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 حول
 نسبة كتاب

 "درة التأويل في متشابه التنزيل"
 للراغب األصفهاني

 )رد على رد(

 د. عمر عبد الرحمن الساريسي

 جامعة اإلسراء

 تقديم:
م، بحثًا بعنووان ممددموة جوامل السياسوير 4891نشرت دار الدعوة بالكويت، عام  

سور أحموود حسوون موول سيسووير الياسحووة وملووالل البدوورةم لهرايووب اقيوويلاني، بسحديوو  الوودك
 فرحات، من كهية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت.

، سوووررت لوووا سووورورًا 4891وحينموووا الهعوووت عهوووح ،ووواا البحووو ، وكوووان الووو  عوووام 
بالغووًاف فدوود وجوودت أ يوورًا، موون يشوواركني البحوو  فووي نيووا الغبووار عوون سوورا  عووالم موون 

مون أن مددموة مجوامل السياسويرم أعالم الحضارة العربيوة اإلسوالمية الها،ورة، عهوح الوريم 
، (4)،وووال الوووواردة فوووي بدايوووة السحديووو ، كانوووت نووود نشووورت منوووا الثالثينوووات مووون ،ووواا الدووورن

فس ييص جلد عهمي في السحدي  لعمل عهمي واحد في السرا  أفضل من حشر جهء 
منا بجانب عمل آ ر . ثوم دونوت   بعوا المالح وات عهوح ،واا البحو ، ونشورت فوي 

 السي سيدر عن جامعة الكويت. (5)هعهوم اإلنسانيةالمجهة  العربية ل

                                                 

  عنوان : مكساب درة السنهيل ويرة السأويلم ال سيح نسبسا إلح الرايب اقييلاني)رد عهح مدال ب- 
لهدكسور أحمد حسن فرحات ، في مجهة الشريعة والدراسات اإلسالمية ، السي سيدر عن مجهس النشر  

 (.4898ديسمبر  –العدد ال امس عشر  -العهمي في جامعة الكويت
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مونوود سيضوول اقسووساا الوودكسور فضوول حسوون عبوواس، فووي كهيووة الشووريعة بالجامعووة 
اقردنيووة، فوواكر لووي أن بحثووًا نوود نشوور فووي مجهووة كويسيووة يسيوول بمووا كسبووت عوون الرايووب 
اقيووويلاني، فألهعوووت عهوووح المدوووال الووواأ كسبوووا الووودكسور أحمووود حسووون فرحوووات بعنووووان 

اب درة السنهيووول ويووورة السأويووولم ال سيوووح لهرايوووب اقيووويلانيم، فوووي العووودد ال وووامس مكسووو
في مجهة الشوريعة والدراسوات اإلسوالمية السوي سيودر عون  4898ديسمبر عام  -عشر

مجهس النشر العهمي في جامعة الكويت، ويرأس الدكسور أحمد حسن فرحات سحرير،ا، 
 منلا. 98-52وال  فيما بين الييحات 

لالع عهح ،اا المدال وجدت أنا ند ا،سّم بما كسبت عن سحديدا المددمة وبعد اإل
سيسير الرايب ا،سمامًا كبيورًا، سكّيول فيوا بمسابعوة جميول موا ورد فوي كهمسوي، فوأثنح عهوح 
بعا، وأشار إلح ما اسيدنا عهيا في بعا، وجلد أن يبره ما يرال ،يوات واسسنساجات 

ل عديدة يغمه من ننواة  البحو  والباحو  يير سهيمة في بعا ثال ، وكان في مواض
 .(2)في للجة سعهيمية واضحة أحسب أنلا ال سّسس  مل روح البح  العهمي 

للاا، كها، فإنني أشكرل، أجمل الشكر، عهوح موا أحسوا مون ال هو  العهموي وعهوح 
مووا ألوورال فووي البحوو  موون إشووارات السدووت عهيلووا انراء، وفووي الونووت نيسووا أجوود نيسووي 

سا فيما يريال يير يائب، مما سويهت إليا مون آراء فوي سورا  الرايوب مضلرًا لمنانش
اقييلاني عامة وفي نسوبة كسواب مدرة السأويول فوي مسشوابا السنهيولم إليوا، وفوي سحديو  

 عيرل  اية.
 أواًل: مالحظات جانبية

 ( في مذهب الراغب:1)
يوب مون أنوا لوم يسبوين موا،ب الرا (1)اكر الباح ، في معورا رّدل عهوح موا نهوت

بين عهماء الير  اإلسالمية، اكر مأن ،اا اقمر يحساج إلح الوانل إلوح دراسوة موا كسبوا 
الرايب في موضوعات االعسداد... كما يحساج إلح نراءة كل ما كسبا  الرجل فوي كسبوا 

.  وأنوا أنوول فوي ،واا الدوول إنوا يوحيح إن كوان يريود إلالنوا إلالنوًا عاموًا (2)اق رىم 
لعهمووي، أمووا إن كووان يريوودني منووا بوجووا  وواص فووإنني أهعووم أننووي عهووح أسوواليب البحوو  ا

نرأت رسالسا في االعسداد نراءة كدت معلوا أن اشوسغل فوي سحديدلوا ونشور،ا . كموا أهعوم 
أنني الهعت عهوح موا اسوسلاعت أن سيول إليوا يوداأ مون سراثوا المنشوور والم لوول . 

شوووعرية الرايوووب وبوووال  أكوووون ييووور مكسووور بمالح سوووين سوووريعسين واردسوووين فوووي اكووور أ
إحوودا،ما موون ال وانسووارأ واق وورى موون الوودكسور فرحووات مموون كسوواب الميووردات فووي ندوودل 
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لهمعسهلووة كمووا يدووول . وأحسووب أن موون سعووّرا لسوضوويح مووا،ب الرايووب موون بووين أ،وول 
الير  اإلسالمية في معرا حديثة عن حياسا بوجا عام وفوي الحودي  عون مونيوا مون 

موورة أ وورى، أحسووب  (9)وعوون مونيووا موون المعسهلووة (1)وعوون موون السشوويل موورة (2)السشويل موورة
أنا لم يكسر بمالح سين سريعسين واردسين ،نا و،نا ، وال ينلب  عهيا نوول الودكسور : 

 مإن إلال  اقحكام من دون أدلة كافية ليس من العهم في شيءم.
 في محتوى رسالة :تحقيق البيان":( 5)

لمددموة جوامل السياسوير موا يهوي لدد نهت في كهمسي عن جهء من سحديو  الودكسور 
بوووالحرر الواحووود:مومما أويووول إليوووا البحووو  أيضوووًا فوووي سووورا  الرايوووب أن كسووواب سحديووو  

وي ّلووص يوواحب روضووات الجنووات حينمووا يسووميا  49البيووان، الوواأ يوواكرل المحدوو  ص
مسحدي  البيان في سأويول الدورآنم فوي ،وامه ،وال اليويحةف مموا أويول إليوا البحو  أن 

ال وانسوووارأ عهوووح ،ووواا الكسووواب يوووحيح، والووو  بعووود الونوووور عهوووح  االسوووم الووواأ ألهدوووا
 . (8)م لولسا عيانًام

،اا ما نهسا من نبل عن رسالة مسحديو  البيوان فوي سأويول الدورآن م لهرايوب بسوبب 
ونوفي مباشرة وعيانًا عهيلا أواًل، وسثبيسًا لنسبسلا إليوا عهوح لسوان ال وانسوارأ ثانيوًا: أموا 

هح نول اقسساا أسعد لهس من أن ،اا مالكساب فيا أموور فوي اقسساا المحد  فيبني ع
الهغووة العربيووة واق ووال  والحكمووةم ويسووسنس  مأن ال بوود أن يكووون كسابووًا آ وور ييوور كسوواب 

. وأنوا ،نوا، لوال ، أسوسغرب كيور يمكون (48)مسحدي  البيانم الاأ يواكرل الودكسور لهوسم 
اكورت مون نوولي أننوي نود ونيوت لهباح  أن يسنكب ما ال يريب إلح ما يريب، ويدع ما 

عهيلا عيانًا وسحددوت مون أنلوا سودور حوول سوضويح أموور فوي عنايور العديودة واإليموان 
كما وردت في الدرآن، وأن مبنا،ا من عنوانلا، كير يدع الباح  ،ال الرواية السوثيديوة 
 لأل بار ويأنس ويلمئن إلح نول باح  آ ر أنلا في أمور في الهغة العربية واق ال 
والحكمووة!!!! إنووا لوويس انسدايووًا موون أنوووال البوواحثين ان وورين ولكننووي أدعووو إلووح سهّمووس 

 المواهنة بين اق بار.
 قضايا أساسية -ثانياً 

كانوووت سهووو  مالح وووات جانبيوووة عهوووح  ،وووامه رد  الووودكسور فرحوووات عهوووح بعوووا 
 مالح اسي عهح سحديدا، أما الدضايا الرئيسية السي وردت في ردل فيمكن أن سجمل في
موضووووعين بوووارهين ،موووا :كسووواب درة السأويووول، وعيووور الرايوووب، فعهيلموووا سدووووم أيهوووب 

 مالح ات الدكسور.
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 نسبة كتاب درة التأويل -1
ويحسشد الباح  في أمور االلمئنوان ليواحب ،واا الكسواب احسشوادًا كبيورًا، فيسوابل 
ما اكرسا فوي سحديو  ،وال النسوبة لهرايوب ندلوة ندلوة، حسوح لسبهوع فوي مجموعلوا عشور 
ندووال، ثووم ينسلووي فووي نلايسلووا أن يضووّيل الماللوور سمامووًا فووال سسووسوأ الم لولووة منسوووبة 
قحوود نوول، بوول إنمجووامل السيسووير م الوواأ حدوو  ،ووو مددمسووا ونسووبا لهرايووب ال يهبوو  أن 

 يسحبا منا وينسبا من جديد، قييلاني آ ر!!
و،ووا إنووي أعووود لهندووال العشوور قنانشوولا معووا موون جديوود، بحثووا عمووا نسووسليل أن 

 نيل إليا مما نهعم أنا يير مجانب لهيواب، فندول وبالها السوفي  : 
لدد ونيت من م لولة مدرة السأويل في مسشابا السنهيلم عهوح سوت نسوي فوي  -أ

مكسبووووووات إسووووووسانبول، ودونووووووت أرناملووووووا ومكانلووووووا، وكانووووووت منسوووووووبة يووووووريحة لهرايووووووب 
مئنان إلح ،ال النسبة، اقييلاني، ولكن ،اا كها لم يكن كافيًا لدى اقخ الباح  لالل

حسوح ّعنووح نيسوا بالبحوو  عون نسووي أ ورى منلووا، فوجود نسوو ة سوابعة فووي مكسبوة أ وورى 
مجلولة الماللر، ووجد نس ة  ثامنة في مكسبة ثالثة منسوبة لهي ر الراهأ ! وكان ،اا 

 كافيًا لمحو الكثير بالدهيل ويعّيي عهح اليريح بالمجلول!!
عسموود عهيووا فووي عهو،ووا لهرايووب قمكوون أن ولووو كانووت ،ووال النسووبة فدوول ،ووي مووا أ

ندور بلا ،اا الدوران ونعب  بلا ،اا العب ، ولكنلا ندلة من عدة ندال . وأحسوب أن 
إيراد النس ة السابعة دون اكر الماللر ال يندص من ندر النسي  المنسووبة شويئًا، كموا 

ن عووهأ إليووا، موو رة واحوودة  أحسووب أن الي وور الووراهأ لووم يثبووت لووا كسوواب بلوواا العنوووان، وا 
 مضلربة في بعا نسي كشر ال نون.

وعهوح الوريم مون ،واا السثبوت فوي النسوبة لهرايوب والشو  فوي النسوبة لغيورل  إال أن 
اقخ الباحووو  يدوووول فوووي نلايوووة ،وووال المنانشوووة :مو اليوووة الكوووالم أن كسووواب درة السنهيووول 

و بكور أيبح انن يسناهعا أربعوة موالليين : ال ليوب اإلسوكافي والرايوب اقيويلاني أبو
. والمسووسغرب ،ووو إنحووام اسووم ابوون فووور  فووي ،وواا المدووام (44)فووور  وف وور الوودين الووراهأم 

دون أأ سمليوود يوواكر . أمووا اسووم ال ليووب اإلسووكافي فلووو أيوواًل وارد فووي الدراسووة موون 
 أساسلا.
إشووووارة الرايووووب لموضوووووع مدرة السأويوووولم فووووي مددمووووة مالميوووورداتم. لدوووود نووووال  -بم

ات أليووا  الدوورآنم : موأسبوول ،وواا الكسوواب )الميووردات(، إن الرايووب فووي مددمووة كسابووا مميوورد
شووواء الهوووا سعوووالح، ونسوووأ فوووي اقجووول، بكسووواب ينبوووص عووون سحديووو  اقليوووا  المسرادفوووة عهوووح  
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المعنح الواحد، وما بينلا من اليرو  الغامضة، فبال  يعرر ا سياص كل  بر بهي  
مورة واليوالاد مورة واليوودر مون اقليوا  المسرادفوة دون ييورل مون إ وانوا، نحووو اكورل الدهوب 

مرة، ونحو اكرل وسعالح في عدوب نيوة:مإن فوي الو  نيوات لدووم يالمنوونم وفوي أ ورى 
ملدووووم يسووواكرونم وفوووي أ ووورى مقولوووح اقبيوووارم وفوووي أ ووورى ملووواأ حجووورم وفوووي أ ووورى 

 مقولح النلحم ونحو ال .
ونووود اكووورت فوووي معووورا اسوووسداللي عهوووح نسوووبة  كسووواب الووودرة لهرايوووب، أن ،وووال 

،ي  لة كساب بعد الرايب بسألييا في السيري  بوين الكهموات المسرادفوة اقليوا   المددمة
 عهح المعنح الواحد أو المسشابا.

وحينموووا ونيوووت عهوووح ،وووال الم لولوووة أحسسوووت أنلوووا ،وووي السوووي وعووود   الرايوووب 
بسيووونييلا، والووو  أنوووا ي سوووار انيوووات الدرآنيوووة فوووي سراكيبلوووا وسشوووكيالسلا الجميهوووة بعاموووة 

كهمة واحدة في كل منلوا، يوربل بوين ،وال الكهموات رابلوة موا مون المعنوح والم سهية في 
 بوجا  اص.

أما اقخ الباح  فيدول في ،اا اليدد : مإن ،نوا  ا سالفوًا جو،ريوًا بوين عنوواني 
الكسووابين، ولوويس ا سالفووًا ليييووًا كمووا هعووم! بوول إن اال ووسالر بووين العنوووانين يووالدأ عهووح 

 .(45)نم ا سالر كبير بين  موضوعي الكسابي
و،لنووا موضوول  ووالر كبيوور ينبغووي أن ندوور عنوودل لنسثبووت موون أموورل ونحوواول أن 
نيوول فيووا عهووح رأأ نلمووئن إليووا، لمووا لووا موون أ،ميووة كبيوورة وسووأثير عهووح الندوواه الوودائر 

 برمّسا.
فاقخ الباحو  ميوّر عهوح أن درة السنهيول ويوّرة السأويول يودور حوول بيوان انيوات 

س يسعح إلح سحدي  اقليا  المسرادفة عهح المعنوح الواحود المسشابلة سشابلًا لي يًا، ولي
وما بينلا من اليرو  الغامضوة مكموا اكور الرايوب فوي مددموة مالميورداتم، وكموا أرى . 

 وليكن احسكامنا لهنيوص ،و اليييل.
فيوووي الكسووواب الملبووووع مووون مدرة السأويووول ويووورة السنهيووولم أمثهوووة ال سحيوووح وال سعووود 

ساج واالسوسدالل، لووال  فإننوا سون سار أمثهوة مون أوائول الكسوواب سيوهح كهلوا مجوااًل لالسوسن
 ومن أواسلا ومن آ رل.

 فالييحة  اقولح من الكساب ندرأ فيلا ما يهي:
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مفووأول آيووة ابسوودأت بلووا نولووا سعالح:مونهنووا يووا أدم أسووكن أنووت وهوجوو  الجنووة وكووال 
ي سووورة اقعوورار ( . ونووال فوو22منلووا ريوودًا حيوو  شووئسما وال سدربووا ،ووال الشووجرةم )البدوورة 

( 48مويا أدم اسكن أنت وهوج  فكال من حي  شئسما وال سدربا ،ال الشجرة )اقعورار 
. فعلوور كووال عهووح نولووا اسووكن باليوواء فووي ،ووال السووورة، وعليلووا عهيووا فووي سووورة البدوورة 

 بالواوم.
ويمضوووي الميوووّنر فوووي منانشوووة اليووور  بوووين حرفوووي العلووور : اليووواء والوووواو فوووي 

المعنووح فوي انيسوين المواكورسين. وندسلوور مون اليويحات اقولووح المعنوح وأثر،موا عهوح 
 أيضًا المثال السالي:

ا نجينووووواكم موووون آل فرعوووووون يسووووومونكم سووووووء العووووااب يووووواّبحون  منولووووا سعووووالح: وا 
ا يدووول 18أبنوواءكمم، )البدوورة  ( ونولووا عووّه موون نائوول فووي سووورة إبوورا،يم عهيووا السووالم : موا 

ا أنجاكم من آل فرعوون يسوومونكم سووء العوااب موسح لدوما ااكروا نعمة الها عهيكم إ
(، فأد ووول الوووواو فوووي نولوووا ويوووابحون أبنووواءكم فوووي سوووورة 2ويووواّبحون أبنووواءكمم، )إبووورا،يم 

 إبرا،يم وحافلا منا في سورة البدرة.
ويمضي الميّنر فوي منانشوة اليور  بوين اليعول ميوابحونم معلوفوة بوالواو وييور 

 معلوفة بلا.
وعهيلوووا :انيوووة  452ديوووود فس ووورج معنوووا اليووويحة ونيوووسح الكسووواب فسحوووًا ييووور م

العاشرة )ويعني المثال العاشر( من سورة اقنعام : نولا سعوالح منود فيوهنا انيوات لدووم 
(، وانية الثانية بعد،ا منود فيوهنا انيوات لدووم ييدلوونم )اقنعوام 819يعهمونم )اقنعام 

 في الكم نيات لدوم يالمنونم. (:مإن88(، وانية الثالثة : وردت في سورة اقنعام )89
وسبدأ منانشة الميّنر للوال اليورو  بوين انيوات وموا فيلوا مون ميوردات مسشوابلة 

 عهح النحو السالي:
ملهسووائل أن يسووأل فيدووول: مووا الوواأ أوجووب فووي ا سيووار الكووالم أن يدووال فووي انيووة 

لثوووة لدووووم اقولوووح: نووود فيوووهنا انيوووات لدووووم يعهموووون وفوووي الثانيوووة لدووووم ييدلوووون وفوووي الثا
يالمنوونم! ،ول يوهح بعوا الو  مكوان بعوا أم فوي كول موضول معنوح ي وص  الهيوو  

 الاأ جاء فيام.
إن الميووّنر يوودير منانشووسا لويووات حووول اليوورو  الممكنووة بووين يعهمووون وييدلووون 
ويالمنووون . و،وواا ،ووو مووا وعوود بووا فووي مددمووة الميووردات . ولنوواكر أيضووًا سووالالا عوون ،ووال 
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ح بعووا الوو  مكووان بعووا! أم فووي كوول موضوول معنووح الميووردات المسرادفووة :م،وول يووه
ي وووص الهيووو  الووواأ جووواء منوووا! ألووويس الووو  إيمووواًء إلوووح انوووا يبحووو  عووون المعنوووح الووودني  

 لهميردة الواحدة الاأ ال ييي با معنح ميردة مرادفة للا!.
 وفي موضل آ ر ندرأ في الكساب:

( . 11ائودة منولا سعالح: ومون لوم يحكوم بموا أنوهل ا لهوا فأولئو  ،وم الكوافرون )الم
 (م.11(، وبعدل فأولئ  ،م الياسدون )المائدة 12وبعدل مفأولئ  ،م ال المونم )المائدة 

وييسووووسح المنانشووووة بسحديوووودل محاور،ووووا بشووووكل محوووودد : لهسووووائل أن يسووووأل فيدووووول : 
الموضوول الوواأ ويوور فيووا موون لووم يحكووم بكسوواب الهووا بووالكير، ،وول بوواين الموضوول الوواأ 

 م واليس !م.وير فيا سار  حكم الها بال ه
ألوويس الحوووار يوودور حووول إدرا  اليوورو  الهغويووة بووين الكيوور وال هووم واليسوو ، وأن 
لكل مكانًا ال يمهالل أ ول! ندول ،اا ونعهوم أن مالموضولم الواأ يووردل الميوّنر يريود بوا 
ن دار حول معنا،ا الدني  مدسبسًا بمعاني  مكان الميردة في المعنح من الجمهة، و،و وا 

 جموعسلا الهغوية إال أنا ال يسسبعد السيا  الاأ وردت فيا أيضًا.ما يشبللا من م
مون سوورة اقنبيواء:مواكرى لهعابودينم  91وفي موضل آ ر يدارن بين آ ر انية 

 من سورة ص مواكرى قولح اقلبابم. 12وبين آ ر انية 
موون  24، 28، 21وفووي موضوول آ وور يدووارن بووين نولووا سعووالح فيمووا بووين انيووات 

:مولكن أكثور النواس ال يعهموونم م ولكون أكثور النواس ال يالمنوونم ولكون أكثور سورة يافر
 الناس ال يشكرونم.

ون سووسم ،ووال الشوووا،د بمووا يدووول فووي سووورة النوواس : ملهسووائل أن يسووأل عوون سكريوور 
الناس في نولا في فوايل ،ال السوورة فوي  مسوة مواضول و،وي سوت آيوات نود  سموت 

 ناس!أوا ر  مس منلا بالناس وواحدة بال 
والجووواب عوون الوو  أن يدووال: إنمووا اسيوور الهووا سعووالح أواًل بوورب النوواس ثووم بمهوو  
النووواس ثوووم بإلوووا النووواس لحكموووة دعوووت إلوووح الووو  وأوجبوووت سدوووديم اقول وسعديبوووا بالثووواني 
والثالوو  عهووح السرسيووب الوواأ جوواء . قن رب الشوويء ،ووو الدووائم بإيووالحا وسوودبير أموورل، 

هح اإلنسان كما أنشأل وربال و،وال أولوح أحوالوا، فنبا بسدديما عهح ما سرسب من نعمة ع
ولهثانية إنعاما عهيا بالعدل الاأ ثبسوت عهيوا مهكسوا لوا فعهوم أنوا عبود ممهوو  وأن الواأ 
بهع با سه  الحوال مون حود الليولوة الواأ يمهكوا وأمثالوا، فجعول  الويور ا لثواني مهو  
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ح مون عّرفوا نيسوا أنوا الناس، ولما كوان بعود سكهيور العبوادات السوي حو  الهوا سعوالح عهو
عبد ممهو  وعّرفا أنا عه وجل  هدا وسههما لاعسوا ليهسوهم يايوة السواليل لمون لوا أكبور 

 اإلنعام والسلولم.
ألوويس فووي ،وواا مووا يشوورح المعوواني الدنيدووة لكوول موون مربم وممهوو م ومإلووام! أليسووت 

ح ،وووال الميوووردات مسرادفوووات! بينلوووا فووورو  دنيدوووة فوووي المعووواني سسميوووه بلوووا الواحووودة عهووو
 اق رى!.

إن ،ووال النسيجوووة ن ووورج بلوووا لوووو راجعنوووا مووا أوردنوووا مووون محووواور المدارنوووة فوووي ،وووال 
اقمثهة : بين موكالم ومفكالم وبين ميابحونم دون علر، وميابحونم المعلوفة بالواو، 
وبووووين ييدلووووون ويعهمووووون ويالمنووووون، وبووووين مالكووووافرونم ومال ووووالمونم ومالياسوووودونم وبووووين 

لا. العابدين وأولح اقلباب،  وبين رب ومه  وا 
يحيح إنا بعد أن يسبر أيوار كل من ،وال المسرادفوات ويدارنلوا بعضولا بعوا 
يشير إلح أثر ،ال اليرو  الدنيدة عهح السويا  الواأ وردت كول واحودة منلوا فيوا، ومون 
،نوووا جووواء ال ووون أن الميووونر إنموووا يدوووارن بوووين الجمووول وانيوووات المسشوووابلة فوووي الدووورآن 

واق،وم منوا أنوا يسسبول موا ،وو أد  مون انيوات، يسسبول الميوردات  الكريم، ولكنا نبول الو 
 المسشابلة المعاني الم سهية المباني.

وال يغيوووبّن عووون بالنوووا، مووورة ثانيوووة أو ثالثوووة، موووا سوووّلرل فوووي مددموووة الميوووردات مووون 
مسيوميمم، كموا سسووس دم فوي ميولهحاسنا فووي ،وال اقيووام ليوور البنواء نبوول نيوام البنوواء، 

اب:مكساب ينبص عن سحدي  اقليا  المسرادفة عهح المعنح الواحد وموا لموضوع ،اا الكس
بينلووا موون اليوورو  الغامضووةم، فبووال  يعوورر ا سيوواص كوول  بوور موون اقليووا  المسرادفووة 
دون ييوورل موون إ وانووا... نحووو اكوورل سعووالح فووي عدووب نيووة:مإن فووي الوو  نيووات لدوووم 

 بيارم . يالمنونم وفي أ رى ملدوم يسيكرونم وفي أ رى مقولح اق
 ولدد ونينا عهح الكهمات نيسلا السي وردت في ،ال المددمة.

إموووا عووون نووودرة الميوووّنر عهوووح إدرا  اليووورو  الدنيدوووة بوووين ،وووال المسرادفوووات عهوووح 
المعنووح الواحوود فلووو يثبسلووا فووي كوول موورة يسنوواول الحوودي  عنلووا، ويييووهلا بعضوولا عوون 

الليووب، وبراعسووا فووي ،وواا بعووا بملووارة الوواأ يييوول بووين الموواء والهووبن، كمووا يدووول أبووو 
المدام سكثر عهيلا اقمثهة في مالميردات م وفوي مالاريعوةم لمون أراد أن يسثّبوت . بول عون 
الرايووب نوود أنشووأ رسووالة موون ميوونياسا أدار،ووا عهووح محاولووة سحديوو  اليوور  بووين مسوورادفين 
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ن م عن دار اليرنا4885،ما مالواحد واقحدم . وند أعان الها سعالح عهح سحديدلا عام 
 لهنشر والسوهيل.

ومن ،اا كها أجدني ال أسسليل الدبول بما اكرل اقخ الباح  من أن ما وعد بوا 
الرايب في مددمة الميردات ،وو شويء آ ور ييور ،واا الميوّنر الواأ أ وات منوا ،وال 
اقمثهة، أيًا كان اسوما : درة السنهيول ويورة السأويول أو درة السأويول فوي مسشوابا  السنهيول، 

اخ الاين كثيرًا ما يحّمهلم اقخ الباح  أوهار  السغييور يمكون أن يدول مونلم ال  أن النسّ 
سغييوور لييوور فووي اسووم الكسوواب موون درة السنهيوول إلووح درة السأويوول أو العكووس، لكوونلم ال 

 يسسليعون أن يسحمهوا وهر سغيير ما يرد في جور ،اا الكساب بأكمها.
)جوامل السيسوير(: وننوانه  –إشارة الرايب لمينر أ ر لا في درة السأويول  -ج

انن موا سوومال اقخ الباحوو  اإلشووارة الثانيووة موون الوودليل الثوواني، بعوود مووا نانشوونا مووا سوومال 
منانشوة االسووسدالل مون اإلشووارة اقولوح، ونعنووي بوا اإلشووارة إلوح جووامل  السيسوير فووي درة 

 السأويل.
م ياكر ياحب م لولة مدرة السأويلم في مجال عرضا لما في سورة مالكوافرون

من سكرار لبعا سراكيب انيات أنا أفاا فوي اإلجابوة عون ،واا الموضووع فوي سيسوير 
مجووووامل السيسوووويرم . وكنووووت نوووود اسووووسدلهت موووون ،ووووال اإلشووووارة عهووووح بلووووالن نسووووبة ،ووووال 
الم لولة له ليب اإلسكافي، كما اكر في نس ا الملبوعة، ورّجحوت أن يكوون ،واا 

يلاني الواأ ونينوا عهوح بعوا نسوي االسم مجامل السيسيرم ،و اسم سيسر الرايب اقيو
م لولاسوووا . ولكووون اقخ الباحووو  الووودكسور أحمووود حسووون فرحوووات الووواأ حدووو  مددمسوووا 
وبدايسا السي احسوت سورة الياسحة وبعا آيات من سورة البدر ينيي نسبة ،اا السيسير 
لهرايب، بل إنا يعدل عن ،اا االسم الاأ هّين با سحديدا للاا الجهء من سيسيرل . ال  

بب أن الرايب في مددمسا لهسيسير لم ياكر ،اا االسوم فيلوا وقن بعوا الواأ أر ووا بس
، وموون ،نووا فدوود حكووم الباحوو  أن الرايووب لووم ييوول إلووح سووورة (42)لووا اكووروا أنووا لووم يسّمووا
 الكافرون في سيسيرل.

ونحوون ندووول إن ،وواا السيسووير مجووامل  السيسوويرم، ولوويس السياسووير كمووا سوومال اقخ  
موون سيووانير الرايووب اقيوويلاني، والوو  بنوواًء عهووح مووا رأينووا موون  الباحوو ، يوورجح أنووا

البر،نووة عهووح أن م لولووة مدرة السأويوول السووي أ ووانا منلووا اقمثهووة الكثيوورة عهووح الندلووة 
السووابدة ،ووي السووي وعوود بسألييلووا الرايووب فووي مددمووة الميووردات، أأ أنلووا موون سيووانير 

 الرايب.
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فوي مددموة  السيسوير، فربموا نجود   أما أمر االسم المحدد وسوبب عودم اكورل باالسوم
السبب أن الرجل ما سلل في ا،نوا ويوحف فوي عهموا أن يسوميا بلواا االسوم إال حينموا 

 أشرر عهح النلاية.
ورحهووة مووا بووين البدايووة وبووين النلايووة فووي إنجوواه سيسووير الدوورآن الكووريم رحهووة لويهووة 

ل  فإن الاين اكوروا يكون منلا ومن سسميسلا ما يمكن أن يجّد من بعد أن لم يكن . لا
 (42)وحواجي  هييوة (41)سيسير الرايب، يير الا،بي، لم ياكروا أنا لم يسموا، كالسويولي

ودائورة المعوارر اإلسوالمية السوي أ وات عنوا، وللواا فإننوا ن ول عهوح موا  (42)وبروكهمان
سيسوويرًا كوواماًل لهدوورآن الكووريم، وال يبعوود أن يكووون  -عهووح اقيهووب–نهنووا موون أن لهرايووب 

 امل السيسيرم. أيضًا.اسما مج
ويواكر الباحو  أن موا نهسوا عون َنَيوس الرايوب المسوردد فوي درة  -َنَيس الرايب -د

 السأويل يير يحيح، ويضير أن من ره  ح ًا في نراءة الكسب يدر  ال .
فأنول : سامح الها اقخ الباح ، عهح ،اا الغمه الواضح، وأسساءل عن المعالم 

بة أو المسباعدة بين الكساب، مما اسسلاع الباح  أن يضل العينية في اقساليب المسدار 
 يدل عهيلا ولم نسسليل نحن أن نرى منلا شيئًا!

مأمال،ووا أبووو -معنووح اإلموالء: لدوود فلموت موون نوول يوواحب الودرة فووي مددمسوا -،وو
إمالًء...م فلمت من مإمالئام أنا إما أن يكوون  –عبد الها محمد بن عبد الها ال ليب 

الميوال شويئًا أليوا ،وو وأراد أن يحمهوا عنوا ان ورون، أو أنوا يمهوي عهوح نود ألدوح عهوح س
سالميووال موون أعموووال بعووا أسووواساسا الوواين أجوواهوا لوووا بإمالئووا . واإلجووواهة، كمووا يعووورر 
الجمل، أسهوب من أساليب سحمل العهم بعامة والحدي  النبوية ب اية، فإاا ما رضوي 

ااعسا في الناس . وند يكون السهميا ند ندل اقسساا عما أعدل سهميال أجاه لا بروايسا وا  
كووالم أسووساال ،ووو يمهووي عهووح سالميووال فووي مجهووس آ وور، وأراد  السهميووا أن يسأكوود أن مووا 
اسسمالل من أسساال يحيح، فيعرضوا عهيوا فيوافو  اقسوساا عهيوا، وسكوون ،وال الموافدوة 

ن يسدبول احسموال أن إانًا لا بندها إلح الناس، وال أدرأ لموااا لوم يسوسليل اقخ الباحو  أ
يكووون ال ليووب اإلسووكافي يمهووي عهووح النوواس، ومنووا روايسووا أبووو عبوود الهووا ا إلردسووساني، 
شيئًا من ييور إبداعوا و،وو! فدود يكوون نود حمول عهوم أحود شويو ا وأراد أن يندهوا إلويلم، 
ولوم يوواكر اسووم شووي ا، لووال  سكثوور فيووا اقناويول عوون سووبب عوودم اكوور اسووم شووي ا الوواأ 

ادة! أما أن يمهي من ااكرسوا موادة  كسواب فدود يسدبهوا المورء وال يدفعوا، أ ا عنا ،ال الم
لكن الثابت أن ال ا لممهي وال المسسمهي ندل إلح الناس اسم الشيي المبدع للال المادة، 
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بنيووة حسوونة أو ييوور حسوونة، والثابووت أيضووًا أن اقخ الباحوو  نوود اسلمنووي بعوودم معرفسووي 
 ، سامحا الها.(41)لمعنح اإلمالء في السرا  دون مبرر

عنوووان الكسوواب:  إننووي أهعووم أن عنوووان الكسوواب المسنوواهع عهيووا وعهووح يوواحبا  -و
،ووو مدرة السأويوول فووي مسشووابا السنهيوولم بسووبب سوافوو  أرال ويوورال الن وور الموضوووعي بينووا 
وبووين مووادة الكسوواب ونسوويجا . فيوواحبا يجلوود فووي أن يووالول وييسوور مووا يوورى موون سشووابا 

وسشوابا  واص فوي ميوردات بعينلوا مون ،وال انيوات . أموا عام في بعا آيات الدورآن، 
اقخ الباحووو  فييوووّر عهوووح أن ال فووور  بوووين ،ووواا العنووووان وعنووووان آ ووور يسوووردد و،وووو درة 

. ولوووو ا،بنوووا نسوووسوحي ،ووواا العنووووان ونسيوووور مادسوووا لوووا،ب (49)السنهيووول ويووورة السأويووول 
انين . وال ي ير من ال يال بنا ماا،ب شسح، سسهمنا جميعًا إلح أن ثمة فرنًا بين العنو 

 ،اا الحكم ما يدولا الباح  من أن مالير  بين العنوانين من أ لاء النساخ.
مددمة الكساب: ويوافدني اقخ الباح  عهح أن االضلراب في مددمة مالدرةم  -ه

يحمل عهح الشو  فوي نسوبسلا إلوح ال ليوب اإلسوكافي، يووافدني فوي اسوسنساج الشو  مون 
عهيا أن أنسوب ،واا الكسواب لهرايوب اقيويلاني . فيسلمنوي ،اا االضلراب، لكنا يعّه 

بأنني أ هدت لهشكو  واقو،ام والسكهيات في السأويل حينما عهوت ،اا الكساب لهرايوب 
.  واقخ الباح  يعمل أن مددمة الكساب لم سكن ،ي وحدل سوبب محاولوة سيوحيح (48)

ين جميعًا مجموعة من نسبة الكساب لياحبا : لدد وضعت بين يديا وبين أيدأ الباحث
اقسوووباب العهميوووة وراء ،وووال النسوووبة، وكنوووت مووون نبووول نووود ألمحوووت إليلوووا فوووي بحثوووي عووون 

 4811الرايب وسراثا في الموضوع الاأ سددمت با لنيل درجة الدكسورال، ونانشسا عام 
مجموعووة مسميووهة موون العهموواء الوواين ألووروا فيووا أمووورًا كووان أ،ملووا سيووحيح نسووبة كسووب 

 الرايب.
ليوود لهمسووائل فووي مووادة الكسوواب: الح ووت أن ثمووة ا ضوولرابا  فووي السمليوود السم -ح

لمنانشة المسائل الواردة في الكساب، فمرة يدوول لهسوائل أن يسوأل وأ ورى نجود يويغة : 
َلم  كرر! وثالثة: ل َم أعاد اكر كاا! وأحسست أن ،اا االضلراب يعين عهح الشو  فوي 

ال يدل عهوح شويء وال سدوود إلوح شويء .  نسبة الكساب، لكن اقخ الباح  يدول إن ،اا
. ومووا أحسووب النسوواخ نووادرين أو (58)ويعووهو ،وواا االضوولراب موون ،ووال اليوويع لهنسوواخ 

 مال،هين لهسد ل في نسي  كساب من الكسب من الدا ل، كما نهنا.
موادة الكسوواب: ويعورا اقخ الباحوو  لموادة الكسوواب المسنواهع عهيووا ولموا نهووت  -ل

السأويل في مسشابا السنهيلم ،ي نيسلا مادة الكساب الملبوع أنا إن مادة م لولة مدرة 
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باسووم مدرة السنهيوول ويوورة السأويوولم منسوووبًا له ليووب اإلسووكافي، ويسووبب السلوواب  الكاموول 
سدريبووًا بينلمووا، باسووسثناء عبووارات السمليوود لهمسووائل السووي سحوودثنا  عنلووا، نبوول نهيوول، ومووا 

مووا جوواء فووي مووادة الكسوواب ،ووال أنووا يسووسونر الباحوو  فووي سعهيوو  الوودكسور فرحووات عهووح 
 (54)يدوووول عووون إيوووراد اسوووم مجوووامل السيسووويرم فوووي مدرة  السأويووولم لووويس إال ،يووووات النّسووواخ

وكنوووت نووود نهوووت عووون ،ووواا اقمووور إنوووا دليووول عهوووح أن مدرة السأويووولم سعوووود إلوووح الرايوووب 
اقيوويلاني، إا لوويس له ليووب اإلسووكافي سيسووير لهدوورآن الكووريم . ونهووت أن الوواأ نحوول 

م لووول له ليووب نوود نسووي أن يسوودل اإلشووارة إلووح جووامل السيسووير، و،ووي اإلشووارة ،وواا ال
السوووووي سكشووووور جريموووووة  النحووووول . والغريوووووب أيضوووووًا أن اقخ الباحووووو  ال سسوووووسونيا ،وووووال 
المالح ة بل يوجا الندد إلّي ويدول:مإن الحماس الاأ اندفعت با إلثبوات يوحة نسوبة 

.نووال اقخ (55)المعنووح الوواأ أريوودم! الكسوواب إلووح الرايووب نوود جعهنووي ال أرى لهكووالم إال 
الباح  ال ، ولكنا لم يشر إلح الحماس الاأ رآل في كالمي حسح يورت ال أرى مون 
الكووالم إال المعنووح الوواأ أريوود . وال أدرأ كيوور أنوودم اقخ الباحوو  عهووح سحديوو  مددمووة 
سيسووير الرايوووب وموووا معلووا مووون سيسوووير سووورة الياسحوووة وآيوووات موون سوووورة البدووورة وَيوووّدر،ا 

 يعًا بعنوان ممددمة جامل السياسيرم!، و،اا االسم، في رأيا، من ،يوات النّساخ!.جم
 وقفة مع األخ الباحث.

لووم يكسوور الوودكسور فرحووات باسلووامي بالحموواس الوواأ يسووبب عوودم فلووم الكووالم عهووح 
وجلووا بوول أضووار أننووي نوود بنيووت عهووح نسووبة ،وواا الكسوواب لهرايووب أموورًا ،امووًا آ وور فووي 

رل ووفووواة ويوووواكر الووودكسور أننوووي سويووووهت إلوووح سحديووود وفوووواة  دراسوووسا، و،وووو سحديوووود عيووو
،وووووو بسووووبب مالح وووووة  هيلووووا نوووووارئي مجلووووول عهوووووح يووووالر إحووووودى 182الرايووووب بعووووم 

م لولاسا! وياكر أنني لال   رجت عهح الناس بلاا السحدي  في وفاة الرايب والاأ 
ونبوول أن ( 52) ،ووو!!285ي سهوور عمووا ،ووو معوورور ومشوولور موون أن الرايووب سوووفي عووام 

را كساب درة السأويل عهح عودد مون الميونيين، بعود حرموان منوا أيواًل، نبول الو  يع
ياكر انا ند اسسنس  مون اقدلوة السوابدة السوي سوما،ا الندود العهموي أن كسواب درة السأويول 

 .(51)ال يثبت أنا لهرايب اقييلاني بأأ حال من اقحوال 
أ يدووم عهوح إدعواء وأنا أنول إن الحماس المرفوا في أية نضوية عهميوة ،وو الوا

لم سسبعوا البورا،ين والحجو ، أموا أن نوسحمس إلثبوات أمور نسوو  عهيوا اقدلوة واإلثباسوات 
السووي نرا،ووا ويرا،ووا معنووا العهموواء إلثبووات العوودول، فووال بووأس موون ،وواا الحموواس وال ضووير 
فيا، بل إنا واجب ال يجووه النكووص عنوا نحوو سحديو  العدالوة وسحديو  نسوائ   البحو  

 العهمي.
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ادعوووائي بنسوووبة مدرة السأويووولم لهرايوووب اقيووويلاني بووودأ مووون ونووووفي عهوووح سوووت إن 
م لولات في مكسبوات اسوسانبول سحمول اسوما اليوريح، كموا سدودم، ثوم سأيود بمجموعوة 

وكنوت نود ألمموت 4818برا،ين سحدثت عنلا في مدالوة فوي مجهوة عهميوة محّكموة، عوام 
أسوواساة كبووار  4811عووام بلووا فووي رسووالة جامعيووة أشوورر عهيلووا واشووسر  فووي منانشووسلا 

مس ييوون كمووا سدودم . وموون أبوره ،ووال البورا،ين، فضوواًل عموا اكوورت، أن موا وعوود بووا 
الرايب في مددمسا لكسابا المعرور مميردات أليوا  الدورآنم وجدسوا نود وفوح بوا فوي ،وال 
الم لولة، وأعني ما يوديرل الرايوب مون ندواه حوول انيوات المسشوابلة فوي الدورآن مون 

ا ميرداسلا من سرادر . وكانت نسيجة ،اا كها، أنني اسسلجنت نسوبة جلة ما بين بع
الوودرة ال ليووب اإلسووكافي كمووا اكوور فووي بعووا كسووب السوورا ، وكمووا  لوور عهووح نسوو ة 
ملبوعووة حديثووة، ورّجحووت نسوووبسلا لهرايووب، ولمووا نووام الووودكسور فرحووات بسحديوو  مددموووة 

ة  العربيوة فوي عموان سيسر الرايب اكر أنا سمل بأن مدااًل نشور فوي مجهوة مجمول الهغو
يالكووود يوووحة نسوووبة الكسووواب لهرايوووب اقيووويلاني وينيوووي أن يكوووون له ليوووب اإلسوووكافي، 
و،كواا سندول اق بووار مبسومعتم!، وحينموا نهووت فوي ،وواا السحديو  موا نهووت، ،وّب الوودكسور 
فرحووات وانيووًا معسرضووًاَل بووأعهح يوووسا أن نسووبة الوودّرة لهرايووب ال سجوووه بووأأ حووال موون 

 اقحوال!!
م لألخ الباح  بدعوال ،ال، وند عدنا معا ونانشنا ميردات ،ال الدعوى فكير نسهّ 

العشووووور، واحووووودة واحووووودة، كموووووا  لووووور مووووون ،ووووواا المدوووووال، وأ،وووووم ،وووووال الميوووووردات إنكوووووارل 
لهم لولات المسعددة لهودرة المنسووبة بيوراحة عهميوة لهرايوب وكوال  عهوم السسوهيم بوأن 

درآنيوة، بشوكل عوام، كموا يدوول، إن الدرة سدوم عهح شورح المسشوابا الهي وي فوي انيوات ال
الدرة، سهسدل انيوات السوي سسشوابا فيلوا بعوا الميوردات سشوابلًا فوي الهيو  وفوي المعنوح، 

 وسدير النداه حول ،ال الميردات المسشابلة.
أجل، إن ما حسبا الباح  نددًا عهميًا ينسر موا سويوهنا إليوا مون أراء حوول الودرة 

 يثا  ولمأنينة.والرايب لم يغير ما لدينا من اسس
ننسدوول، بعوود الوو ، إلووح سلمووة يووريحة ينسووبلا إلينووا اقخ الباحوو  . إنووا يوواكر أننووي 
موون نسووبة الوودرة لهرايووب انسدهووت إلووح سحديوود عيوورل وسوونة وفاسووا . ،ووال واحوودة، والثانيووة 
أنني سويوهت إلوح أن الرايوب نود سووفي فوي بودايات الدورن ال وامس اللجورأ  مون كهموة 

يووالر إحوودى م لولاسووا!! واقموور الوانوول عهووح ييوور ،وواا سركلووا نوواره مجلووول عهووح 
الوجا، فأنا، أواًل، لم أكسشر عيور الرايوب مون نسوبة الودرة إليوا . كوال . إنو  سعهوم أن 
حديثي عن نسبة الدرة كان في مدالة نشرت في مجهة مجمل الهغة العربية اقردني عام 
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العربيووة بدمشوو  عووام ، ونبهلووا فووي مدالووة موووجهة نشوورت فووي مجهووة مجموول  الهغووة 4818
(، وسعهووم أن حووديثي عوون عيوور الرايووب نوود نشوور فووي مدالووة أ وورى فووي 2م4)ج 4812

، دون أن ي بنووي الثوواني عهووح اقول بووأأ حووال 4894المجهووة نيسوولا بعوود عووامين كووامهين 
مووون اقحووووال، وال أدرأ مووون أيووون جووواء اقخ الباحووو  بحكوووم أننوووي بنيوووت أحووود،ما عهوووح 

 ان ر!!
لووح وفوواة  عووالم فووي حجووم الرايووب موون كهمووة لدوواره مجلووول الثانيووة أننووي سويووهت إ

مسعجووول سركلوووا عهوووح يوووالر م لولوووة مووون م لولاسوووا، كوووال يوووا أ وووي الباحووو ! عووون 
البرا،ين السي سدسلا في سرجيح وفاة الرايوب فوي أوائول الدورن ال وامس بوارهة لهعيوان فوي 

رد،ا عهّي أحود، بول المدالة الماكورة، لم سرد،ا عهّي لجنة منانشة رسالة الدكسورال، ولم ي
عن باحثًا مجمعيوًا مشولودًا لوا ،وو الودكسور إحسوان عبواس حينموا نورا مدوالسي فوي مجهوة 

، كسووب كهمووة أ وورى فووي المجهووة نيسوولا عووام 4894مجموول الهغووة العربيووة اقردنووي عووام 
، يثبووت فيلووا يووحة مووا ا،بووت إليووا، عوون لوور  السحوورّأ العهمووي موون كسوواب آ وور 4891

لسي عرضت للا، و،و كساب ممحاضرات اقدباءم . ولياكر  لهرايب، وليس من اللر  ا
اقخ الباحوو  أننووي مووا ابسوودعت ،وواا الوورأأ ابسووداعًا، فغايووة مووا فووي اقموور أننووي رّجحووت 

 رواية السيولي والبيلدي، فهي عير الرايب، عهح سائر الروايات.
 أمووا كهمووة  الدوواره المجلووول المسعجوول فهووم يكوون للووا عنوودأ أأ وهن . لدوود اكرسلووا 

وأنا اا،ب إلح سرا  الرايب اسسدييا عن عيرل، مررت بلا أواًل ونهت ،ال مالح وة 
لوووويس للووووا وهن عهمووووي . ولكننووووي سوووواكرسلا بعوووود  العووووودة موووون اسسديوووواء آثووووار الرجوووول 
واسوووسنلانلا، بالنسيجوووة العهميوووة السوووي المأننوووت إليلوووا، فدهوووت فوووي النلايوووة يبووودو أننوووي نووود  

ول . ،اا مدى ما كان لهمالح ة اللائرة من وهن السديت أ يرًا مل سه  المالح ة العج
 عهمي.

 من صاحب كتاب "درة التأويل"؟
نعووود إلووح البحوو  عوون يوواحب للوواا الكسوواب، ييوور الرايووب، الوواأ لووم يوورسا  بووا 
اقخ الباح ، وال  باللوار مل الباح ، لنرى من سييوبح يواحب ،واا الكسواب فوي 

رين لهعوودة لهحودي  عنوا فوي نلايوة رأيا، أموا عيور الرايوب فربموا وجودنا أنيسونا مضول
 الحدي .

يسسبعد اقخ الباح  أن يكون الكساب من أعمال ال ليب اإلسكافي، وأيًا كانوت 
اقسباب في رأيا فهن ننانشا فيلا، قننا في اقيل كنا أول من نيوي ،وال النسوبة . ثوم 
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إليوا، كموا  ،و(، فدد اكرسا المراجل منسوباً 282يعرا الكساب عهح ف ر الدين الراهأ )
سددم في بداية كهمة الباح ، وكنت ند أشرت نبها عهح أنا نسب إليا أيضوًا فوي كسواب 

(. ولكوووون يسبووووين أنووووا لوووويس 4829الووووراهأ مالوووونيس والووووروح وشوووور ونا،مووووام )لبوووول اللنوووود 
يوواحبا، ثووم يعرضووا الباحوو  عهووح ميوونر أيوويلاني آ وور ،ووو محموود بوون الحسوون بوون 

الحوودي  الوواأ يغوورأ اقسووساا الباحوو   ،ووو(، يوواحب كسوواب حوول مسشووابلات182فووور  )
بمسابعة آثارل في مكسبات إسسانبول، وبالريم من ال  كها يسويل اقخ الباح  إلح أن 

 ابن فور  ،اا ليس ياحب درة السأويل أيضًا.
 إشارة مفيدة مضّيعة

وبينما كان الباحو  معنيوًا بعورا الكسواب عهوح ابون فوور   عبور بمالح وة نيموة 
لكسووواب لهرايوووب، فووواكر فيلوووا أن محووول مسشوووابلات الدووورآن لهرايوووب اات وهن فوووي نسوووبة ا

موون دراسووسا(:مو،و نيووس كسوواب  29اقيوويلانيم)كاا(، ويضووير بووالحرر الواحوود )ص  
درة السنهيل ويرة السأويلم!! ولكن  ،ال اإلشارة لم سعن  لهباح  شيئا، ويبدو أن اقحكام 

الرايوب نود أبعدسوا عون كول  ال اية المسيلرة عهح ا،ن الباح  بنيوي نسوبة الودرة عون
مووا يسيوول بلووا اسيووااًل إيجابيووًا، وال أدرأ، بعدئووا، موون منووا الوواأ سسوويلر عهيووا الشووكو  

 واقو،ام والسكهيات!
وال ننسووح أن م لولووة محوول مسشووابلات الدوورآنم ،ووي نسوو ة موون النسووي ال ليووة 
ة الست السي أشرت إليلوا فوي بدايوة كهمسوي، مموا ينسوب بيوراحة لهرايوب، مون نسوي مدر 

 بمكسبة رايب باشا بإسسانبول(. 498السأويلم . )رنم 
وممووا يدوووأ فووي ،ووال الم لولووة ،وواا االحسمووال مووا يوواكرل الباحوو  عهووح اليوويحة 

من بحثا من مأن مسشابا الدرآن ،اا يوجد في مجموع واحد يضم معوا أيضوًا كسابوًا  29
سييوويل  فووي حوول مسشووابلات الحوودي  البوون فووور  وكسابووًا آ وور لهرايووب اقيوويلاني ،ووو

 النشأسين وسحييل السعادسينم.
 البحث عن "جامع التفسير"

ويعد أن يعيا الباح  في البح  عن ياحب محسمل لهودرة يدوول ملوم يبو  أمامنوا 
مون الكسوب فوي السيسوير السوي سحمول اسوم الجوامل إال ،واا الكسواب :مالجوامل فوي السيسووير 

م السنةم. ويعدل، عهح حيٍن قبي الداسم إسماعيل بن محمد اقييلاني... المهدب بدوا
البحوو  عوون ماللوور الكسوواب نسووبنال لهرايووب إلووح البحوو  عوون سيسووير نسووبنال ونسووبا ،ووو 
أيضًا لهرايوب، ونعنوي بوا جوامل السيسوير، وسوبب الوربل بينلموا، بوين الكسواب والسيسوير، 
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أنا ش  في سيسير ابن فوور  و ون أنوا يحسمول أن يكوون نسو ة مون نسوي درة السأويول، 
 بًا لالنسدال إلح السيسير الاأ اكر أنا يمت عهح الرايب بسبب.وكان ،اا سب

وفي دورة البح  عن جامل السيسير يعورا اقمور عهوح مجموعوة مون الميسورين 
ممن فوي ساري وا سيسوير باسوم مالجواملم أو حسوح مالجوامل فوي السأويولم، وبعضولم مسدودم 

،ووو 255لاني ،ووو وأبووي مسووهم اقيووي291فووي الووهمن عهووح عيوور الرايووب مثوول الرموواني 
،وو وبعضولم مسوأ ر مثول 124،و ومحمود بون عهوي بون ملريوه   282وأحمد بن فارس 

 ،و.888،و وعهي بن عبد الها البدليسي 942أحمد بن إسماعيل الحسباني 
ولم سنجح ،ال السياسير في االنسراب من دائرة احسمال النسبة الدوية، وفي النلاية 

 في السيسير ..) العبارة السابدة(. يدول الباح  : ملم يب  أمامنا من الكسب
سماعيل بون محمود اقيويلاني المهدوب بدووام السونة، الواأ يرسووا عهيوا الباحو   وا 

،ووو . 222يوواحب  ميوونيات فووي السيسووير والمعوواني واإلعووراب واليدووا، ونوود سوووفي عووام 
وال وويل الرفيوول الوواأ يعبوور عهيووا الباحوو  لييوول إليووا ،ووو أن موون بووين ميوونياسا سيسوويرًا 

(، ثوم ال يهبو  الباحو  أن 21سمال مالجاملم حسبما جاء في بعا سراجما،)ص  كبيراً 
يسوسووول فوووي ،ووواا اقمووور، بعووود أن يسوووسدر فوووي  هووودل أنوووا ،وووو يووواحب مجوووامل السيسوووير م 
الماكور في بعا مواضل م لول مدرة السأويلم، ويجيل الن ر فوي بعوا ميونياسا، 

سأويول المسنواهع عهيوا، والو  إلح أن  يكسشر فوي النلايوة أنوا ،وو يواحب  كسواب درة ال
باالسسناد إلح عدد من اإلشارات السي يس ا،ا ،و إثباسات وبرا،ين ونحاول أن نعرضلا 

 نحن عهح البح  والمنانشة.
 قوام السنة ودرة التأويل

 وفيما يهي عرا للال اإلشارات مل منانشسلا:
بي الداسم عدم وجود كساب يحمل اسم مالجامل في السيسيرم لي ًا إال كساب أ -4

إسوماعيل . والوو  كموا ورد فووي الكسووب السوي سرجمووت لوا، والوو  االسووم يسيو  موول مووا ورد 
 اكرل في مالدرةم في سورة مالكافرونم.

ونحن إاا ن رنا إلح الكسب السي سرجمت للاا المينر فإننا نجد أنلا كرت فعاًل 
 21اليويحة  لا سيسيرًا باسم مالجاملم ولويس مالجوامل فوي السيسويرم، والو  واضوح عهوح

من كهمة اقخ الباح  في مجهة الشريعة والدراسات اإلسالميةف فمورة نجود:منال الحواف  
أبووو موسووح: ولووا السيسووير فووي ثالثووين جووهءًا سوومالم، الجووامل  كمووا نجوود بعوود ال :مونووال 
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الوووداودأ: ثوووم نوووال أبوووو موسوووح : ومووون سيوووانييا السيسوووير الكبيووور ثالثوووون مجهووودًا سووومال 
 الجاملم.

دو لنا أن اسم كساب السيسوير الواأ يونيا نووام السونة مالجواملم ولويس ومن ،نا يب
مالجووامل فووي السيسوويرم بووالهي  والحوورر، والوو  حسووبما وردت فووي الووروايسين الموواكورسين 
الهسين ربما عادسا إلح رواية واحدة في مرجعين . إنا كساب في السيسير اسوما مالجواملم 

مكسبوة  498حل مسشابلات الدورآنم )بورنم ال يسي  مل ما جاء في النس ة ال لية من م
فهدد جاء فيلا أن اسم الكساب الموعود ،و مجامل السيسويرم،  –رايب باشا، بإسسانبول( 

كما ،و ماكور مرسين في يدد شرح السكورار فوي سوورة الكوافرون . )وال ننسوح أن ،وال 
س النس ة ال لية ،ي واحدة من ست نسي نسبت يراحة لهرايب اقييلاني دون لوي

 وال يموا(.
لاا فإننا نرى أن كساب نوام السنة في السيسير ،اا يسسوأ مل كسب ان رين السي 

 سحسمل اسم مالجاملم، وال ي سهر عنلا.
السواف  بين ما جاء في مددموة درة السنهيول وموا جواء فوي سرجموة أبوي الداسوم  -ب
اكر،ا لووا كسووب ويعوورا اقخ الباحوو  لمووا بووين السرجمووة لدوووام السوونة السووي سوو –إسووماعيل 

السووراجم لمووا جوواء فووي مددمووة النسوو ة ال ليووة موون محوول مسشووابلات الدوورآنم )السووي ،ووي 
مكسبة رايب باشا بإسسانبول(، فيجود  498برنم  -نيسلا درة السأويل.. المنسوبة لهرايب
 أن الواحدة منلما كالمرأة لأل رى.

سلل أن نورى موا وربما كان لنا فيما يدول اقسساا الباح  رأأ آ ر بعود إا لوم نسو
 يرى من أنلما الواحدة لأل رى كالمرأة.

فغايوووة موووا بينلموووا مووون  يوووول االئوووسالر  يلوووان : اقول حوووول عنايوووة الميووونيين 
بالدرآن الكريم ودراسسا ونراءاسا، والثاني فلم الحبسة السي أيابت نوام السنة في لسانا 

ا ،ووي ال هوووة السووي بسووبب موورا أيووابا نبوول وفاسووا بعووامين، كمووا ورد فووي سرجمسووا، فإنلوو
 أيابت ياحب كساب الدرة ) هوة عين ال  هوة نهب واضلرار ال عن ا سيار(.

أما عناية المينيين ب دمة كساب الها العهيه وسيسيرل والدراءات منا فلو أمر ال 
يهسدي عهيا اثنان فدل من عهماء السرا  ولكن جميل عهماء السرا  أيضًا، فمنوا أن نوال 

عهيا وسهم م يركم من سعهم الدرآن وعهمام، بل منا أن أ ا كساب  رسول الها يهح الها
الها بالسنهيل، والنواس معنيوون بسعّهموا وسعهيموا وسيسويرل ودراسوسا وبحو  العهووم الم سهيوة 

 حولا.
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وأما الربل بين مورا نووام السونة مرضوًا أفدودل النلو  وبوين ال هووة السوي أيوابت 
شوووود الدوووواره والباحوووو  . الوووو  أن أيهووووب يوووواحب الوووودرة، فووووربل ضووووعير ال نوووورال نويووووًا ي

الميوونيين ربموووا ييوووابون بووأمراا مهمنوووة فوووي أوا وور أعموووار،م كموووا ،ووو معووورور مووون 
مرا الجاح  بالندرس واليال  في أوا ور أياموا . أموا  هووة العوين ال  هووة الدهوب السوي 
أيابت ياحب مالودرةم اضولرارًا ال عون ا سيوار... فوي حالوة سووهع الورأأ فيلوا مواا،ب 

م اللم للا ملالب، فربما كانت أمرًا م سهيوًا،  وربموا كانوت بسوبب عوائو   ارجيوة وانسس
 عن أمراا الجسم، أو بسبب آ ر من أسباب سوهع الماا،ب . والها أعهم.

السشووابا بووين مددمووة درة السنهيوول ومدوودمات مووا ويووهنا موون كسووب أبووي الداسووم  -ج
 إسماعيل.

)موون نسوو لا ال ليووة بمكسبووة رايووب ويعدوود اقخ الباحوو  مدارنووة بووين مددمووة الوودرة 
( وبين ثالثة من مينيات أبي الداسم إسوماعيل اقيويلاني المعورور 498باشا، رنم 

بدوام السونة، ،وي :كسواب الحجوة فوي بيوان المحجوة وشورح موا،ب السوهر، وكسواب سوير 
السهر، وكساب السرييب والسر،يب، وييل من ،ال المدارنوات إلوح أن يواحبلا جميعوًا 

 ام السنة.واحد ،و نو 
ونحن ندول بودورنا إن نسيجوة ،وال المدارنوات جميعوًا ال سويول بالضورورة إلوح موا 
سويل إليا اقخ الباح  . وال  من يير جلة . فالدرة السي يعدد بينلوا المدارنوة وبوين 
مددمات كسب نوام السنة لوم سوهل أمورًا فيوا ييور ثابوت النسوبة ثبوسوًا مسيدوًا عهيوا . فيكور 

 مشكو  فيا!. نعرا ثابسًا عهح
والوجا ان ر أن ما عثر عهيا اقخ الباح  من ندال سشوابا بوين ،وال المدودمات 
يمكووون أن نعثووور عهيوووا فوووي سوووائر مدووودمات كسوووب الميووونيين فوووي عهووووم الدووورآن أو عهووووم 
الحووودي  مووون عهمووواء السووورا  . فأكثر،وووا مسسوووسيسح بالحمووود لهوووا ثوووم، سبوووين دواعوووي سوووألير 

ماللر أم بناء عهح سالال ولهب من ييرل، ثم ساكر الكساب، سواء أكانت حاجة بدت له
اسووم الكسوواب، ثووم سوواكر منلجووا ثووم ي ووسم المددمووة بوودعاء إلووح الهووا سووبحانام. كمووا يوواكر 

 (.14الباح  )ص
موي لر السجل يير المسكهر في ،ال المدودماتم فوي كسوب كثيور مون الميونيين 

 ول:في السرا ، و،ل ن ن أن االلسداء في مثل الجمل السالية في اق
مثم إنكوم معشور لهبوة العهوم أحسون الهوا سووفيدكم أكثورسم مسواءلسكم إيواأ أن أجمول 

 لكم كسابًام.
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ومثل الجمل السالية في الثاني:ماعهموا حمهة الكساب الحكيم وحي ة الدورآن الكوريم 
 وفدكم الها لح  عهما بعد ح  سالوسام.

رم فوي اق وا والندول ،ول ن ون أن ،واا االلسدواء مموا نوالوا مونول الحوافر عهوح الحواف
والنسي، أم أنا شويء يعورا قكثور المسعرضوين لهسدوديم لميونياسلم وم البوة الشوادين 
والمسعهمين فوي عهووملم! إننوا، با سيوار، لوم نجود بوين مدودمات ،وال الكسوب موا يربللوا 

 بكساب مدرة السأويلم.
يواكر  ،و( وبين أ ا ان اين عون مالودرةم.222السناسب بين وفاة نوام السنة ) -د

اقخ الباحوو  أن أول موون أ ووا عوون مالوودرةم ،ووو الكرموواني يوواحب مالبر،ووان فووي مسشووابا 
الدرآنم. الاأ ياكر مسرجمول أنا سوفي في منسير الدرن السادس . وياكر، لال ، أنا 

،و، وال يعدل أن يأ ا عن 222ند يعدل أن يأ ا الكرماني ،اا عن نوام السنة المسوفح 
 أدر  الدرن ال امس وعاه في ملهعام! وأعني الرايب. رجل ميهعم الهاعمون أنا

ولو فكرنا في موضوع أ ا الالح  عن الساب  لوجودنا معيوارًا ،اموًا فيوا، بول ،وو 
المعيار  اق،مف و،و مدى اإلبداع والسجديد في موضوع المادة العهمية بالديواس إلوح موا 

سوأثرًا مون المعايورة السوي  يسيل بلا في بابلا . إن  ،اا المعيار يعود، فيموا أرى، أكثور
يرا،ووا الووودكسور فرحوووات . و،وول يمنووول سدووودم ميووّنر مووون أن يأ وووا عنووا ان ووواون! و،ووول 

 المعايرة شرل إجبارأ لسبادل بين المسعايرين أو المسداربين في الهمن!.
إن المسووأ رين يأ وواون عوون المشووا،ير موون السووابدين، مموون للووم سووأثير، لووم يووهل، 

،ووو( يوواحب مالبر،ووان 185اسلم، فلوواا ،ووو الهركشووي )عهووح الالحدووين فووي مووواد موضوووع
فووووي عهوووووم الدوووورآنم حينمووووا يسعوووورا الدوووورآن يعوووودد جماعووووة موووون الوووواين يوووونيوا فيووووا ثووووم 
يدووول:مومن أحسوونلا كسوواب الميووردات لهرايووبم، وبينلمووا، بووين الرايووب والهركشووي، ه،وواء 

لوديلما، أربعة نرون من الهمان . وكال  فعل السيولي في إسدانا، ولم سلع المعايرة 
لووودى الهركشوووي والسووويولي، عهوووح عمووو  السوووأثير العهموووي فوووي بووواب العهوووم الووواأ يجووورأ 

 الحدي  عنا.
ومن ،واا كهوا يسبوين أن ،واا اقمور ال يدودم شويئًا فوي أمور سدريوب درة السأويول مون 

 نوام  السنة.
 ،ل سيسير الرايب مجامل السياسيرم موجود! -،و

الوثيدة بين م لول درة السنهيل وبوين  وقن الباح  لم يسسليل أن يدسنل بالعالنة
الرايب اقييلاني، رفا ما في ،اا الم لول من اكر اسم سيسير لهرايب لوم يواكر 
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في المراجل السي اكرت سيسيرل . فهم ياكرل بلاا االسم السيولي، وال حاجي  هيية  وال 
. فدد اكرت بروكهمان وال دائرة المعارر اإلسالمية، ويكسيون باكر اسم سيسير الرايب 

أن لا سيسيرًا ع يمًا، وند اكر بعضلم أنا يدل في عشر مجهدات، ولكن أحدًا منلم لم 
 يسما بلاا االسم.

ن لم يلهو  ،واا االسوم عهوح  وي لر ببال من ييّكر في ،اا اقمر أن الرايب، وا 
سيسرل في بدايسا، فدد أله  عهح سيسيرل في مرحهة من مراحل إنجواهل، حسوح عورر بوا، 

ا المواضل والمراجل، ولم يعرر فيلا جميعًا، وربما سهامن ،اا اقمر، أو سب  في بع
بدهيل، همن إنجاه م لولة درة السنهيل السي ورد اسما فيلا يريحًا مرسين في مونور 

 واحد.
ال فكير ييّسر وجود بعا النسي ال ليوة مون ،واا السيسوير بلواا االسوم! فثموة  وا 

بوورنم  –كسبووة  الشوويي عبوود الدووادر الجيالنووي ببغووداد م –نسوو ة منووا فووي المكسبووة الدادريووة 
. ونووود اكووور الووو  كهوووا الووودكسور  4/92. فوووي اقيوووول ال ليوووة، ونووود يووونيت بووورم  28

فرحات في سحديدا لمددمة سيسير الرايب وفيا سورة الياسحوة وأوائول سوورة  البدورة، الواأ 
 (52()52) سمال باسما جامل السياسير!!!!.

لباحووو  عهوووح موووا ندهوووت بعوووا اق بوووار مووون أن ،ووول أكمووول سيسووويرل! ويركوووه ا -و
الرايب لم يسم سيسيرل، ولال  فإن ما نيل في سورة مالكوافرونم عنوا يودل عهوح أنوا لويس 

، نود اكور (51)لهرايب . ولكن الاأ نالح وا أيضوًا أن حواجي  هييوة فوي كشور ال نوون
آ ورل سيسير الرايب واكر  الكهموات فوي أولوا ولوم يواكر أنوا لوم يسموا، ولوو نود وجود فوي 

وال دائورة المعوارر  (59)نديًا لاكرل . كما اكر أوائها، وكال  لوم يواكر نديوا بروكهموان
 .(58)اإلسالمية 
وفووي النلايووة يسسوواءل الباحوو  عوون سووبب عووهو مجلووودم أبووي الداسووم إسووماعيل  -ه

لهرايووب اقيوويلاني، فيوورى أنووا السشووابا فووي الموضوووع واالشووسرا  فووي االسووم )أبووًا وجوودًا 
ة إلووح أيوويلان، ثووم يوورى أن شوولرة السوواب  )الرايووب( وشوولرة سيووانييا نوود وكنيووًة( والنسووب

 لغت لدى النساخ عهح الالح  )نوام السنة( ونسبسلا لألول منلما.
والنووا ر فووي ،ووال اقسووباب ال يجوود فيلووا نوووة وأسوورًا يحمووالن عهووح السيوودي  بلمووا 

 وااللمئنان إليلما.
ن، وفووووي كسووووب اليلرسووووت فالووواين يوووونيوا فووووي موضوووووع المالليووووات الدرآنيووووة كثيوووورو 

 ولبدات الميسرين وعهوم الدرآن ما ياليد ال .
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واشسرا  الرجهين في االسم أمر عادأ يدل بين كثير من رجال السرا ، وملالعوة 
فلارس اقعالم في كسب السرا  أو مراجعة كسب الكنوح واقلدواب لعبواس الدموي  وييورل 

،واين الورجهين فوي بعوا موا  سثبت ال  . و،اا الشاعر اللغرائي المشولور يشوسر  مول
اكوور للمووا موون اقسووماء المشووسركة فلووو الحسووين بوون عهووي بوون محموود اقيووبلاني، أبووو 

 إسماعيل.
أموووا شووولرة الرايوووب وشووولرة ميووونياسا لووودى النسووواخ الووواين سهووووا عيووورل فلوووو أمووور 

أن  ،واا العوالم نود منوح بسجا،ول كبيور  (28)مشكو  فيا . فدد الحو  كثيور مون البواحثين
واًل ومن أيحاب السراجم وكسب اللبدات ثانيًا . وربما كان ال  عائدًا من أ،ل عيرل أ

لعدم اسيال الرايب بدضواء أو عمول الدولوة أو منادموة أميور أو وهيور، واحسموال سوكنا 
، وعدم (24)في بعا المدن يير المشلورة في بالد فارس، وسندها بين بغداد وأييلان 

موون بووين أ،وول السوونة والجماعووة والشوويعة وضوووح ما،بووا بووين اليوور  اإلسووالمية المعروفووة 
والمعسهلة، بل إنا ند يكون ضاع سدديرل بين أ،ل السنة والشيعة عهح وجا  اص، قن 
 وووا،رة الووواأ يليوووو عهوووح سووولح بعوووا ميووونياسا يووووحي بانسسوووابا لهشووويعة، مموووا جعووول 
مسرجمي السنة يغيهونا، ولكن انسماءل ق،ل السنة جعل كسوب الشويعة وسوراجملم سسنكوب 

.  ولوال حاجة أيحاب المعاجم وكسب السيسير لكسابا الميردات لما ورد (25)جانبًا عنا 
للم عهح  الر . و،ال نس ة من كسابا ممجمل الباليةم سبين في العير الحدي  أنلا 

،وو، ولكنلوا لوم سكون كافيوة قن يورد اكورل 228كانت لدى اإلمام اليوغاني المسووفح عوام 
 لهغوأ المعجمي الكبير.في واحد من مينيات ،اا العالم ا

فمن ،ال اإلشارات جميعًا السي رأى فيلا اقخ  الباح  مدالئل سشير إلوح وبعد : 
نسووبة كسوواب مدرة السنهيوول ويوورة السأويوولم قبووي الداسووم إسووماعيل بوون محموود بوون اليضووول 
اقيوويلاني المعوورور بدوووام السوونة، موون ،ووال اإلشووارات وممووا بوودا لهباحوو  الموودن  فووي 

بين عدم يحة ارسباللا بلاا الرجول الواأ سوم ربلوا بالبحو  أيواًل بحبول منانشاسلا، يس
 واٍل ضعير م نون، ،و سيسيرل المسمح بالجامل وليس جامل السيسيرم.

ومن ،نا فإننا نعجب لبح  يييل كسابًا عن ماللر  لر اسما عهوح سوت نسوي 
بسا إليوا من نس ة الم لولة  لورًا يريحًا ال جمجمة فيا وال السواء، كموا جواءت نسو

فووي كسووب سووراجم مشوولورة فووي مسووسوى بروكهمووان والهركهووي ودائوورة المعووارر اإلسووالمية، 
نعجوب كيور نييوها عون كسواب موثو  النسوبة إليوا ونبحو  عون أسوباب افسراضوية لوربل 

 ييرل ببعا كسبا !!!.
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 تحديد عصر الراغب األصفهاني  -2
كسواب مدرة السأويولم  وبعد أن فرينا من الدضية اقولح في ،اا الرد، وأعني نسوبة

 ننسدل إلح الثانية من نضايا الرد اقساسية، و،ي سحديد عير الرايب.
وكنت ند بحثت في ،واا الموضووع فوي بحثوي الواأ أعددسوا لنيول درجوة الودكسورال 

، ثم سوسوعت فيوا وكسبوت 4811في انداب نسم الهغة العربية بجامعة عين شمس عام 
( موون مجهووة مجموول الهغووة العربيووة اقردنووي عووام 45-44عنووا مدالووة فووي العوودد المووهدوج )

، و،و بح  آ ر يير البح  في سحدي  نسبة كساب درة السأويل الاأ نشر فوي 4894
م( . )وعهووح الووريم موون السباعوود بينلمووا 4818عووام  1-2المجهووة نيسوولا )العوودد المووهدوج 

كسواب  في الهمن وفي الموضوع يدول اقخ الباح  : إن البح  الواأ نوادني إلوح نسوبة
درة السأويل نادني عهح أن أندم رأيًا في عير الرايب!( وفي ،واا الحودي  موا فيوا مون 

 إر اء  الل الش  والسضعير.
ويايووة مووا يجوودل الباحوو  فووي سحديوود عيوور الرايووب رأيووان أحوود،ما لجملووور موون 

،ووو، وان وور أنووا أدر  285الميوونيين الوواين يسبوول بعضوولم بعضووًا، و،ووو أنووا سوووفي عووام 
امسوووة لهلجووورة . وحينموووا ن ووورت فوووي ،ووواين الووورأيين المسباعووودين اضووولرت أن المائوووة ال 

أمعن الن ر في أعمال الرايب المنشورة والم لولة، بحثًا عن الحديدة، فسويهت بعد 
البح  والسندير والن ر إلح سرجيح الرأأ الثاني، الدائل بأن الرايب كوان حيوًا فوي أوائول 

يسجووواوه العدووود أو العدووودين مووون ،ووواا الدووورن الدووورن ال وووامس اللجووورأ، ونهوووت إن ،ووواا ال 
ال امس )ونهت إننوا بوال  نهسدوي مول مالح وة الدواره المسسورع الواأ اكور أنوا نود سووفي 

 ،و(.182عام 
وموا ينكورل عهوّي الباحو  الودكسور فرحوات أن أ ورج عهوح  النواس بورأأ فوي سحديود 

ايووب، موورة عيوور الرايووب يمكوون أن يعووّد مسووسغربًا، فكيوور مأسجوواوه كوول المسوورجمين لهر 
واحدة حسح أيل إلح السيولي فاعسمد نولا! سبحان الها!. و،ول كانوت اقنووال سعسمود 

 بعد،ا وكثرة الدائهين بلا أم سعسمد برجحانلا ووهنلا النوعي بين سائر  اقنوال.
إن مووا نووّوى عنوودأ نووول السوويولي ،وواا ،ووو السدوواالل موول اسووسنلا  أعمووال الرايووب 

ر مووون أعموووال الميووونر ،وووو المنلهووو  اقول  نيسووولا عووون عيووورل، وأحسوووب أن اليووودو 
لهحوودي  عوون وفاسووا وعوون عيوورل، و،وواا ،ووو مووا نمووت بووا حينمووا ندبووت فووي آثووار الرايووب 

 المنشورة والم لولة.
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أما الدائهون بالرأأ ان ر في وفاة الرايب فهم اسسلل أن أث  بأنواللم، بسبب ما 
مور، وبسوبب بعود،ا فيلا من اضلراب،  لر واضحًا في مسرجموي الشويعة عون ،واا اق

عما سنبص با أعمال الرايب، وقن أنواللم ،وال  ال سيودر عون سحهويالت وأبحوا  بدودر 
،و، وربما كان الدائل 285ما يسبل الالح  منلم فيلا الساب ، فدال نائهلم إن الوفاة في 

 ! نال يير،م بغير ال  أيضًا.285،و المسسشر  اقلماني بروكهمان، ونال ان رون 
ادأ فووي سحديوود عيوور الرايووب عهووح مالح ووة الدوواره المسسووّرع فووي أنووا أمووا اعسموو

،و، كمل يدول الودكسور فرحوات، فلوو أمور لوم يكون عهوح اإللوال ، إننوي 182سوفي في 
أنوللوووا مووورة ثانيوووة، إن ،وووال المالح وووة لوووم يكووون للوووا عنووودأ أأ وهن عهموووي، ولوووو أننوووي 

اا عودمنا الكبيورة، إنلوا لوم اسسشلدت بالشعر الاأ يييد أننا نبح  عن اقدلوة البسويلة إ
سوهد عهوح بعوا شوعور مون الراحوة النيسوية السوي يجود،ا الباحو  بعودما يجلود فوي بحثوا 

 وييل إلح نسيجة ند يكون أومأ بلا، دون المئنان عهمي، عابرو سبيل.
أموووا كووووون ،وووال المالح ووووة سشووووير عهوووح ابوووون فووووور  اقيووويلاني ال إلووووح الرايووووب 

واحد بعا الرسائل العهمية، فربما كان يحيحًا  اقييلاني، وند ورد للما في مجموع
ن كانت نسبسلا ال سالثر فيما نهنا عن عيور الرايوب فوي  ما اكرل اقخ الباح  فيلا، وا 

 شيء، إا يسسوأ فيا وجود،ا وعدملا.
أمووا اسووسغرابي لدووول ال وانسووارأ إن يوواحب معجووم أدبوواء نوود سوورجم لهرايووب فلووو 

لوم يعثور ييورأ بعود، عهوح نسو ة مون . نسوي ،واا وارد لم يوهل، إا إننوي لوم أعثور أنوا، و 
المعجم فيلا اكر لهرايب . لكنني أنر عندما اكر الباح  من أن ياحب سير أعالم 
النبالء، مند اكر الرايوب وعوّدل فوي اللبدوة الرابعوة والعشورينم، أنور قعسورر مورة ثانيوة 

هوو  السووي أننووي لووم أعثوور عهووح سرجمووة لهرايووب فيووا، وربمووا كانووت نسوو ة ييوور مكسمهووة س
الهعت عهيلا في ال  الونت، ولكنني أالح   أن الا،بي نود نوال إنوا لوم يعثور لهرايوب 
عهح ساريي وفاة أو سرجمة، ثم اكر مأنا كان حيًا إن شاء الها في ،اا الونتم. إن ،وال 
الييغة فيلا من الس مين والسغهيب أكثر مما فيلا من السأكيد والسوثيو  . فهويس الوا،بي 

واثدوًا مموا يوورد، و،وو يسكوص عهوح عبوارة مإن شواء الهوام،  وفوًا مون الونووع فوي مسأكدًا وال 
الهلل، ويغهب أن يعد الرايب في اللبدوة الرابعوة والعشورين سغهيبوًا يسويول معوا إلوح إن 
الرايب ند سوفي عهح اقيهب، في حدود منسير الدرن ال امس الاأ عّدل حدود ،ال 

 اللبدة.
المحاولة لسحديد عير الرايب ،و أنا مون أ،ول  وما يمكن أن ن رج با من ،ال

الدوورن الرابوول أو أنووا سووهي فيووا موون عموورل نوودرًا ييوور يسووير، أأ إنووا لووم ي سونوور فووي بدايووة 
 ،و( كما هعم بعا الباحثين.285الدرن السادس )
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أمووا مووا اكوورل العالمووة اقسووساا محموود كوورد عهووي، فووي مجهووة مجموول الهغووة العربيووة 
،و، فلو عهوح الوريم مون 125أن الرايب ند سوفي عام (، 512ص  51بدمش  )العدد 

نربا مما ندول، إال أنا لم يشيل بموا يالكودل ويوثدوا فوي مسوسوى البحو  العهموي، كموا أن 
 ،و.282،اا الباح  كان ند اكر في مكان آ ر عن الرايب أنا ند سوفي عام 

ييووور أن الهوووا سوووبحانا يشووواء أن ي لووور الحووو  مووون حيووو  ال نحسسوووب! فدووود كسوووب 
سساا محمد عدنان الجو،رجي في مجهة مجمل الهغة العربية بدمش  )المجهد الحادأ اق

( مدااًل ياليد فيا موا رجحسوا، مون أن الرايوب نود سووفي فوي بدايوة 484والسسين الييحة 
الدرن ال امس اللجرأ، وال  من م لولوة نوادرة لميوردات يريوب الدورآن نسو ت عوام 

 ل مئة(.،و ) في محرم من شلور سنة سسل وأرب188
 ألم سدلل بال  جليهة.. نول كل  ليبَ!!!!!

 الخالصة
ونيوول، فووي النلايووة إلووح  اليووة ،ووال الووردود عهووح مووا جوواء فووي مدالووة الوودكسور  

أحموود حسوون فرحووات فووي مجهووة الشوووريعة والدراسووات اإلسووالمية عوون كسوواب درة السأويووول 
 ونسبسا لهرايب اقييلاني:

مثبوت عهووح سوت نسووي أو سوبل موون لموااا ال يكوون اسووم الرايوب اقيوويلاني ال -4
نسوووووي درة السأويووووول ال ليوووووة، دلوووووياًل كافيوووووًا عهوووووح نسوووووبسلا إليوووووا! و،ووووول يعبووووو  

ن عبثوا بمثل ،ال العدد من نسي الكساب الواحد!  الناس ون، وا 
و،وول ونعووت أنووا فووي و،ووم كبيوور، كمووا يدووول اقخ الباحوو ، إاا الح ووت أن مووا  -5

درة  السأويولم فوي سحديو  وعد با الرايوب فوي مددموة ميرداسوا نود وفوي بوا فوي م
اقليوووا  المسرادفوووة عهوووح المعنوووح الواحووود إاا كوووان يريووود منانشووواسا فوووي اقيهوووب 
اقعووم حووول مووا فووي انيووات المسشووابلة موون ميووردات مسرادفووة المعنووح مسداربووة 

 اقليا !

وكيوور ينيووي الباحوو  أن اسووم سيسووير الرايووب ،ووو جووامل السياسووير، و،ووو يعوودد  -2
لوووا المحوووددة بوووين يووودأ سحديدوووا لمددمسوووا وسوووورة نسووو ة ال ليوووة ويووواكر،ا بأرنام

الياسحووة وأوائوول البدوورة! ونوود ونيووت عهووح ،ووال النسوو ة السووي اكر،ووا فووي مكسبووة 
مسجد الشيي عبد الدوادر الكيالنوي فوي بغوداد! وكيور نبحو  عون السوبل السوي 
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سنسووينا ،وواا السوثيوو  وسووربل ،وواا السيسووير بميسوور آ وور اسووم  سيسوويرل مالجوواملم 
 فدل!.

ثباسوووات العينيوووة عهوووح سووردد نيوووس الميووونر الواحووود فوووي ميووونياسا ومووا ،وووي اإل -1
الم سهيوووة ! أليسوووت ،وووال اقموووور سحوووّس إحساسوووًا وسكوووون  اليوووة معانووواة فوووي 

 مينيات العام الواحد!

ثوم ألوم سكون اقمووور المسوسرعية لالنسبوال فوي نسووبة الودرة له ليوب اإلسوكافي نوود  -2
موا ويوهت!  و يوت لودى فوي الشو  فوي ،وال النسوبة، فويوهت بعود الو  عهوح

وأاكر بلال المناسبة، أن اقسساا الدكسور رمضان عبد السواب، نود اسوسدعاني 
، بسوواعة واحووة، و،ووو أحوود أعضوواء 4811نبوول منانشووة رسووالة الوودكسورال، عووام 

لجنووة  المنانشووة، وسووألني إن كنووت واثدووًا موون أن درة السأويوول ليسووت له ليووب 
نمووا ،ووي لهرايووب، فدهووت لووا الرسووالة يووا أسووسااأ بووي ن يوودي  منووا شوولر، وبعوود وا 

نهيل سننانشلا، فالرأأ رأي ، فدال : إن لالبًا عهح وشو  أن يحددلوا بإشورافي 
منسوووبة له ليووب، إان فألا،ووب إليووا قبهغووا أن يسونوور عوون السحديوو  . وفووي 
المنانشة ألرى اقسوساا الودكسور رمضوان موا لودى اللالوب الباحو  مون يوبر 

 عهح نسبة بعا الكسب لهرايب.

ي الدوأ لهودوران عهوح الموالليين نسوسجديلم الدبوول بادعواء كسواب درة وما الداع -2
السأويل بعد فيما عمن نسب إليا بيراحة في مواضل كثيورة! ونود ثبوت أنوا 

 ليس له ليب! و،ل نسبة واحدة لهي ر الراهأ سكيي لهسيكير بنسبسا إليا!

لم و،ل السدارب في المددمات السي ينيلا الميونيون بوين يودأ كسوبلم وأبحواث -1
كافيووة قدعووائلم للووال الكسووب! و،وول بلووال اللريدووة نسووسليل أن نثبووت أن الوودرة 

 قبي الداسم إسماعيل بن محمد اقييلاني المعرور بدوام السنة!.

ثم أال يكون ال هول بوين جوامل السيسوير ومالجواملم سوببًا فوي السيكيور أن يكوون  -9
 ماللر الدرة ،و ابن فور  اقييلاني!.

ننسر سيسير الرايوب، يواحب كسواب الميوردات فوي  و،ل ،اا كار أيضًا أن -8
 يريب الدرآن الاأ ما اسسغنح عنا بعدل ميسر وال معجمي!
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اا نسب النساخ كسب نوام السنة لهرايب فهمااا ال نش  أيضوًا فوي الميوردات  -48 وا 
والاريعووة ومجموول  الباليووة ومحاضوورات اقدبوواء، و،ووال ،ووي بيوومات الرايووب 

 أيضًا مل سيسيرل ودرسا!!.

موون الووو،م مووا يدووود إلووح سيووحيح نسووبة كسوواب بعوود أن مضووح عهيووا نوودر و،وول  -44
 كبير من الهمان في الدديم والحدي !.

و،ل من الو،م ما يدود إلح سيوحيح نوول فوي عيور عوالم مون عهمواء السورا   -45
 ران عهيا لويهة، ندر كبير من السجا،ل وال االن!.
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 اإلحاالت

مر الساريسي، مكسبة اقنيح الرايب اقييلاني وجلودل في الهغة واقدب د. ع (4
 .15، ص4819عمان، 

 .258-242–ص  4899 رير عام  – 9المجهد  25العدد  (5

 من مدال الدكسور فرحات. 18، 12، 12، 28،24، 19راجل الييحات  (2

 .242، ص 4899المجهة العربية لهعهوم اإلنسانية،  رير عام  (1

 .52، ص 4898المجهة الشريعة والدراسات ا إلسالمية، ديسمبر،  (2

 م.4895المدينة المنورة،  –راجل مجهة الجامعة اإلسالمية  (2

 .18-52، ص4892راجل المجهة العربية لهعهوم  اإلنسانية،  رير عام  (1

 .528ص 98ديسمبر  -مجهة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت (9

 .242، ص4899المجهة العربية لهعهوم اإلنسانية،  رير  (8

 .59ص –اإلسالمية مجهة الشريعة والدراسات  (48

 .22الميدر الساب  ص  (44

 .21الميدر الساب  ص  (45

 (.54حاشية ) 49عن سير أعالم النبالء ج 15الميدر الساب  ص  (42

 .282،و ص 4252بغية الوعاة، ال انجي، الدا،رة،  (41

 .282كشر ال نون، حاجي  هيية، المجهد اقول، ص  (42
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 .282، 282ساريي آداب العرب، ص  –المجهد الثال   (42

 جامعة الكويت. -من مجهة الشريعة والدراسات اإلسالمية 25راجل ص  (41

 .28، 18الميدر الساب  ص  (49

 .24، 28الميدر الساب ، ص (48

 .25الميدر الساب ، ص  (58

 .22الميدر الساب ، ص (54

 الميدر الساب  والييحة. (55

 الميدر الساب  والييحة. (52

 .21الميدر الساب ، ص  (51

مود أبوو اليضول إبورا،يم، سحديو  مح –راجل البر،ان فوي عهووم الدورآن لههركشوي  (52
لهسيولي،  –، وكال  اإلسدان في عهوم الدرآن 584، ص4، ج5لبعة الحهبي، ل

 .2ص 5الموسوية، الدا،رة، ج

، 418والبر،ووان لههركشووي اليوويحات  15راجوول كووال  اإلسدووان لهسوويولي ص  (52
 .421، ص551، ص5/588، 5/421، 5/11

 .282المجهد اقول ص  (51

 .282، 282المجهد الثال  ص  (59

 .112ص 4مجهد الساسل جال (58
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راجل مدالة اقسساا محمد كرد عهوي فوي مجهوة المجمول العهموي بدمشو ، العودد  (28
 .4811، عام 55

يوورأ الوو  اقسووساا الوودكسور حسووين محيووو ، أسووساا الدراسووات الشوورنية بجامعووة  (24
 .48/44/4812بغداد، في حدي  ش يي معي في هيارة لي إلح بغداد بساريي  

يلاني، جلووووووودل فووووووي الهغووووووة واقدب، د. عموووووور راجوووووول لووووووال : الرايووووووب اقيوووووو (25
 .11الساريسي، مكسبة  اقنيح، عمان ص 
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 المصادر والمراجع

 المنشورة -أوالً 
 ،و.4591-الدا،رة  -الملبعة الموسوية -السيولي –اإلسدان في عهوم الدرآن  -4

ملبعووة  -سحديوو  محموود أبووو اليضوول إبوورا،يم -الهركشووي  -البر،ووان فووي عهوووم الدوورآن  -5
 ،و.4284 -بيروت -، دار المعرفة لهلباعة والنشر5ل –الحهبي 

 م.4821، 4ل -ال انجي -السيولي –بغية الوعاة في لبدات الهغويين والنحاة  -2

 كارل بركهمان. -ساريي اقدب العربي -1

 -مكسبوة اقنيوح -د. عمر الساريسي–الرايب اقييلاني وجلودل في الهغة واقدب  -2
4891. 

 ،و.4228إسسانبول :  -حاجي  هيية -لينونكشر ال نون في أسامي الكسب وا -2

 دائرة المعارر اإلسالمية. -1

نشووور وسوهيووول دار اليكووور، ودار  -الرايوووب اقيووويلاني -معجوووم ميوووردات أليوووا  الدووورآن -9
 بعناية نديم مرعشهي. -الكاسب العربي

أحموود حسوون فرحووات . دار  -مددمووة جووامل السياسووير وسووورة الياسحووة وأوائوول سووورة البدوورة -8
 م.4891، الكويت، 4ل -48 -الدعوة

 ،و.41/4185السنة  -22العدد  -المدينة المنورة -مجهة الجامعة اإلسالمية -48

العوودد  -جامعووة الكويووت -مجهووة النشوور العهمووي -مجهووة الشووريعة والدراسووات اإلسووالمية -44
 م.4898ال امس عشر، ديسمبر 

 م.4892 رير  -جامعة الكويت -المجهة العربية لهعهوم اإلنسانية -45

 م.4899 رير  -جامعة الكويت -بية لهعهوم اإلنسانيةالمجهة العر  -42

 م.4818( 1-2العدد المهدوج ) -عمان -مجهة مجمل الهغة العربية اقردني -41

 م.4894( 45-44العدد المهدوج ) -عمان -مجهة مجمل الهغة العربية اقردني -42
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 م.4891( 51-52العدد المهدوج ) -عمان -مجهة مجمل الهغة العربية اقردني -42

 م.4811-55العدد-جمل الهغة العربية بدمش مجهة م -41

 .4812-24المجهد   -مجهة مجمل الهغة العربية بدمش  -49
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