
 حل مقترح لكتاب اإلتقان للسيوطي

 إخراج طبعة جديدة

 

السيوطي وجهوده ): بعنواندولة أعّد الدكتور محمد الشربجي رسالة دكتوراه 
، حصل عليها من جامعة الزيتونة بتونس، ونشرها في دار (في علوم القرآن

 (.صفحة 010)م 1002المكتبي بدمشق عام 

أنا شعرت بأن السيوطي قد ابتلع كتاب البرهان للزركشي، ومن قبلي قال 
 !في كشف الظنون بأن السيوطي أدرج برهان الزركشي في إتقانه خليفة حاجي

السيوطي  »(: مباحث في علوم القرآن: )في كتابه صبحي الصالحقال وكذلك 
مشيًرا إلى ذلك ، ونقل عدًدا من فصوله، أكثر كتابه على البرهان للزركشي بنى

 محمد أبووهو ما قاله محقق كتاب اإلتقان ! «تارة، وساكتًا عنه تارة أخرى
أصاًل »في مقدمة التحقيق بأن السيوطي عّد كتاب الزركشي  الفضل إبراهيم

من األصول التي بنى عليها كتابه، وتأسى طريقته، وتقبل مذهبه، ونقل كثيًرا 
ن كان فيما نقل عنه اقتضب من فصوله، مرة معزوة إليه، ومرة  بدون عزو، وا 
 .«الكالم اقتضاًبا، واختصره اختصاًرا



نقل عن كتاب البرهان  »: وجاء في مقدمة اإلتقان، طبعة مجمع الملك فهد
دون أن ينسب الكالم له أو لكتابه ، موضًعا 00للزركشي فيما يزيد على 

 .«موضًعا 34، وصّرح به أو بكتابه في )...(

 كيف نعالجها؟ فهناك مشكلة

 

خمسة جداول للمقارنة بين كتاب البرهان بإعداد الدكتور الشربجي قام  
 . للزركشي وكتاب اإلتقان للسيوطي

 30األول لبيان أنواع علوم القرآن عند الزركشي، وقد بلغت هذه األنواع  -
 . نوًعا

 . نوًعا 00والثاني لبيان أنواع علوم القرآن عند السيوطي، وقد بلغت  -
نوًعا، على وجه  40وقد بلغت . الث لبيان األنواع المشتركة بينهماوالث -

التقريب، والتقريب ألن هناك نوًعا ورد عند الزركشي جعله السيوطي 
 .عنده في نوعين

وقد بلغت . والرابع لبيان األنواع التي أفردها الزركشي ودمجها السيوطي -
 .نوًعا، على وجه التقريب، والتقريب بسبب الدمج 24

لخامس لبيان األنواع التي انفرد بها السيوطي، أي زادها على وا -
 .نوًعا 12الزركشي، وقد بلغت 



أخذها السيوطي كما هي من ( نوًعا 40)أن األنواع المشتركة  نفرض
 .الزركشي

وقد ، %34نوًعا، فإن نسبة اإلضافة العلمية تزيد على  12بما أنه أضاف 
 :على هذه النسبة كما يلي حصلت  

 .نوًعا 00=  12+  40

 %.34= نوًعا  00نوًعا إلى  12نسبة الـ 

كافية لكي يعّد الكتاب من ( الثلث% )44ربما يرى السيوطي أن إضافة بنسبة 
 %.34تأليفه، ومن باب أولى إذا كانت النسبة 

بأسفل الصفحة أو على  قون على كتاب لعالم آخر في الهامشهناك علماء يعلّ 
دون الكتاب كاماًل في كتابهم، من أجل التعليق يور لهذا الغرض ، و أطرافها
قاتهم النسبة التي وقد ال تبلغ نسبة تعلي .ال سيما إذا صار الكتاب قديًماعليه، 

  !بلغها السيوطي

كتاًبا موحًدا في يفتقد القارئ  إضافاته في كتاب مستقل فإن السيوطي للو فص  
 .ا دراسًياأو كتابً ا ا بحثيً ، سواء أكان هذا الكتاب كتابً علوم القرآن

الحضري  :منه ذفح  يمكن القول بأن إتقان السيوطي له وجه مقبول إذا و 
والسفري، والنهاري والليلي، والصيفي والشتائي، والفراشي والنومي، واألرضي 



، وبقاؤها في الكتاب على هذا والسمائي، ألنه لم يبين الفائدة من هذه العلوم
، ويسيء إلى يشّوه ويشّوش علوم القرآنالشكل غير مناسب للقارئ، وربما 

وال بد عند  !السمعة العلمية للسيوطي، وربما يجعل القارئ يعزف عن كتاباته
 .الحذف من ضرورة اإلشارة إليه، مراعاة لألمانة العلمية، ولصاحب الكتاب

ا الحذف قول السيوطي في اإلتقان بأنه اهتم فيه بالمسائل ومما يقوي أمر هذ
عدد كلمات : ض عن األشياء التي ال طائل تحتها، وذكر منهاالمهمة، وأعر 
وأنا أرى أن عدد الكلمات والحروف قد يكون فيه فائدة . القرآن وحروفه

واضحة، أال وهي ضبط القرآن، أما النهاري والليلي، وما إلى ذلك، فلم أر فيه 
 .فائدة واضحة، وال ينبني عليه علم ظاهر

بالكامل من السيوطي أن هذا الفصل قد أخذه  ويحسن أن يذكر في اإلتقان
ويفهم بذلك أن . ق عليهالزركشي، وأن هذا الفصل أخذه منه وزاد عليه أو علّ 

 .وحده الفصول األخرى من تأليفه

 .الكتاب تحقيق ويمكن النص على ذلك في مقدمة

وقد ال يكون من المستحسن وضع اسم الزركشي مع السيوطي على غالف 
 !لك يوهم بأن الكتاب من تأليفهما مًعا، وهما متعاصرانالكتاب، ألن ذ

قد تختلف األعراف العلمية والمنهجية من عصر آلخر، كما قد تختلف بين 
قد يكون من المهم . يةفنحن اليوم متأثرون باألعراف الغرب. المسلمين وغيرهم



أن يعزو كل نقل إلى صاحبه، وقد قال بذلك ونص عليه في  عند السيوطي
فاألمانة عند المسلمين هنا ال تختلف عنها عند غير المسلمين، ولكن  .كتبه

آخر من الوجهة حفظ الحقوق على الطريقة الغربية قد يكون فيه نظر 
 !ف والسارقرق بين المصنالفا: وللسيوطي كتاب بعنوان .اإلسالمية

من كتاب اإلتقان، يراعي فيها محققها ما ذكرته في  إخراج طبعة جديدةأقترح 
. علوم القرآنأنواع مقدمة التحقيق، وفي متن الكتاب عند ذكر كل نوع من 

ونخفف من االنتقادات الموجهة  وننصف الزركشي، ة السيوطي،برئ ذمّ وبهذا ن  
، ا أكبر منهم لقراءة كتاب السيوطيونريح القراء، ونجتذب عددً  للسيوطي،

عموًما، وفي اإلتقان  أصول البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية ونخدم
خصوًصا الذي رأى فيه صاحبه أنه أهم مصنف من مصنفاته في علوم 

مجمع البحرين ومطلع البدرين، الذي شرع : ، وأنه مقدمة لتفسيره الكبيرالقرآن
التفاسير تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه، من »: ، ووصفه بأنهفيه ولم يتمه

 .«واألعاريب، واللغات واالستنباطات، واإلشارات،واألقوال المقولة،  المنقولة،

محمد أبو الفضل : لماذا لم يفعل محققو كتاب اإلتقان ذلك؟ مثل: قد يقال
  ؟لطباعة المصحف الشريف ومجمع الملك فهدومصطفى البغا، إبراهيم، 

ال أدري إن كان مجمع الملك فهد فعل ذلك بوضوح واختصار أم لم يفعل، فإذا 
 .واهلل أعلملم يفعل فهذا من الممكن فعله في طبعة الحقة، 



علوم القرآن بين البرهان واإلتقان، حازم سعيد حيدر، دار الزمان، : اانظر أيضً 
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