 

 ةالابعـة ال امسـة عشـر  ،،الـدكتور صـبحي الصـالحض ودراسة علوم الحديث ومصالحه عر  -
 .لبنان -بيروت  ،دار العلم للماليين ،(م1223)،كانون الثاني 

،  مابعــة (م1227هـــ/1317)علــوم القــرآن الكــريم ،الــدكتور نــور الــدين عتــر ،الابعــة السادســة -
  .الصبا  ،دمشأ

المابعـــة  ،(م1227هـــ/1307)اتــر،القــرآن الكــريم والدراســات األدبيـــة ،الــدكتور نــور الـــدين ع -
 دمشأ. -الجديدة 

، الـــدكتور فضـــل حســـن (بهاتنقـــد ماـــاعن ورد شـــ)قضـــايا قرآنيـــة فـــي الموســـوعة البرياانيـــة  -
 عمان. -،دار البشير(م1222هـ/1310)عباا ،الابعة الثانية 

الابعـــة  لمحـــات فـــي المكتبـــة والبحـــث والمصـــادر ،ت ليف:الـــدكتور محمـــد عجـــاج ال ايـــب ، -
 .لبنان -بيروت  ،ماسسة الرسالة للاباعة والنشر والتوزيع ،(م8001هـ/1387)العشرون الرابعة و 
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مباحــــــــــث فــــــــــي التفســــــــــير الموضــــــــــوعي ،الــــــــــدكتور مصــــــــــافى مســــــــــلم ،الابعــــــــــة األولــــــــــى  -
 م ،دمشأ.،دار القل(م1222هـ/1310)

ــــرآن ،د.صــــبحي الصــــالح ،الابعــــة ال امســــة عشــــر  - ــــي علــــوم الق ــــاني  ة،مباحــــث ف تشــــرين الث
 .لبنان-علم للماليين ،بيروت ،دار ال(م1224)

 -مكتبــة وهبــة  ،(م1220هـــ/1310)مباحــث فــي علــوم القــرآن ،منــاع القاــان ،الابعــة الســابعة -
 القاهرة.

 ا  اهلل دراز، محمــد عبــد عــرض تــاري ي وتحليــل مقــارن، الــدكتور،مــد ل إلــى القــرآن الكريم -
 الكويت. –دار القلم ،(م1220هـ/1300)

 ،نشــر: أرثــر جفــري ،(ومقدمــة ابــن عايــة ،مــة كتــاب المبــانيمقد)مقــدمتان فــي علــوم القــرآن  -
 بالقاهرة. الناشر: مكتبة ال انجي ، إسماعيل الصاديتصحيح: عبداهلل

اللحـــام،  تحقيـــأ: الـــدكتور بـــديع الســـيد ،الع ـــيم الزرقـــاني محمـــد عبـــد ،مناهـــل العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن -
 دمشأ. –دار قتيبة ،(م1222هـ/1312)الابعة األولى

هـــــ/ 1426 )الابعــــة ال امســــة ، ــــع القــــرآن، الــــدكتور محمــــد ســــعيد رمضــــان البــــوايمــــن روا -
 دمشأ. –مكتبة الفارابي ،(م1266

 ،(م1223هـ/1303)الدكتور محمد عبد اهلل دراز، ا ،(ن رات جديدة في القرآن )النب  الع يم  -
 الكويت. –دار القلم 

 المجالت: -ثانياا 
ث: علـوم القـرآن الكـريم تاري ـه ، بحـ(م1227)األول العـددالمجلد الثاني عشر،  ،مجلة جامعة دمشأ -
 وما بعدها. 170:  للدكتور محمد الشربجي ،وتاور 

، ليبيا، بحث: دراسـة لكتـاب اإلسـالم (م1221)، العدد الثامن (محكمة )مجلة كلية الدعوة اإلسالمية  -
 .(810- 123) ري للباحث: محمد عبد السالم الجفا ،ومستقبل الحضارة للدكتور صبحي الصالح


