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 صـامللخ
 (، وضبطاً لفظ ميكال قراءة، وتوجيهاً، ورمسا) موضوع البحث:
،  قراءة   ميكالخالف علامء علوم القراءات يف لفظ    بيانمجع، و أهداف البحث:

 يهًا، ورساًم، وضبطًا. وتوج

 املنهج الوصفي التحلييل.  منهج البحث:

 أهم النتائج: 
:  منها  –  ام وقفت عليهيف  –  ةقراء  سبع عشـرة  ميكاليف لفظ ءات  بلغت القرا  -1

 متواترة، والباقي: شاذة. ثالث

 فرشًا، وأصوالً. : ميكال فظ  ورد اخلالف عن القراء األربعة عرش يف ل -2

 أوفق للرسم. / و  لغات يف أهنا:  ميكالنحرص توجيه القراءات يف لفظ  يكاد ي -3

 .  اهلمز/و احلذف خالف: امورد فيه قاعدتان،رساًم:   ميكاليف لفظ   -4

 : حروف متفق عىل ضبطها، وأخرى خمتلف فيها. ميكال ظ  لف يف -5

 أهم التوصيات: 
القرآن  -1  من  خمتارة  خمتلفة  أللفاظ  نامذج  القراءةبيق  وتط  ،تدريس  ، أحكام 

 . وي ثان وال ،  املتوسط   : يف مرحلتي، وكتابة ،قراءة: عليها  والضبط ،والرسموالتوجيه، 

عل  -2 يف  القرآن  كلامت  املالقراءوم  دراسة  وكتابة (كلمة  ،كلمة)  :ةلفتخ ات   ،

 األبحاث التفصيلية التحليلية فيها.  

 بط. الض  الرسم،، ميكال، التوجيهلقراءات، ا الكلمات املفتاحية:
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 لرحيمبسم اهلل الرمحن ا
 ــةاملقدمـ

والصـاحلم  هلل،  والس ـد  رس ـ الة  عىل  اهلل،ـالم  آله  ول  ن  ـوم  ،ه ـبـح ـوص  ،وعىل 

 د: ـعـوب وااله،

ر، متقن  ـه، وكلامته، وحروفه، وبكل قراءاته العشوآيات  ،ورهـ تعاىل بسب اهللتاكف

ال كيف  إحكام،  أيام  وحمكم  إتقان،  جل  ،أيام  اهلل  وصفه  بقوله:  وقد   مليك  ﴿  جالله 
 . [1:]هود ﴾ ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

القراء ال  ،وكلام تعمق  التأمل والنظر يف كتاب اهلل؛ وجدوا  عجب والباحثون يف 

كلمباين  يف  العجاب القرآن  غرو  ،امت  وال  محيد،    ؛ومعانيه،  من حكيم  تنزيل  فهو 

بحروفه اهلل  ولذلك حتدى  عليم خبري،  لدن  قال ن،  واجل  ،اإلنس  ،وبمعانيه  ،ومن 

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  ﴿ : تعاىل
 . [ 88: رساء ]اإل   ﴾ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

اهلل كتاب  خدمة  يف  الكبرية  اجلهود  العلامء  بذل  إ وقد  للكأليفتو  قراًء،:  تب، ًا 

وُعنوا بقراءاته، وجتويده، ورسمه، وضبطه، وعد آيه، وتوجيه قراءاته املختلفة، وما  

 ينبغي أن يوقف عنده. 

مؤل العلاموتنوعت  ذلكفات  يف  مهتٍم   :ء  وآخر  بالكليات،  فيها  معتٍن  بني  ما 

 باجلزئيات، ما بني مطول، ومسهب يف تآليفه، وآخر خمترٍص فيها. 

أورأي أنحوت  بح-  ن  هذيف  املختص   -اثي  معني    ،نـ ريـنحو  ملوضوع  املتناولني 

 يناقشونه من كل جوانبه. 

 . ، وضبطاً(، ورمساً ، وتوجيهاً لفظ ميكال قراءةً ) وبحثي هذا بعنوان:

لفظ  يف  اخلالف  تتبعت  حيث  حتلييل،  وصفي  منهج  هو:  البحث  يف  ومنهجي 

وال  "لميكا" والشاذة،  املتواترة،  القراءات  والض س ر لوا  وجيه،تيف  وذكرت  بط،  م، 
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 ائل، وما عليه العمل. الراجح يف بعض املس

 وأسأل اهلل العون، والتوفيق، والسداد، والرشاد، والقبول. 

 اختياره:   أسبابو  ،وضوعة املأمهي •
للباحثني  .1 أفقًا  يفتح  القرآن  ؛املوضوع  كلامت  كلمة  ،لتناول  يف ضوء    :كلمة 

 مجيع علوم القراءات. 

إال   ،البقرة  :يف سورة ،إال مرة واحدة يف كتاب اهلليرد    مل  همع كون  لا كي م لفظ   .2

، فهو بذلك حري  طاً وضب  أنه ورد فيه اخلالف بني العلامء قراءًة، وتوجيهًا، ورساًم،

 ببيان حكمه استقالالً يف العلوم الثالثة كلها.

 . فةاالهتامم بالبحث يف أسامء املالئكة يف ضوء علوم القراءات املختل .3

بعنوان س ثاً حب  كتبت  .4 القراءات  :ابقًا  (، ورأيت  )لفظ جربيل يف ضوء علوم 

عن  بالكتابة  الفائدة  أكمل  مرجميكاللفظ  :  أن  يكونان  وبذلك  عن  ،  للباحثني  عًا 

اللفظان  أح وأهنام  اللفظني؛ خصوصًا  ورد  املال  أسامء  من  -  فقط  –كام  الَذيِن  ئكة 

 . (1)مهاغري نواءات، دقرالفيهام اخلالف يف علوم خمتلفة من علوم 

 أهداف البحث: •
 بيان خالف علامء القراءات األربعة عرش يف لفظ ميكال.  .1

 توجيه القراءات يف لفظ ميكال. .2

 ميكال يف القراءات األربعة عرش.  م لفظرس  .3

 عرش.  ضبط لفظ ميكال يف القراءات األربعة .4

 
اسمَ و  (1) يف  أيضًا  اخلالف  هاروتي  رد  و   ،:  فيهاموماروت،  اخلالف  اقترص  لكن  ملكان،  عىل  مها    يفيةك  

ف ـقـا فـوضبطهم  ،رسمهام أو ح  :ي ـط  ألفهام،  ي  قوإحلا  ،ذفهاإثبات  الر ـظـنـألف صغرية مكاهنا.  ع ـقنمـ: 

وم  (30)ص   التبـختـ،  التــيني هلجـرص  الناألل  قا ـ (، ويف إحل115-2/114زيل)ـنـاء  ل ـقـف:  ي ـدانـلط 

 (. 410ص ل احلريان عىل مورد الظمآن ) ـ(،  ودلي142)ص 
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 الدراسات السابقة:  •
ال البحث  مراكز  يف  بحثي  خالل  رسا  ميعلمن  واملاجستري   ،راهدكتوال   لئيف 

جوانبه كافة  من  املوضوع  تناول  من  أجد  مل  هبا    ،وغريها،  تناولت  التي  وبالطريقة 

 البحث. 

 خطة البحث: •
منتت البحث  خطة  مصادر، :  كون  وقائمة  وخامتة،  ومبحثني،  ومتهيد،  مقدمة، 

 وفهرس، وهي كالتايل: 

الدراسات و  ث،بحالف  ا دهوأ  اره،ختيأمهية املوضوع، وأسباب ا  وفيها:   ، املقدمة       

 البحث، ثم منهج البحث. السابقة، وخطة 

بـ    التمهيد: فيه لفظ عليه السالم، واملوضع الذي ذكر    (ميكال)وفيه: التعريف 

،   املتواترة والشاذة   : )القراءات   :، وتعريف بعلوم القراءات املطروقة يف البحث ميكال 

تواترة، وقراء امل  اتاءرقال   ءراكر ق، وذوعلم التوجيه، وعلم الرسم، وعلم الضبط(

 .القراءات األربعة الشاذة تعدادًا فقط

 تة مطالب: وتوجيهاً . وفيه: س ،املبحث األول: لفظ ميكال قراءةً 
 يف القراءات املتواترة فرشًا.   ميكاللفظ   املطلب األول:

 يف القراءات املتواترة أصوالً.  ميكال لفظ  طلب الثاين:امل

 ألربعة الشاذة فرشًا. راءات القايف   لكا مي ظ لف :املطلب الثالث

 يف القراءات األربعة الشاذة أصوالً.  ميكاللفظ   املطلب الرابع:

 يف باقي القراءات الشاذة. ميكال لفظ   املطلب اخلامس:

 . ميكال توجيه القراءات يف لفظ   املطلب السادس:

 ب: بعة مطالوفيه: أر  املبحث الثاين: لفظ ميكال رمساً، وضبطاً.
  يف قاعدة احلذف.لفظ ميكال رسامً  :ولألااملطلب 
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 ـدة اهلمــز.لفظ ميكال رساًم يف قاع الثاين: املطلب

 ر. ـقراءة يف القراءات األربعة عشضبط احلروف املتفق عليها  :ثالثاملطلب ال

 . ألربعة عرشضبط احلروف املختلف فيها قراءة يف القراءات ا :رابعاملطلب ال

 .اخلامتة
 .ملراجعاو  ،املصادر

 س. ر هالف 
 منهج البحث:  •
ثم األصول يف املتواتر أوالً، ثم يف األربعة    ذكرت خالف القراء يف الفرش،  .1

 . إمجاالً ذكرت اخلالف : الشواذيف باقي و ، كذلك شاذةال

برسم  .2 اكتفيت  والضبط:  الرسم،  املتواترة،  ،يف  القراءات  واألربعة   وضبط 

عليها   غريهالزائدة  يعنادون  وال  لرس كذي  ،  األربعة الق  طبوض  ،مري  راءات 

َرُأ هبا، أو أهنا متواترة، ولكن العتناء العلامء هبذه األ ُيق  ربعة؛ رأيت من  الزائدة: أنه 

 العلمية: بيان كيفية رسمها، وضبطها. فةاإلضا

ذكرت ما ترجح عندي يف لفظ ميكال يف فصل: الرسم، والضبط يف ضوء   .3

  ذلك.  ء الفن يفأقوال علام

 عىل رواية حفص عن عاصم، وضبطت  الرسم العثامين  ق وف  تات اآليبتك  .4

لفظ فيها  ورد  التي  اآلية  املصحف  ﴾ني﴿  :رقم  ث   وفق  يف  الكويف،  بقية م 

،  غري الكويف(   97كويف ،    98وذلك لورود اخلالف فيها عدًا، هكذا: )   ؛املصاحف

 ورقمها جعلته يف املتن.  وعزو اآلية،

مصادرهاءات  القر  ثقتو  .5 بذكروأونظاًم،    ،اً رثن  ة،يلاألص  امن  اسم   كتفي 

ب ار اسم الكتحينها ألتزم بذك  ؛م الكتابـه يف اس ـابـاك تشـان هنـإال إذا ك،  الكتاب

 مع مؤلفه.
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العلم ـ ث، وأقـت األحاديـقـوث   .6 األصـادرهـاء من مصـوال  م  ،ةلـيا  لـإال  م ـا 

 أقف عليه.  

   ذلك. بعد هيإل ريش م، وال أل فيه العترمجت لألعالم يف أول موضع يذكر  .7

العش ألتز  ومل القراء  تراجم  بذكر  األربعة  ،رةـم  وال  الذين    ،ورواهتم،  ورواهتم 

 هذ الفن. م يف لشهرهت  ؛ووا الشاذر
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 دـــمتهي
 ". عليه السالم، واملوضع الذي ذكر فيه لفظ "ميكال  ( ميكال)  ـ ــــأواًل: التعريف ب

امل  :ميكال  الك ال هو أحد  تعاىلملام اخلمسة  ارئكة  اهلل  ، ورد  (1) ذكورين يف كتاب 

تعاىل قوله   زي  ري ٰى  ين ىن نن  ﴿  :ذكره مع جربيل يف 
غري  97،(2) كويف 98]  ﴾خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي 

 [، وهو املوضع الوحيد الذي ذكر فيه يف القرآن الكريم. (3) الكويف

يف    ملسو هيلع هللا ىلص   يبنانطلقا بالعليه السالم حني  هو امللك الذي كان مع جربيل    ميكال: و

اإلرساءلرح فعَ و  ة  النَّبِيُّ  املعراج،  َقاَل  َقاَل:  َسُمَرَة،  َلةَ »:  ملسو هيلع هللا ىلص ن   اللَّيـْ رَُجَلْْيِ رَأَْيُت   
  .(4)« ِجْْبِيُل َوَهَذا ِميَكائِيلُ الَِّذي يُوِقُد النَّاَر َماِلٌك َخاِزُن النَّاِر، َوَأنَ   :أَتـََياين قَاالَ 

ٍد، َقاَل: ع  د، فَعن  َس حيف غزوة أ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي    ع م  ىل مقاتالً بأمر اهلل تعا  ميكالزل  نو

ِ َعَلي هِ   ملسو هيلع هللا ىلص َرَأي ُت َعن  َيِمنِي َرُسوِل اهللِ » َم ُأُحٍد َرُجَلني  اَم ِثَياُب َبَياٍض، َما  َوَعن  ِشاَملِِه َيو 

ُتُهاَم قَ  نِيب ُل َواَل َرَأي  ُد، َيع  يَل  : َبع  ِ يَل َعَلي ِهاَم السَّ  ،ِجرب 
  .(5) «اَلمُ َوِميَكائِ

ي هو   ميكالذكر  ورد  د  وق النبي  و  من  عليه    ملسو هيلع هللا ىلص طلب  جربيل  من  يستزيد  أن 

، َقاَل:  السالم القراءة بأكثر من حرف يف إحدى روايات األحرف ال سبعة،  فَعن  ُأََبٍّ

يِف  َحاَك  أَ َما  إاِلَّ  ُت  َلم  َأس  ُمن ُذ  ِري  قِ  َصد   َ َغري  آَخُر  َوَقَرَأَها  آَيًة  َقَرأ ُت  :  ُت َفُقل  ِِت،  َراءَ يني 

رَ  رَ َأنِ َأق  ايَها  اهللَِّملسو هيلع هللا ىلص   هللَُِّسوُل  َرُسوُل  َرَأنِيَها  َأق  َخُر:  اآل  َوَقاَل  فَ   ملسو هيلع هللا ىلص   ،  النَّبِيَّ  َأتَ ،     ملسو هيلع هللا ىلص ي ُت 

 
(، ويف سورة  98، 97يتني: )  سورة البقرة، يف اآل   . يف جربيل  رون يف كتاب اهلل هم:اخلمسة املذكو  ملالئكةا  (1)

  ا يف سورة ت كالمه و(، وهاروت، ومار 98)    يف سورة البقرة يف اآلية  .وميكال    ( ،4ة : )  التحريم يف اآلي

 (. 77اآلية )  (، ومالك. يف سورة الزخرف، يف102البقرة يف اآلية ) 

 (.51ص )اصم ك فهد برواية حفص عن عجممع املل فمصح( 2)

، ( 14دوري عن أَب عمرو )ص  (، وبرواية ال14فهد برواية ورش عن نافع )ص   مصحفي جممع امللك  (3)

 .  (15)ص  دار الفكر باألردن طباعة   ، ضمرة راهيم فيق إبون عامر بإرشاف تعن ابومصحف برواية هشام 

   (.116/ 4) يصحيح البخار (4)

 (. 8021/ 4) مسلم  صحيح (5)
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َنبِيَّ اهلل  َيا  َقاَل:    ،َفُقل ُت:  َوَكَذا.  َكَذا  آَيَة  َرأ َتنِي  آَيَة  . وَ "َنَعم  "َأق  نِي  ِرئ  ُتق  َأمَل   َخُر:  َقاَل اآل 

إِ »:  َل اقَ ا؟  َوَكذَ َكَذا   ال  ،ْْبِيلَ جِ   نَّ نـََعْم  َعَلْيِهَما  فـََقَعدَ َوِميَكائِيَل  أَتـََياين،  ِجْْبِيَل   سَّاَلُم 
ََيِيِن  َيَساِري،    ، َعْن  َعْن  السَّ َوِميَكائِيَل  َعَلْيِه  ِجْْبِيُل  َرأِ فـََقاَل  اقـْ َعَلى اْلُقرْ   اَلُم:  آَن 

قَ ــ حَ  ِميَكائِيـ ْرٍف.  اْستَ ــ اَل  حَ زِدْ تَ سْ ا  ،زِْدهُ ـــُل:  َأحْ عَ بْـ سَ   غَ ــ لَ ـ بَ َّتَّ  ُه  حَ ــ َة  َفُكلُّ  ٍف رْ ــ ُرٍف 
 . (1) «فٍ َشاٍف َكا

،  شاذة وال   املتواترة،   : القراءات )  تعريف بعلوم القراءات املطروقة يف البحث   اثنياً:  
 وجيه، وعلم الرسم، وعلم الضبط(. وعلم الت 
 منها:  . (2) «اقلةالن ولقرآن بعزعلم يعرف به كيفية أداء الكلامت ا»  القراءات:أ/  
 : (3)الثةكل قراءة توفرت فيها أركان ث  ة:اتر تو املقراءات  لا •

 التواتر.  /1

 موافقة اللغة العربية ولو بوجه. /2

 عثامنية ولو احتامالً. موافقة أحد املصاحف ال /3

رة املتواترة يسمى شاذًا، قال ابن ـما وراء القراءات العش  الشاذة:القراءات   •

 .  (4) « اذعرشة فهو ش ال ءاما ور»ي: اجلزر

للها، القرآنية املختلفة، وبيان ع  علم يبحث يف معاين القراءات  ه:جيتو العلم  ب/

 . (5) والنحو، والتفسري، وغريها ،من حيث اللغة

 . (6) «علم يعرف به خمالفة خط املصاحف لقواعد الرسم القيايس» الرسم:/ج

 
 .(2/154) النسائينن س( 1)

 (.9رشد الطالبني )ص منجد املقرئني وم ( 2)

  (.127 -1/113نرش )رشح طيبة الينظر:  (3)

 (.19لبني )ص الطامنجد املقرئني ومرشد  ( 4)

(، وصفحات  201خرون، )ص  وآعلم القراءات، املؤلف: حممد أمحد مفلح القضاة،  مقدمات يف  نظر:  ي(  5)

 . (286قراءات )ص علوم ال يف

 (.22ب املبني )صوينظر: سمري الطالبني يف رسم وضبط الكتا ،(13يف رسم القرآن )ص  لطائف البيان (6)
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  ، وشد  ،ونسكو  ،ةرف من حركعلم يستدل به عىل ما يعرض للح»  الضبط:   /د

 .(1) «الشكل فهاديرونحو ذلك، و  ،ومد

 تعداداً فقط.   ،الشاذة  األربعة   تواترة، وقراء القراءاتاء القراءات املر ــ ر قـذك  اثلثاً:

 ة ورواهتم:ات املتواتر قراء القراء
 وورش.  ،نافع املدين، وراوياه: قالون .1

 وقنبل.  ،كثري املكي، وراوياه: البزيابن  .2

 . ويس والس ،الدورياه: ي، وراوي البرص وأَب عمر .3

 وابن ذكوان.  ،شامابن عامر الشامي، وراوياه: ه .4

 وحفص. ،عاصم الكويف، وراوياه: شعبة .5

 وخالد.  ،خلف محزة الكويف، وراوياه: .6

 والدوري.  ،الكسائي الكويف، وراوياه: أبو احلارث .7

 ن مجاز. ابو ،و جعفر املدين، وراوياه: ابن وردانأب .8

 ح. روو ،س وراوياه: رويمي، حلرضقوب ايع .9

 وإدريس.  ،سحاق ، وراوياه: إخلف العارش .10

 : ( 2) ورواهتم  ،قراء القراءات األربعة الشاذة •

 والدوري.  ،ياه: البلخياحلسن البرصي، وراو  .1

 وابن شنبوذ. ،حممد بن عبد الرمحن بن حميصن، وراوياه: البزي .2

   ح.فروابن  ، احلكم ابنوراوياه: دي، ادزيدي البغحييى بن املبارك الي .3

 واملطوعي. ،عمش، وراوياه: الشنبوذيسليامن بن مهران األسدي األ .4

 
 (.201الظمآن )ص  ن عىل مورداحلرياليل دنظر: يو ،(4 ل )صالسبيل إىل ضبط كلامت التنزي (1)

صفحات يف علوم وا من لغة العرب،  وتوجيهه   (، والقراءات الشاذة10)ص  ر  ـإحتاف فضالء البش  ينظر:(  2)

 (. 8راءات )ص قال
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 املبحث األول
 وتوجيهًا ،لفظ ميكال قراءًة

 لفظ ميكال يف القراءات املتواترة فرشاً :  املطلب األول
 : (1) اتثالث قراء: يف فرش احلروف يف املتواتر  ﴾ني  ﴿ ورد يف لفظ: 

 : قرأ هبا مهز، وال ياء، وقد م، بالوالال ،: بألف بني الكاف﴾ني  ﴿ ىل:و األ

 أبو عمرو، وحفص عن عاصم، ويعقوب. 

 وقبل الالم، بال ياء، وقد قرأ هبا:  ،األلفسورة بعد هبمزة مك وميكائل:   الثانية:

 نافع، وقنبل يف أحد وجهيه عن ابن كثري من طريق الطيبة، وأبو جعفر.

األلف،  مزةهب  : ل ئي وميكا   :الثالثة بعد  هب  ياء،  بعدهاو  مكسورة  قرأ  ابن   ا:وقد 

بخلكث عاصم،  ري  عن  وشعبة  عامر،  وابن  الطيبة،  طريق  من  قنبل  عن  ومحزة، ف 

 خلف العارش. لكسائي، ووا

 ودليل القراءات الثالث من الشاطبية:

 (2) اَل ـمَ ـَذُف َأج  ـح  ـ يُ اءُ ـيَ ل  اٍة وَ ـ جَّ ـَعىَل ُح ...هُ ـلَ ـ ب  ـَز قَ ـ م  ـََل َواهل  ـ َكائِيـاَء ِميــَوَدع  يَ 

 ومن طيبة النرش: 

 (3) َأالَ   ق  ـٍف ثِ ـل  ـخُ ـبِ ٍز ِزن  ـم  ـ َد هَ ـع  ـا بَ ـَل الَ ... يَ ـ يـَكائِ ـيـا َومِ ـًمـن  حِ ـاَل عَ ـكَ ـِمي  

 لفظ ميكال يف القراءات املتواترة أصوالً.:  املطلب الثاين
 ية: لاالت ألصوليف ا ورد اخلالف عن القراء العرشة

والالم، وبال    ني الكاف،لف ب: بأ﴾ني  ﴿  :أرن قفم   : والقصر  ، أوالً: املد 

قرصوا املد    :عاصم، ويعقوب، هؤالءمهز، وال ياء، وهم: أبو عمرو، وحفص عن  

 
(، والنرش  337-336إبراز املعاين )ص  ( ، و 1155  -3/4115(، وكنز املعاين )75التيسري )ص    نظر:ي  (1)

 (. 192/ 2)  اءات العرشالقريف 

 . (38)ص  ووجه التهاين يف القراءات السبع  ألماينحرز ا (2)

 .(64 )ص العرش تيف القراءا يبة النرشط (3)
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 وهذا يف حرف األلف. يمد حركتني، :(1)بأن جعلوه مدًا طبيعيًا 

  :اءيب ، أو يكائله: ومسواء بال ياء بعد ،ومن قرأ باهلمز بعد األلف

 . (2) متصل : مدهموميكائيل: فاملد عند

 ف هؤالء يف مقدار مده ما بني مشبع له، وموسط. ختلوا 

األزرق   الشاطبية، والطيبة ومها:  من أشبع املد ست حركات من طريقي  :فمنهم

 عن ورش عن نافع، ومحزة. 

بالتوسط  :ومنهم  الشاطبية، وبالت  :من قرأ  أربع    :وسطأربع حركات من طريق 

التوسطوفوب  ،تحركا حركات  :يق  طريق  ات  حركست    :عشباوباإل  ، مخس  من 

 وهو: شعبة وحده.  ،الطيبة

  :   والطيبة، وباإلشباع   ، ة من طريق الشاطبي أربع حركات    :من قرأ بالتوسط  :ومنهم 

 من طريق الطيبة، وهم: ابن عامر، والكسائي، وخلف العارش.

الطريقني،    :ومنهم  من  بالتوسط  قرأ  اوبفومن  مبش اإلبو  ،لقرصيق  طريق  اع  ن 

 نافع، وابن كثري. واألصبهاين عن ورش عن لون عن نافع، ا: قهمو  ،الطيبة

 ودليل املد املتصل من الشاطبية:

َواُو عَ ...َرةٍ ـ ـس  ـَد كَ ـع  ـاُؤَها بَ ــَأو  يَ إَِذا َألٌِف   َ ـَأِو ال  اَل ـ َز طُ ـم  ـ ن  َضمٍّ َلِقي اهل   ( 3)  "وي

أنه كان   :ويالعالمة السخاتلميذه  ه  قل عنن  دوق»  :طلقةهنا م  وعبارة الشاطبي

بمرتبتني:يقر النوع  هذا  يف  لورش،طوىل  ئ  أي  ومحزة،    ألفات؛  بثالث    : وتقدر 

 
الطبيعي(  1) إال ا  :هو  ،املّد  تقوم ذات احلرف  يتوقف عىل سبب من مهزٍ لذي ال  به، وال  وُيمد    ،سكون  أو  ، 

 . (76ص )د التجوي علم يفة اجلزرية قدمحركتني. فتح رب الربية رشح امل :بِمقدار

مقدار   .﴾خل  ﴿ ،﴾ٰى ﴿ مثاله ،مهزٌة يف كلمة واحدةأن يأِت بعد حرف املد  :وهو ،املد املتصل (2)

املد   يمد  بمقدارامده:  اجلزرية يف علم التجويد  فتح رب الربية رشح املقدمة    ات. أو مخس حرك   ،أربع  :ملتصل 

 (.  78)ص  

 . (14ص )بع قراءات السل يف اتهاينحرز األماين ووجه ال (3)
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 . ( 1) « وهي لباقي القراء   ، بأربع حركات   : بألفني؛ أي وتقدر   ووسطى: ،بست حركات

ط »  والدليل من الدرة: ُهُم َوسي  . (2) «َوَمدَّ

 : والدليل من الطيبة

ُف ـَح  ن  إِ " الَ ـم  ـَل هَ ـب  ـقَ  دٍّ ـمَ  ر   اِقي امل َالَ َوِمز  ُخل فًا َوَعن  بَ  د  فِد  ـ. ُج .. ٍز َطوَّ

بِع  َما اتََّصل   ـاِقي ـبَ ـ ى فَ مَّ َكل  ... َروَ ـل  ثُ ـم  نَ ـ هُ ـ َل ُدونَ ـط  َوِقيـَوسي   ِهم  َأَو اش 

ٍض...   . (3) "لِل ُكلي َعن  َبع 

ني متد حركت   (4) لهي من قبيل مد البد  لوميكائي :الياء بعد اهلمز: عند من قرأ •

 . وصالً 

ومأو • فم ا  قرأ:قفًا:  و﴾ني ﴿  ن  مد   "وميكائيل"،  عندهم:  فيكون 

لقراءة  ويف الياء التي بعد اهلمز يف ايف األلف يف القراءة األوىل،    (5)للسكون  عارض

 األخرى.

 .(6)وتسهيله  ، اثنياً: حتقيق اهلمز

 .يله، أو تسهمزهلاقيق يف حتفال يشء عنده  :من قرأ بال مهز

 
 .(73)ص  الوايف يف رشح الشاطبية( 1)

 (. 42ص )واإليضاح  ،(15ص ) املتتمة للعرش ثالدرة املضية يف القراءات الثال نظر:ي( 2)

 .(42ص )القراءات العرش   متن »طيبة النرش« يف (3)

عىل    مد  (4) اهلمز  فيه  تقدم  ما  وهو  كلمةالبدل:  يف  املد  يأومل  ،حرف  بعده    له: مثا  ،سكونوال    ،مهزٌ   ت 

دمة  قالربية رشح املفتح رب    حركتني فقط.  :  يمد بمقدارمقدار مده:    ،﴾رئ ﴿  ،﴾حف﴿  ،﴾مئ﴿

(  53)ص  التجويد    فة األطفال يففتح ذي اجلالل برشح حتينظر:    و  ،  (80ص)م التجويد  لاجلزرية يف ع

 املكتبة الشاملة. 

 مثاله:   ،  عارضًا بسبب الوقفسكوناً   حرف ساكن  وبعده   ،دامل  يأِت حرف  املد العارض للسكون: هو أن  (5)

(    ،﴾ جي ﴿ تَِعني  أو ست حركات عند الوقف    ،و أربعاً أ   ،حركتني  :، وجيوز مدهنقف عليها )َنس 

 (. 79ص )ية يف علم التجويد مة اجلزرعلي ِه. فتح رب الربية رشح املقد

، اهلمزة  :فبني   ،نت مفتوحةفإن كامنه حركتها،  وما    ،مزةتكون بني اهل  أن  :املراد بتسهيل اهلمزة إذا أطلقت  (6)

أو مضمومةو أو مكسورةو  ،اهلمزة  :فبني   ،األلف،  ينظر:واهلمزة    :فبني  ،الواو،  النرش   الياء.  رشح طيبة 

 .(77)ص 
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 اًل، واختلفوا وقفًا.ن اهلمز وصقواهلمز: حيقع من قرأ بيومج

بينها  الياء مع    ،فحمزة وحده: وقف عىل: وميكائيل: بتسهيل اهلمزة  املد،  وبني 

 حركتني.  :رصست حركات، أو الق :يسهل اهلمز وقفًا مع املد املشبعوالقرص، ف 

 والدليل من الشاطبية: 

ِقط ُه َح .نًا كي ـَس ـُه َمتَ لَ ـب  ـا قَ ـمَ  هِ ــ بِ ك  ري ـَوَح " جِ ى يَ تَّ .. َوَأس  َهاَل َع ر  ُظ َأس   اللَّف 

ُه ِمن  بَ  ِد َما َألٍِف َجرى ... يُ ِسَوى َأنَّ مَ ـُه مَ ـلُ ـهي ـَس ـ ع  َخاَل ـه  َط َمد   . (1) "ا َتَوسَّ

 والدليل من الطيبة:  

ك  َعن  ُسكُ ـحَ ـَوإِن  يُ "  . (2) "سهلف  َألِ  دَ ـًا َأتى َبع  طـَوسَّ ـمُ  إالَّ ...  وٍن َفان ُقلِ ـرَّ

 للبيت:  عند رشحه (3)شامة  هذا يقول أبو، ويفوالقرص د،املوهذا التسهيل مع 

ُف مَ ـَوإِن  َح " ٍ ... يَ ـَل هَ ـ َقب  دي ـر  ٍز ُمَغريَّ َدالـز  َقص  ــُج ـم   : (4) "ُرُه َوامل َدُّ َما َزاَل َأع 

 نحو:  عىلوقفه ة يف وجيري الوجهان حلمز" 

 . (5) "﴾ُّ ﴿و ،﴾نئ ﴿ 

 وله يف الطيبة: د قعن (6) ي ن اجلزروقال اب

لَ دُّ أَ ــمَ ـ ل َوا" بَ ـََغّي ــى إِن  تَ ـو  "ب  ـر  َأَح ـُص ـ اق  ـُر َأو  فَ ـا ألَثَ ِقَي ـب  ... َوبَ ـَر السَّ
 (7)  : 

 
 (. 20-19اين يف القراءات السبع )ص وجه الته حرز األماين و (1)

 . (84طيبة يف القراءات العرش )ص ( 2)

اامة  أبو ش(  3) إسامعبد  بن  ب لرمحن  العالمعيل  عثامن،  بن  إبراهيم  القاسم ن  أبو  الدين  الفنون، شهاب  ذو   ة 

الدمشقي  ثم  لل  ،املقديس،  رشح  ستلميذ  يف  املعاين  إبراز  له:  للشاطبي،  تلميذ  هو  الذي  حرز  خاوي 

 .(613ص )ينظر: معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار . 665اين، ت األم

 (. 17ص جه التهاين )ين ووألماحرز ا (4)

 . (144-143ص )من حرز األماين إبراز املعاين نظر: ي( 5)

قرأ    بن اجلزري، شهاب الدين أَب بكر، ابن ناظم طيبة النرش،  فعيل بن يوس  د بن حممد بن حممد بن أمح  (6)

وثالثني.    :عىل ومخسة  ثامنامئة  نحو:  تويف  غريه،  وعىل  غاية  أبيه،  طبنهاية  الينظر:  /  1)  القراءقات  يف 

 (. 1/722)  األعالم ، و(311 -291

 .(43ص )يف القراءات العرش  بة النرشيط (7)
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إذا تغري بني بني»  املد  السبب، أو ال،    ، سبب  أثر  يبقى  أن  أو غريه ال خيلو من: 

 .(1) « ىل أورصقأوىل، وإن مل يبق: فالره: فاملد ث أفإن بقي 

 بالتحقيق.  والباقون:

 املد املتصل(: د:)ى املمدو عل ت اثلثاً: السك
 العرشة مجيعا من طريقي الشاطبية، والدرة. ء للقرا ال سكت

 وأما من طريق الطيبة: 

 ظ:  فحمزة وحده يف أحد طرقه: يقرأ بالسكت عىل املد املتصل، وله يف لف

  ، فصول )يشء( ، والساكن امل و   ، ( ل أ ) قراءته بالسكت عىل:    وصاًل حال  لوميكائي

  : (2) ثالث روايات  ،فصلاملند ملواملوصول، وا

 السكت عىل املد املتصل من الروايتني.  األوىل:

 ترك السكت عىل املد املتصل من الروايتني.  الثانية:

 رواية خلف فقط.  السكت عىل املد املتصل من الثالثة:

 الطيبة:  نموالدليل 

 َوَأل  ـزَة ِِف َش ـم  ـَح  ن  ـ ُت عَ ـك  ـَوالسَّ "
ٍ
ء هُ ـُض مَ ـع  ـ بَ َوال       ي  ي اَم ـ لَ اَم ـع 

 ل  َص ـان فَ ُه فِ

ُت اطََّرد        د  ــَد مَ ــع  ـ َل بَ ــيـ قًا َوقِ ـلَ ـط  ـُض مُ ـع  ـَب ـال  وَ  ك   َأو  َلي َس َعن  َخالٍَّد السَّ

 . (3) " ِقيَل َوالَ َعن  مَح َزةٍ 

حلمزة:السكت:    تركو   ،السكتالوجهني:    ىلعو مهزة الت  يكون  يف  سهيل 

 رص. يكائيل مع املد، والقوم

 
 (. 76ص )جلزري انرش البن لرشح طيبة انظر: ي( 1)

 (.246-1/245، واهلادي رشح طيبة النرش )(422-1/142نظر: النرش يف القراءات العرش )ي (2)

 (.47)ص العرشت يف القراءا يبة النرشط (3)
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 ربعة الشاذة فرشاً.ات األالقراءيف  يكال م   لفظ :  ثالثب الاملطل 
أربع   يف القراءات الشواذ األربع يف فرش احلروف  ﴾ني  ﴿ورد يف لفظ:  

 قراءات: 

  : وال ياء، كرواية   مهز،البم، ولالاو  ،: بألف بني الكاف﴾ني   ﴿  األوىل:

أصلهام  ا عىل  وحييى اليزيدي، ومهأ هبا احلسن البرصي،  وقد قرعاصم،    حفص عن

 العالء.أَب عمرو بن ة يف موافق

األلف، وبعدها ياء، وقد قرأ هبا: األعمش،    هبمزة مكسورة بعد  : ميكائيل   الثانية: 

 وهو موافق ألصله: محزة. 

متواترت  القراءتان  وذكراوهاتان  ألمهن،  هنا؛  نسبتا  إىلجل  قرأ  هام  م  من  ن  هبام 

 اء األربعة فقط. القر

مهبم   وميكِئل:   الثالثة: الكاكسوزة  بعد  ورة  بعدهليف،  ياء،س  ختفيف    ا  مع 

 . (1)من املفردةالالم. وقد قرأ هبا: ابن حميصن 

:   الرابعة: ابن    وميكئلَّ هبا:  قرأ  وقد  الالم،  بتشديد  لكن  الثالثة،  القراءة  مثل 

 .  (3) . (2) ملبهجا يصن منحم 

 صوهلم. ة: دليلهام موافقة القراء ألوىل، والثانيفالقراءتان: األ

 عتربة:امل وائد فقة من الفملوال ادلي

َبعَ ـذ  َنظ مِ ـُد: ُخ َبع  وَ "  ه  ــعَ ـُمتَّبِ  ِر َوُكن  ـَزاَدت  عىل الَعش   ...ه  ـي ُحُروَف َأر 

 يُّ ــوفِ ــالكُ  ُش ـ مَ ـاألَع  ـم  فَ ـ هُ ـلُ . َأوَّ .. يُّ ـكي ـ مَ ـَو الــ ـٍن هُ ـ ِص ــ ي  ـَح ـُن مُ ــ اب  ــفَ 

 د  ـنَـتَ ـيٌّ اس  ـ ـ عِ وي ـطَّ ـذا مُ ــكَ   هُ ـــن  ـ... عَ  د  ــنَــى َس ـلَ ــوِذيُّ َرَوى عَ ــُب ـنَـ َوالشَّ 

 اِمي َوحَي يـَى الثَّايِن ُن السَّ ـَس ـ حَ ـ َراِن ... الـــــَرِة اآلَخ ــــص  ــَب ــَن ال ــمَّ مِ ـــثُ 

 
 (.19كي )ص يصن املابن حم مفردة  :نظري( 1)

 (. 1/474املبهج ) ينظر:( 2)

  (.613ص)  الواضح: ينظرن حميصن، اب لقراءَِت  ( 3)



 احيـرضـمـلد اـمـن أحـل بــليـخ. د                               طاً ـوضباً، ـ مـاً، ورســهـيـوجـراءًة، وتــقال: ـكـميظ ـفـل

26 

 َزةَ ـ ـم ـَل َح ـ ص  ويِفَّ أَ ــَوالكُ  كي ـ... لِل مَ ىـتَ ــفَ ا ـٍر يَ ـي ـِن َكثِ ـ اب  َل ـص  أَ  ُت ل  ـَجعَ 

  مَّ ــثُ 
َرا ... ـــقَ ــد  تَ ــــ قَ نِ ــ ـَري  ـــــآلَخ ـ لِ  َرى ــا تَ ـمَ ـم  كَ ـِرهِ ـم  ـي عَ ـُِل َأبـَأص  رَّ

ُت الـُفوا َذكَ ـالَ ـد  َخ ــا قَ ـمَ ـي ثُ ـحَ ـفَ  ِز ِه يِف ـَلي  ـا عَ وـقُ ـفَ ـا اتَّ ـ... مَ ر  ر 
 . (1) "ان ُقال احل ِ

 يلهام من الفوائد املعتربة: الرابعة: دلوالثالثة، و

في   )ُجــ(د  لَّ ـَكئِ َوِمي" ِ ... )َفــ( َوبِاخل     (2)   "َضل 

 فاجليم: ابن حميصن من املبهج.

 ابن حميصن من املفردة. والفاء:

 شاذة أصوالً.لا  األربعة   لفظ ميكال يف القراءات:  لرابعاملطلب ا
قـم  ر:ـ ص ـ ق د، والـ م ـأوال: ال فال﴾ني﴿   رأــن  مـعند  ـم ـ:   :   ،عيـد طبيـده 

 ني.  ـ ركتـح :دـمَ ـيُ 

  متصل، وقد قرأ باملد املشبع: الشنبوذي نده، مد  ع  فاملد  :"وميكائيل "  قرأ:ومن  

حركات  بست  األعمش  األعمش:    ؛عن  عن  املطوعي  وأما  محزة،  موافقة ألصله: 

 . (3) أربع حركات :طأ بالتوس فقد قر

 ملعتربة: ودليل ذلك لألعمش من الفوائد ا

ا َوقَ ـم  مَ هُ ـ ط  لَ ـَوسي " ُ امُلن َفِصل  .دًّ  ل  ـقِ ـ نُ نٍ ـ َحي ِص ـِن مُ ـَواب   نٍ ـ َس حِلَ ..رص 

نَـــــِه َتــ فِ ـل  ـخُ ـ ـِديُّ بِ ِزيــيــَـ  المَّ ــثُ    (4) "الـاٍع كِ ــبَ ـإِش  ـوِذيُّ بِ ــبُ ـال ... َوالشَّ

 قراءته حرف مد. ألنه ال يوجد يف  حميصن يف كال وجهيه؛ ء البنيش وال

دل: ا مد بفيكون له فيه  نة؛مزة املكسورة: ياء ساكيف قراءة األعمش بعد اهل •

ويفوص حركتني    :يمد بد  اًل،  مد  يكون  وأيضاً الوقف:  عارض   ل،  مد  هو: 

 
 (.  264)ص  الفوائد املعتربة  (1)

 (. 55(، والواضح )ص 48وينظر: موارد الربرة رشح الفوائد املعتربة )ص ، (274)ص املرجع السابق  (2)

 (.72 -71ضح )ص (، والوا54عرش )ص  ألربعة يف القراءات ابرشء الينظر: إحتاف فضال (3)

 (. 267ة )ص الفوائد املعترب (4)
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 . ةزم موافق حلللسكون، فيجوز مده: حركتني، أو أربع، أو ست، وهو يف هذا 

للسكون يف األلف د عارض  وقراءة اليزيدي: مويف قراءة احلسن البرصي،   •

: موافقان  ذاا يف ه، أو ست، ومهعـان، أو أربـركتـح  :د ـم ـا: ال ـم هـوز لـجـ يـًا، ف ـفـوق

 .عمرو ألَب

 اً: حتقيق اهلمز، وتسهيله: نياث
كالم هلام يف التحقيق،     قراءة احلسن، وقراءة اليزيدي؛ لذا: ال ز يفـم ـد هـوجـال ي

 لتسهيل. ا وأ

  ووقفًا؛ موافقة ألصله:   هلمز وصاًل،ق احقييف كال وجهيه: بتوابن حميصن يقرأ  

 ابن كثري. 

فق األعمش:  باهلمزوأما  قرأ  وهو  د  يف  ،  ألصله:  اهلم حتموافق  وصاًل، قيق  ز 

اـ ي أحـًا فـف ـز وقـهم ـل الـسهيـ ه: يف تـق أصلـذلك وافـوك آلخر د وجهيه، والوجه 

 . (1) التحقيق  :له

 ىل اهلمز: ف األعمش عيف باب: وق  د املعتربة،ئاووالدليل من الف

   (2) "َزةِ ـم  ـ ِق أو  َكحَ ـِقيـالتَّح  ـُه بـِقف  َعن  "

 (: ود ) املد املتصلاملمد  اثلثا: السكت على الساكن
الباب للقراء الثالثة: احلسن البرصي، واليزيدي، وابن حميصن؛  يف هذا  ال يشء  

 . "وميكال"ه ليس عندهم مد متصل يف لفظ ألن

ملد املتصل من طريق كت عىل امحزة يف:  ترك الس ما األعمش: فقد وافق أصلهأو

فق  وا  يف بعٍض، أي :   محزةَ األعمُش   حلمزة، فقد وافق   وأما طرق الطيبةالشاطبية،  

 
 ( . 82ينظر: الواضح ) ص  هنا،  شلقراءة األعم  (1)

 العرشة  ونتربة يف القراءات األربع الزائدة عىل العرشة من إحتاف الربرة باملتالفوائد املعتربة الفوائد املع ( 2)

 (. 36 موارد الربرة )ص: ينظر(. و268)ص 



 احيـرضـمـلد اـمـن أحـل بــليـخ. د                               طاً ـوضباً، ـ مـاً، ورســهـيـوجـراءًة، وتــقال: ـكـميظ ـفـل

28 

فـالسك  ركـتيف   بعـت  الطـي  الطرق  وخالف    ،رق ـض  بعض  :يف  له  ألن  ترك    ؛ 

 . (1)  قاً ـلـطالسكت م

 ودليل ترك السكت: 

ِك السَّ ـَت ـبِ َرأ  ــَواق  " "م  ـهِ ــاقِ ـفَ ـاتي ـِت بِ ـك  ـر 
 (2) . 

 اذةات الشالقراءلفظ ميكال يف ابقي  :  امساملطلب اخل
د عددهتا  عرش، وق  عةاألرب   رة يف القراءاتكوقراءات غري املذ ميكالورد يف لفظ 

 وهي: ثنتي عرشة قراءة، -فيام وقفت عليه  –فأحصيت 

ن من غري الطرق التي  ت عن: ابن حميصورد  دوق ،(3) َل يِمث ُل: ِميَكعِ   ،يَكِئيلَ مِ  .1

 . يف األربعة لهت كِرَ ذُ 

َوِهَي (4) أوالمها مكسورة(  :ي نِ )بَِياءَ   :ِميَكايِيلَ   .2 مَ   ةُ ِقَراءَ   :،  َع  تِ   ،شِ األ  ٍف اَل بِاخ 

 . (5) هُ َعن 

 .  (6) اهبمزة مفتوحة، وبال ياء بعده  ِميَكاَءَل:  .3

 .  (7) بال ألف(  ،ف) بيائني بعد الكا  ميكييل:  .4

حميميِكيل:  .5 ابن  عن  وردت  احلسن ،  (8) صن )بكرسالكاف(:  عن  وُنِقَلت 

 
 (. 81ص نظر: الواضح )ي (1)

 ة باملتون العرشة ة عىل العرشة من إحتاف الربردالزائ  عد املعتربة يف القراءات األربالفوائد املعتربة الفوائ (2)

 (. 35نظر: موارد الربرة )ص (. وي268)ص 

 . (38/ 2لقرآن ) ا حكاماجلامع أل(، و1/170)  لالكشاف عن حقائق غوامض التنزيينظر:  (3)

بيائني.  ِرَئت:: أهنا قُ "وال هيمزون" قصد بقوله: ، ربام"وال هيمزون ،فيهمزوناييل( ميك)"كر األخفش: ذ (4)

   .(1/510(،  والبحر املحيط ) 1/181تسب )واملح (، 1/145) القرآن لألخفشينظر: معاين 

 . (2/38لقرآن ) ا ينظر: اجلامع ألحكام( 5)

 من قرأ هبا.ف عىل ومل أق السابق. جعملراينظر: ( 6)

 ومل أقف عىل من قرأ هبا. (. 70ينظر: شواذ القراءات ) ص  (7)

 . (70اءات )صرالق واذ شنظر: ي( 8)
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 . (2) عن ابن كثري  (1) البرصي، ومعروف 

 . (4)  (3) دبن جماهُنِقَلت عن ا ،مبفتح املي َمْيكال:  .6

 .( 5) بتسهيل اهلمزة  ميكائل:  .7

 . (6) مبتشديد الال ميكائيلَّ:  .8

9.  : عىل  ميكَألَّ مفتوحة  وب  هبمزة  مشددةعاأللف،  الم  عن  ،  (7)دها  ُنِقَلت 

 .  (8) األشهب العقييل 

10. : عن    ( 10)   ي ُنِقَلت عن اخلباز ،  ( 9) مز قة، لكن بتسهيل اهل مثل القراءة الساب   ميكَألَّ

 . ( 12)   .   ( 11) العمري 

 
املكي،    (1) الوليد  أبو  بن مشكان  مك معروف  القراءة عرضا عنمقرئ  أخذ  الذين    :ة،  أحد  كثري، وهو  ابن 

 ابن كثري، ووهب أنه عرض عىل  قسط معإسامعيل ال   :رضاع  راءة قيام هبا بمكة، روى عنه الق الخلفوه يف  

 (. 304-303/ 2غاية النهاية )   : نظر ي   ة. مات سنة مخس وستني ومائ  ض عىل القسط،بن واضح بعد أن عر

 (. 445/ 1)قراءات  ينظر: املغني يف ال( 2)

ادي شيخ الصنعة  غدالب  ظ األستاذ أبو بكر بن جماهدافأمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي احل  (3)

 (. 142-1/139اية )هـ. ينظر: غاية النه 324، تويف سنة ةن سبع السبع وأول م

 (. 70 صت )راءاينظر: شواذ الق ( 4)

بـ :    :عرب الكرماين عن التسهيل(، و375ئدة عليها )ص  ني الزا ينظر: الكامل يف القراءات العرش واألربع   (  5)

ي : بتسهيل اهلمزة وصالً؛  ءة الشاذة هالقرا  وأنبه هنا : أن  (،70ص  شواذ القراءات )  اهلمزة( .    ) تليني

تسهيل وقفاً   ألن  يف    :اهلمزة  املتورد  امل يف  و  واترة،القراءة  ينظر:  عليها،  الزائدة  ،   ثاينال  طلباألربعة 

 ، ومل أقف عىل من قرأ هبا. بحثمن هذا امل رابعال  طلبوامل

  من قرأ هبا.عىلأقف ، ومل (70واذ القراءات ) ص ش ينظر: (6)

 (. 445/ 1 القراءات )ر: املغني يفينظ (7)

 عىل ترمجة.   أقف لهمل( 8)

 (. 445/ 1 راءات )ينظر: املغني يف الق (9)

وشيخ القراء هبا، مؤلف حمقق،    ،نزيل نيسابور  ،بازي سن اخلأبو احل  ،عيل بن حممد بن احلسن بن حممد   (10)

ينظر: غاية   وثالثامئة.  ثامن وتسعنير سنة  تويف بنيسابو،  يائالشذوواملطوعي،    ،د بن أَب باللزيقرأ عىل:  

 (.578-1/577النهاية )

عبد   (11) بن  بن حممد  ب  الزبري  اخلطاب   ناهلل  بن  بن عمر  اهلل  عبد  بن  عب  ،سامل  اهللأبو  ع  ، د  الرمحن  وأبو  بد 

   (. 294-293/  1ة ) اي النه . ينظر: غاية  سبعني ومائتني ال   ، تويف نحو أَب جعفر عن قالون العمري، راوي قراءة 

 (.1/445ي يف القراءات )نظر: املغني( 12)
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 . ( 1) ن ابن حميصن ، وقد ُنِقَلت ع بإسكان الياء، وتنوين الالم بالكرس  ميكْيٍل:  .11

 . (2) عاصم َيت عن، ُروِ الالم ف، وتشديداكبضم ال  ميُكلَّ:  .12

 توجيه القراءات يف لفظ ميكال :  املطلب السادس
الق يف  تعددت  قرا  "ميكال"لفظ  راءات  سبع عرشة  بلغت  املتواءةحتى  يف  تر، ، 

العرب:  "ميكال"ولفظ    ذ،والشا فيه  ترصفت  وقد  األعجمية،  األسامء    ، من 

 . (3)األعجمية ءوحركاته، كعادهتا يف األسام بحروفه، وتالعبت

  لفظ ميكال، ما يلي:ر يف توجيه القراءات املتواترة يف ا ذكومم •
حجة  عىل  ذا جاء  هلو   "؛  (4) ف اهلمزة، والياء: لغة أهل احلجازحذب  ِميَكاَل:  .1

 .   (6) ، وهو عىل وزن أبنية العرب(5) ") ميقات(: كــ  هو معربو قوية،

الياء  ميكائل:  .2 العرب  ، بحذف  بعض  وأوفق (7) لغة  ومل  ،  زوة علرسم، 

 . (9) خارجة عن أبنية العرب : ، وهي(8)لمصحف اإلمام، ووصفت باجلاملل

أيضاً   :يلميكائ.  3 لغة  هي:  والياء:  اهلمزة،  لل(10)   بإثبات  موافقة  قيس،  ،  غة 

 .  (12) خارجة عن أبنية العرب  :، وهي(11)   قة للرسم تقديراً فاووم

 
 . (15ع )ص ترص يف شواذ القراءات من كتاب البديينظر: خم (1)

 (.16)ص  ينظر: املرجع السابق (2)

وإعراب ،  (436(، ورشح اهلداية )108(، وحجة القراءات البن زنجلة )ص1/181تسب )ينظر: املح  (  3)

 . (1/96القراءات الشواذ )

 (.18العرش )ص لقراءات  (، وقالئد الفكر يف توجيه ا1/510حيط )امل نظر: البحر ي (4)

 (. 3/5115نظر: كنز املعاين )ي (5)

 (.1/525نظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع )ي( 6)

 (. 1/166اترة )تور: املرجع السابق، واملغني يف توجيه القراءات العرش املنظي( 7)

 (. 1155/ 3 ) اينز املع ينظر: كن  (8)

 .(1/255عن وجوه القراءات السبع ) الكشفنظر: ي (9)

 (. 1/166) ملتواترةااملغني يف توجيه القراءات العرش ينظر:  (10)

 (. 1551/ 3ينظر: كنز املعاين ) (11)

 (.1/255كشف عن وجوه القراءات السبع )ينظر: ال (12)
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 يل: ي عرشة، مال اات األربعة الزائدة عىل توجيه القراءومما ذكر يف  •

،    :ميكئلَ .  2و    ،ميكئلَّ .  1 فيهام،  بحذف األلف  الالم  والياء  بتشديد   يف لكن 

األسامء   منميكائيل(:  و  : ) جربيل    انوهذان اللفظ"األول ، والتخفيف يف الثاين:  

فنطاأل الترصف،  هذا  فيها  وترصفت  العرب،  هبا  لعبت  التي  عىل  عجمية  هبام  قت 

  .(1)   "ىل بعضها ع همآن فوافقرقفة، وقد جاء الأوجه خمتل

القر  • توجيه  يف  ذكر  أوكام  من  عرش:  األربعة  يف ترصفت  العرب  :  ناءات 

 . (2)الشاذة قي القراءاتبااألسامء األعجمية، كذلك ُذكَِر يف 

 

 

 

 

 
 

 
 (. 28)ص  العرب ءات الشاذة، وتوجيهها من لغةرالقا( 1)

 (. 183و 1/811حتسب )نظر: املي (2)
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 حث الثانيبامل
 لفظ ميكال رمسًا، وضبطًا

 ذف حلايف قاعدة    :رمساً لفظ ميكال  :  ولب األاملطل 
 . (1) "اإلسقاط"هو:  ،ة ف لغ احلذ 

املصاحفاحلذف  وجاء   ثالثة  يف  إشارة،  عىل  اختصار،   أقسام: حذف    وحذف 

 . (2) اروحذف اقتص

  ، ﴾ ُّ   ﴿  قراءات نحو:لبعض ال  ، فهو : ما يكون موافقاحذف اإلشارة أما  
يف اخلط؛  إشارة لقراءة احلذف،   : بحذف األلف، وإثباهتا، فحذفت األلفقرئ قدف

و متواترة ؛ بل ولة املشار إليها  القراء  أن تكون:  حذف إشارة    ونهرتط يف كشيوال  

  َكت ِب املصاحف. شاذة ؛ الحتامل أن تكون غري شاذة حني

حذف  ــ: ك لكوذا، بكلمة دون نظائرهخيتص  الفهو: ما ،حذف االختصاروأما 

 . ﴾زن ﴿ : كــ ، ، وتأنيثاً ﴾ من  ﴿ ـ: كـ ، تذكرياً  :ألف مجوع السالمة
   ائرها:ختص بكلمة، أو كلامت دون نظا ما فهو: ،ر صا ت ق حذف اال  اوأم

 يف سورة األنفال.   ﴾ ىت ﴿

فاحلذف    :﴾ ُّ  ﴿مثل:  ،  القسمني األخريين  قسم األول أحدوربام جامع ال

 . (3) اختصارف إشارة، وأيضًا: حذهنا: حذف 

 . (4) لواو، والياء، والالم، والنونواحلذف يكون يف مخسة أحرف: األلف، وا 

 
 (.4/1341الصحاح )( 1)

 . (66دليل احلريان رشح مورد الظمآن )ص نظر: ي( 2)

وسمري الطالبني يف رسم  ، (66)ص حلريان رشح مورد الظمآنلكالم عىل الثالثة األقسام: دليل انظر يف اي( 3)

 (.24املبني )ص ب الكتاوضبط 

لطاي   (4) البنظر:  ال ئف  رسم  يف  الظ  قرآن رشحيان  رسم  (14ص  )مآن  مورد  يف  الطالبني  وسمري  وضبط ، 

 (.25الكتاب املبني )ص 
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 :(1) يقول الشاطبيلف، ويف ذلك : حذفت منه األ﴾ني   ﴿ ظفول
َظَهرا" ُفها  َحذ  فيها  وِميكاَل  دل  (2) "وُقل   فقد  إشارة،  حذف  فيه:  واحلذف   .

ق عىل:  شااحلذف  حذراءة  حميصن،  ابن  قراءة   : وهي  كال   يثة،  يف  ألف  بال  قرأ 

عنده:الو و"وميكئَل "»  جهني  هنا"وميكئلَّ "،   عنده  واملوافقة   ة رصحي  ةقمواف  :، 

املصحف رس ل امل م  فكل  ر ،  عىل  اتفقت  قد  ميكالصاحف  ألف  :"سم    ، بال 

 . (3) «فاملصاح والالم من غري ألف؛  إمجاع من  ياء بني الكاف،:  ب"وميكئل "

حذفها:   علة  يف  من:  هنأ"قيل  وبرتكيبها  احلروف،  بكثرة  ثقلت  ملا  ،  "ميكا"ا 

  ضًا ليحتمل وجوهأيو  ،(4) "ات بحذف ألفهبمعنى: اهلل: خفف  "إيل "و  بمعنى: عبد،

 . (5) القراءات املختلفة

املتوا  ﴾ني  ﴿لفظ  و القراءات  القراءة  ترة، والثالثة غري  يف  ابن حميصن: 

لوم:  فيها تقديرلافقة  منرسم  األلف  حذفت  حيث  كل ك   ًا؛  يف  الكلامت  من  ثري 

   . (6)قراءة باحلذفمع أنه ال يوجد فيها  ﴾نن   ﴿ صاحف مثل:امل

 يف قاعــــدة اهلمــز رمساً:  ال ميك ظلف:  الثاين  املطلب
: اخُتلِف يف قراءته  ﴾ ني  ﴿   زة، فلفظ:ـم ورة اهلـن: صـ عا  ـث هنـاحلدي

 . بني القراء

 : فال يشء له يف قاعدة اهلمز.زبال مه   هم من أ  فمن قر  

 
فري  (1) بن  أمحد    بن خلف  هالقاسم  الشاطبيبن  حممد  أبو  املهـ(  590توِف:  )امل  ،الرعيني،  القارئ   ، شهور ، 

بار اء الكرـقـة الــ رفـع ـر: مـ ظـنـع. يـبـسـراءات الــقـي الـف ي  ـانـه ـه التـ ي ووجـانـرز األمـم ح ـظ ـب نـاح ـص

 (.313 -312 )ص

  (.5)ص يف علم رسم املصاحف  يلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصدقع( 2)

 (.186/ 2هلجاء التنزيل ) ترص التبينيخم ( 3)

 (. 98ص )مورد الظمآن دليل احلريان عىل ( 4)

 (.103نظر: الوسيلة إىل كشف العقيلة )ص ي (5)

 (.11 /1)  نظر: النرش يف القراءات العرشي (6)
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رة بعد ألف:  فمن قرأ هبمزة مكسو : اختلفوا يف صورة اهلمز،  باهلمز  قرأ   ن  وم 

يا وميكائ  وبال  بعدهال،  ياًء؛ ألن  نمن جمزة  هلا  : رسمء  ها  ر  أي: صوي س حركتها، 

 توسطة بعد ألف، ودليله: حركتها مكسورة؛ ولوقوعها م

 ف ـا أصـم ه كـسـفـن نـه مـم رس ـ... ف فـ ـد األلـــ عـ ــب اــم و ..."

 (1) "مـك ــاؤـسـ ـهـــم نـائـن ــو أبــحـ... ونم اؤكم وماؤكـه دعـول ـقـك

: يكِئَل، أو  بعدها: وم   ياء   وال   ا، ه ل لف قب ومن قرأ: هبمزة مكسورة بال أ    وميكِئلَّ

َرت اهلمزة يف املصحف ياًء أ ُص ف   ألهنا مكسورة بعد مفتوح، ودليله:   ؛ يضاً وي

 لهاكش  ظـذه فالحـهر ـيـ ي غـا ... فـا قبلهـم ركت أوـح امفـي وك"

 ( 2) "م ـؤكـ لـكـم يــ كـارئـوا بـأل ــوس  ...  مــ ذرؤكــت يـلـئـوا وس ـكَيئِس 

  يف :    [23]ٍالعنكبوت:    ﴾ مل    ﴿هو مثل: كلمة  ،  أو مشدداً   ،فاً خمف:  لِئ وميكَ فلفظ  

اهلمزة منها؛صورة  الكرسة  وموضع  وموضعها،  فيهاهلمز  نأل  ،  بعد:  امة    مكسورة 

البيت:   يف  قيل  فلذلك  شكلها فتح؛  افالحظ  شكل  أي:  أي:هل،  جاءت   مزة،  إذا 

: الكرسة، أي:  اهركتُ حو  ،ة من جنس حركتهامزاهل  رِ وي َص بعد كرس؛ ف  اهلمزة مفتوحة

ها ياًء. ر   صوي

قرأ  بني    : هبمزة ومن  قراءته   : "وميكائيل"  وياء: ألف،  مكسورة  اجتمع يف    فقد 

متـتورـص اهلـص:  ناـلتـامث ـان  إحدى  ـوص،  زةـم ـورة  حذف  من  بد  فال  الياء،  ورة 

 يل: دل ، والالصورتني

 (3) "نـك دون ميذا ـل بـذف عن كـن ... فاحلـع الصورتيتامـؤدي الجـا يـوم"

 
 (.240د الظمآن )ص رن عىل مول احلريادلي (1)

 (. 256ص ) بق السا صدرامل (2)

 (.582ص ) سابقاملصدر ال (3)
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الداينح حذلراجاو أو  ن كانت اهلمزة مفتوحة،  إو ":  (1)  ف صورة اهلمزة؛ قال 

واو املضمومة  وبعد  ياء،  املكسورة  بعد  تصور  :  وقع  لئمل  بني  خطًا؛  جُيمع  ال 

 . (2) "﴾  ُّ﴿  ... و "وذلك نحو قوله: صورتني، 

ال  إىل:(3) لسخاوي ا  وذهب بعدها  صورة  أن  الياء  وصورة  هي:  للهمزة، 

وحجته: ،  د اهلمزةصغرية بع  ياء  تلحق ف  (،ـــــــــ ـــــميكائ)  :، هكذا املحذوفة

 . (6) . (5) عربيذلك ذهب اجل ىلوإ، (4) ﴾ ُّ﴿  أنه ُفِعل كذلك بـــ

الذي    ﴾ُّ﴿  هو ما ذهب إليه الداين؛ ألن لفظ:  -واهلل أعلم  -والصواب 

كثر يف أ  ةزم ُحِذَفت منه صورة اهل:  يل وميكائ   :واجلعربي لفظ  اوي،السخس عليه  قا

 : الداين قال ،مةصاحف القديملا

مزة، وقد اهلة  ؛ ألنه قد ُحِذفت منه الياء التي هي صور...  :(إرسائيل)وكذلك"

وإىل ذلك  ،  (7) "املدنّية، والعراقية، والعتق القديمةض املصاحف  دت ذلك يف بعوج

 
الداين  (  1) بن سع   :هو،  أبو عمرو  بن عمعثامن  بن سعيد  بن عثامن  القرطبي، اإلمام يد  ر األموي، موالهم 

البيان يف  ص  ،العلم التيسري، وجامع  السبع،  القراءاحب  ينهـ444ت  ات  الكبار عىل   ةظر: معرف.  القراء 

 (.228-226ار )ص الطبقات واألعص

 . فبترص(. 44نظر: املقنع )ص ي( 2)

بن(  3) بن عبد األحد  الصمد  بن عبد  بن حممد  بن غطاس اإلما  عيل  الغالب  أبو احلسن عبد  الدين،  م علم 

السخاوي  ا،  اهلمداين  تلميذ  املفرس،  القارئ  منظوم،  لشاطبي العامل  له  وشارح  الوصتيه،  د يف رشح  يفتح 

الطبقات واألعصار   ر عىلراء الكبا رفة القـمع ظر:  ـ. ينـه643لة، ت  ـلعقيرح لـة شـلـة، والوسيـي ـبـالشاط

 (.340ص )

 (.105ص ىل كشف العقيلة ) نظر: الوسيلة إي( 4)

له   ،اجلعربيو إسحاق  أب،  الدين  العامل، املقرئ األستاذ برهان  امإبراهيم بن عمر بن إبراهيم الشيخ اإلم  (5)

ك  ت  لرائية، وقصيدة المية يف القراءاتبري للشاطبية كامل يف معناه، ورشح لرشح  اثنتني  سوِف  العرش،  نة 

 .(397ص )بقات واألعصار ء الكبار عىل الطمعرفة القرا. ينظر: وثالثني وسبعامئة 

 . (526)ص   صد يف رشح عقيلة أتراب القصائدقانظر: مجيلة أرباب املي (6)

 . (30نع )ص املق  (7)
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  .(2) . (1) جاحن بن نداود سليام بوذهب: أ

  :عشر يف القراءات األربعة اءةً يها قر تفق عل ملاحلروف ا(3) ضبط   : ثالث املطلب ال 
امل قرفتاحلروف  عىل  األق  القراء  عند  لفاءهتا  يف  عرش  :  ﴾ني﴿   ظربعة 

ياء التي بعد امليم، والكاف، والالم، فثالثة منها اتفقوا عىل ضبطها يف  يم، والهي: امل

امليم،    ل،الشك والكاف  والياءوهي:  بالكرسةامليم   فأما،  بعدها،  فُضبِطت    ،تهاحت  : 

بعد واليا  ألهنا    ها: ء  سكون؛  عالمة  بال  عالمة  مد،  حرف  تُركِت  عليها  توضع  ومل 

املد  ا يزيد ع ملد؛ ألن    ، ها، أو مهز كتني؛ لعدم وجود حرف ساكن بعد حرن  فيها ال 

 ُضبِطت بالفتحة فوقها.  والكاف:

اتفقت  :  ﴾  ني ﴿ فظ  اخلمس الواردة يف ل  راءات: فأربع من القم الال وأما  

جهه  ن يف ون حميصامسة: بالتشديد، وهي: قراءة اباءة اخللقروا،  لالما  : ختفيفعىل

 لالم مفتوحة.أن ا عىل: لقراءات اخلمس، لكن اتفقت اوميكئلَّ اآلخر: 

 ا. تكون الشدة أقرب إىل الالم، والفتحة فوقه: ويف قراءة تشديد الالم

 ة عشر ع بيف القراءات األر   ضبط احلروف املختلف فيها قراءةً :  الرابعاملطلب  
ل بعة عرشختلف يف قراءهتا عند القراء األرف املاحلرو     ﴾   ني ﴿  فظ: يف 

 ف، وهي: أحر مخسة

يفموجو:  وهي  ،األلف  :أوالً  من  دة  وافق  ومن  املتواتر،  يف  الثالث  القراءات   

 
أبو داود اسل  (1) األموي األندليس،   تنرصابن املس  ملقرئ، موىل األمري املؤيد باهلل،يامن بن أَب القاسم نجاح 

اإلقراء وعم  ،شيخ  القراء،  األداءمسند  أهل  املصاحف،  ال   ،دة  منها:  مؤلفات  وله  الداين،  عمرو  أبا  زم 

 . (251ات واألعصار )ص ىل الطبقالكبار ع  ة القراءرفمع ينظر: . ـه496تبيني هلجاء التنزيل ت الو

 (.49 -48/ 2رص التبيني هلجاء التنزيل ) نظر: خمتي (2)

احلركاتمتعا  (3) شكل  يف  مذهب  ،دت  عىل  بن    :والشدة  استاخلليل  ما  وهو  يف  أمحد،  الضبط  عليه  قر 

ول،  لنقط املطيسمى با  و مايد، وهحلركتي الفتح، والكرس، والتشد  بةواملشارقة بالنس  ،مصاحف املغاربة 

 ص از )ضبط اخلر  خصوص النقط املطول: الطراز يف رشحالذي عليه العمل يف املصاحف. ينظر بوهو  

 (.5)ص (، والسبيل إىل ضبط كلامت التنزيل14
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 : ذلك صغرية بعد الكاف، ودليل    ُطها: إحلاقها ب  حمذوفة يف الرسم، فَض األربعة، وهي: 

  (2) "طاـسق (1) صاًراـمن اخلط اختمما  ا ...ــطــس وــا تفــن أل قــح ـوأل "

بهو ملحذي  والالملك  الكاف،  بني  قراءة:  ،  قة  وبني ﴾ني﴿يف   ،

واهل قراءة  ،مزةالكاف،  اهلمزةوميكائل:  يف  بعد  التي  والياء  الكاف،  وبني  يف ،  ، 

 ا. صورة هل اهلمزة الن أل؛ وميكائيل  :قراءة

(، ودليل ذلك    آ  )املد  عالمة    اتوضع عليه:  وهذه األلف الصغرية امللحقة  •

الداين:   املط  ،  ... رسمته(4) منه    (3)فاذوان حم فإن ك"قول  وكذلك    ،ة عليهوجعلت 

. هذا عند (7) ، وعليه العمل(6)أبو داودورجحه ، (5) "﴾  نئ﴿  له:يف نحو قو

فوق حركتني، وذلك يف قراءة:   مد األلف  داللة عىل  ة؛وبعدها مهز   باأللف،أ  من قر

 : ، ودليل ذلكيل كائ ومي :  وابن كثري، ومن وافقه  ،لكائ ومي ه:  قفومن وا نافع،
 (8)  " راــأخـا تـده ـعـز بـهم ـط لـم        ا وألفـــم يـوق واو ث ــوف "

وال   إحلاق،  ال  حميصن:  ابن  قراءة  كال مد؛    عالمةويف  يف  باأللف  يقرأ  ال  ألنه 

 . ندهالوجهني ع

اهلمزة األر:  وهي  : اثنياً:  القراءات  يف  أَب  موجو  ، وغريعبموجودة  قراءة  يف  دة 

 
 ؛ ا حذف الجتامع مثلني مل  فجعل احلذف اختصارا مقابال  القتصار، وحذف اإلشارة،: حذف ايشمل ذلك  (1)

جتامع مثلني وهو النوع  ملا قدم الكالم عىل ما حذف ال » ال:  ان حيث قليل احلريغني يف دارملذلك ا  كام بني

ريان عىل . دليل احل«  لثاينوهو النوع ام عىل ما حذف من حروف املد اختصارا الك هنا يف الاألول، ورشع  

 ( 410مورد الظمآن )ص 

 (.410ص )  مورد الظمآن  عىلدليل احلريان ( 2)

 د. امل ي: حرفأ( 3)

 سم. ي: من الرأ (4)

 (. 134ص )النقط ( 5)

 ألصول الضبط ألَب داود .    ققاملحعزاه (، و2/40)  رص التبيني هلجاء التنزيلنظر: حاشية خمتي( 6)

 (.23زيل )ص ىل ضبط كلامت التنالسبيل إنظر: ي( 7)

 (.673 ص)دليل احلريان عىل مورد الظمآن ( 8)
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فالكالم  عمرو،   وافقه،  ح  يفومن  من  اهلمزة:  هيئتها،ضبط  وموضعها،    يث 

 ها. ها، وموضع حركتوحركت

ء( عىل ما كان يفعله  عني )كل الالعمل عىل: أن هيئة اهلمزة عىل ش ف  ها:فأما هيئت

 . (1) : ما اصطلح عليه كتاب املصاحفعىلال النحاة، والكتاب 

 وموضع حركتها: تها،  ، وحركاهوأما موضع
  : وميكئلَّ ،  وميكِئَل ، ووجهي ابن حميصن:  يكاِئل م و :  من وافقهة نافع وففي قراء

للهمزة، ووحركُتها    فالصورة  حتَت  الكرسة،  اهلمزة  وموضع   صورهتا،موضع 

 .﴾مل﴿و ، ﴾ نئ﴿  َتها مثل:رسهتا حتك

 ودليل ذلك: 

 عـوضـير ـ كسـب اـن وم ـاكـع س ـح ... مـ ت ـفـا ي ـه مـوقـكل ف ـشـا بـمو"

   (2)  "من حتت

إليه الداين،وميكائيل قه:  ومن واف،  ة ابن كثريوأما يف قراء وأبو    ، فعىل ما ذهب 

حذوف:  مزة: فاملورتني متامثلتني إحدامها للهمن: أن املحذوف عند اجتامع ص  داود

َتبهلهلمزة ال صورة  فا؛  (3)صورة اهلمزة، وهو الراجح  ،عىل السطر  ا: فُتوَضع، وُتك 

 . ﴾ ُّ﴿  حتًتها، مثل: هُتاوكرس
 ودليل ذلك: 

 ( 4) "رـة فضع يف السطورـر صـن غي ـر ... مــبـنن ـ ه مـدتــوج اـل مـوك "

 . (5)  اهلمزرب: والن

 
 (.387 -863مآن )ص الظ   موردنظر: دليل احلريان عىلي( 1)

 .(384ص )يل احلريان عىل مورد الظمآن دل( 2)

 .(35مز )ص نظر: املطلب الثاين: قاعدة اهلي( 3)

 (.384ص )دليل احلريان عىل مورد الظمآن  (4)

 (.384، ودليل احلريان عىل مورد الظمآن )ص (822/ 2)نظر: الصحاح ي( 5)
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اليت الياء  اهلمزة  اثلثا:  كثري:  يفه  ،بعد  ابن  قراءة  وافقه:    ،يف    ، وميكائيل ومن 

داود،   أَب، وداينلاعىل مذهب    -أي: للياء-ا  هلمزة، لكن الصورة  قت باهلوقد سب

ة السكون؛ مل توضع عليها عالمكنة مدية،  ء سا: يايوه   .(1)وهو: الراجح كام تقدم

 فيها دون املتوسط.عالمة املد؛ ألن املد  توضع عليهامدية، ومل ألهنا 

األعم  مزة، ـح  تنبيه:  يسهومعه  عنه:  الوجهني  أحد  يف  مل  ش  لكن  اهلمزة،  الن 

ها؛ ألن الضبط مبني عىل الوصل، هيلىل تسع  عالمة، أو شكل للهمزة يدل  ضعتو

 . (2)  الوقف ال

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 (. 36 – 34نظر أيضًا: )ص وي ،(14 -40:) با املطلذيف ه الياء قريبا: يف ضبط اهلمزة قبل  تقدم  (1)

الـق  (2) ك ـبـالض»  ني:ـارغـمـال  مـلـط  علـبـه  الوصـني  علمـمـبإجل  ـى  احلـدلي    .«نـفـال  اءـ اع  عىل  ـيـل  ران 

 (.345ص )مورد الظمآن 
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 ـامتةـخلا
 النتائج والتوصيات 

 نتائج البحث:  •
لفيف   .1 مخس    ﴾ني﴿ ظ    عرش:  األربعة  القراء  ثالث قراءاتعند   ،  

 منها: متواترة، وثنتان: شاذة. 

املتواترة  .2 الثالث  أ/  ،القراءات  وحفص  مرو،  ع  َبأل  ﴾ني  ﴿  هي: 

عاصم، من  عن  ووافقهم  الشاذ  ويعقوب،  األربعة  القراءات  احلسن  قراء  ة: 

 البرصي، واليزيدي. 

ج/ وميكاِئَل ب/   جعفر.  وأَب  لنافع،  عامر،   وميكاِئيَل::  وابن  كثري،  البن 

والكسائي، وخلف العارش من املتواتر، ووافقهم األعمش، وأما القراءتان    ومحزة،

بتخفيف    وميكَئلَّ   . ب/وميكئَِل كالتايل: أ/    اومه  ،حميصن  ا البن الشاذتان: فكالمه

 الالم، وتشديدها. 

األربعة    .3 القراء  عن  اخلالف  لفظ:ورد  يف  فرشًا،  ﴾ني﴿   عرش 

 .وأصوالً 

ا  يف أحرف:  ثالثة  يف  إثباتًا،   أللف،الفرش:  الالم:  قبل  التي  والياء  واهلمزة، 

حتق والقرص،  املد،  أحكام:  يف  األصول:  ويف  اهلوتركًا،  وقفًا،  يق  وتسهيله  مز، 

 ملد. عىل اوالسكت 

ألربعة عرش،  ت عديدة غري مذكورة يف القراءات اقراءا   ميكالورد يف لفظ    .4

 ات شاذة. قراء ثنتي عرشة قراءة، وكلها -فيام وقفت عليه –وبلغ عددها 

 ب/ أوفق للرسم.   أو  ،إما أهنا: أ/ لغات ،ميكال   توجيه القراءات يف لفظ  .5

 و ب/اهلمز.   ،األلفقاعدتان: أ/حذف ، رسامً    ﴾ ني  ﴿  يف لفظ .6

امل  .7 كتاب  لفظ:اتفق  من  األلف  عىل حذف  ومن   ﴾ني﴿   صاحف   ،
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يف  وجه  من  أكثر  اللفظ  احتامل  ذلك:  كعلل  ولذلك  القراءات؛   احلذف    هنا:  ان 

 حذف إشارة.

ومن    ،عىل قراءة ابن كثري-  وميكائيلاخُتلِف يف اهلمز: هل الصورة يف لفظ    .8

وال  -افقهو الياء؟،  أو  ذللهمزة،  ما  داود:راجح  وأبو  الداين،  إليه  صورة    هب  أن 

 . ﴾ ُّ﴿  :فرتسم كـ  ،لصورة الثابتة: للياءاهلمزة هي: املحذوفة، وا
متفق  ضبط ﴾  ني ﴿    لفظ    يف  .9 حروف  امليم،  ًا:  وهي:  قراءهتا،  عىل 

أحد    طت يف الالم، فُضبِ والياء بعدها، والكاف، والالم، وهي متفق عىل ضبطها إال  

ق ابن حميصنالوجهني يف  اراءة  وأما حروف  بالشدة.  قبل :  والياء  واهلمزة،  أللف، 

 فمختلف يف قراءهتا؛ فلذلك اختلف الضبط فيها.  الالم،

لذلك أحلقت األلف ضبطًا، ذوف األلف رساًم؛ وحم  ﴾   ني ﴿   لفظ   .10

 إال يف الوجهني عند: ابن حميصن؛ ألنه ال يقرأ هبا.

اهلمزة،  .11 قراءة:-ها  وحركت  موضع  وافقه:  يف  ومن  ويف وميكائل  نافع،   ،

 ؛  وكرسهتا حتتها ،حتت صورهتا -ئلَّ وميك ،  وميكئَل :  هني عند ابن حميصنالوج

ضعها عىل السطر، ن كثري،  ومن وافقه:  فموابءة  ، ويف قرا  ﴾نئ ﴿ :  كــ

 . ﴾  ُّ﴿  كرسهتا حتتها كـ:و
 التوصيات:  •
من  .1 خمتارة  خمتلفة  أللفاظ  نامذج  والقرآ  تدريس  القراءة، ن،  أحكام  تطبيق 

 املتوسط والثانوي. :يف مرحلتيوكتابة، ، سم، والضبط عليها قراءةها، والروتوجيه

ادراسة    .2 علوم  يف  القرآن  املختلفةلقركلامت  و  ،اءات  كلمة،  كتابة  كلمة 

 األبحاث التفصيلية فيها. 
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 املصادر واملراجعفهرس 
 القرآن الكرمي 
 ية حفص عن عاصم  بروا مع امللك فهد  مصحف جم  •
 فهد برواية ورش عن نفع  لك مصحف جممع امل  •
 جممع امللك فهد برواية الدوري عن أيب عمرو  مصحف    •
 . باعة دار الفكر ابألردن وفيق إبراهيم ضمرة، ط إبشراف ت   ر مصحف برواية هشام عن ابن عام   •

ب  األعالم،  . 1 حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  عيل  املؤلف:  الزركن  فارس،  يل  بن 

ر  ـاخلامسة عش  طبعة:دار العلم للماليني، ال   ارش:هـ(، الن1396لدمشقي )املتوِف:  ا

 . م2002أيار / مايو   -

ا . 2 القراءات  يف  الدرة  ملنت  ل  لثالثاإليضاح  العشاملتممة  لإلماـلقراءات  اجلزري. ر  ابن    م 

)املتوِف  القايض  بن حممد  الغني  عبد  بن  الفتاح  عبد  املحقق:  ه1403:املؤلف:  ـ(، 

أمحدال منصور  السيد  دار  سادات  امل،  للرتالنرش:  األزهرية  خكتبة  اجلامع  اث  لف 

 م. 2006البلد: مرص املحروسة، سنة الطبع:   األزهر. 

بن  ابن يوسف  ايوسف بن عيل    ف: أبو حيان حممد بن املؤل   التفسري، ط يف  البحر احملي . 3

ل، النارش:  ي صدقي حممد مج  ملحقق:هـ(، ا745حيان أثري الدين األندليس )املتوِف:  

 هـ. 1420  ت، الطبعة: بريو –دار الفكر 

ا . 4 يف  السبع التيسري  عمرو    ،لقراءات  أَب  عمر  بن  عثامن  بن  سعيد  بن  عثامن  لإلمام 

( امل 444ِف:  املتوالداين  اهـ(،  تريزل،  اوتو  العرَبحقق:  الكتاب  دار    –  لنارش: 

 م. 1984هـ/1404بريوت، الطبعة: الثانية،  

ااملسن  اجلامع . 5 الصحيح  للا ملختد  رسول  أمور  من  وأايمه وس   ملسو هيلع هللا ىلص   صر    يحصح  =  ننه 
أبو عبدالبخاري إسامعيل  بن  املؤلف: حممد  املح  ،  البخاري اجلعفي،  قق: حممد  اهلل 

النارش:  بن نارص ازهري   )   النارص،  النجاة  بإضافة دار طوق  السلطانية  مصورة عن 

 هـ.  4221وىل،  ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األ

ال   اجلامع  . 6 القرآن = تفسري  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أَب  ف:  املؤل  ، قرطيب ألحكام 

الدي شمس  اخلزرجي  األنصاري  فرح  بن  القرطبيبكر  هـ(،  716توِف: )امل  ،ن 
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أمح وإبراحتقيق:  الربدوين  املرصية  د  الكتب  دار  النارش:  أطفيش،  القاهرة،    –هيم 

 . م1964  -  هـ1384الطبعة: الثانية، 

بن  اؤلف: شمس الدين أبو اخلري  امل   ،رـتمة للعشة يف القراءات الثالث املتالدرة املضي . 7

يم الزعبي،  حممد مت  هـ(، املحقق:833)املتوِف:    ، اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف

 م. 2000  -هـ  1421طبعة: الثانية،  : دار اهلدى، الرشالنا 

مطبعة حممد عيل  يتحار، مكتبة و أبو ز   مدألمحد حم  ،السبيل إىل ضبط كلمات التنزيل  . 8

 . 2الده، ط صبيح وأو

  املؤلف: أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري   ، اح = اتج اللغة وصحاح العربيةالصح . 9

أمحد  393)املتوِف:    ،الفاراَب حتقيق:  عطار،عهـ(،  الغفور  العلم    بد  دار  النارش: 

 . م 1987  - هـ 1407 الرابعة: الطبعة بريوت، –للماليني 

 التنيس، حتقيق: د.  هلل حممد بن عبد ا لإلمام أَب عبد اهلل  ز شرح ضبط اخلرا  راز يفالط  . 10

 م. 2000  -هـ  1420،  1املنورة، طأمحد رششال، جممع امللك فهد باملدينة 

  رة لإلمام املتويل يف ـاءات األربع الزائدة على العشملعتْبة يف القر ااملعتْبة الفوائد  الفوائد   . 11

اب الْبرة  ال إحتاف  وت   _ رة ـعشملتون  وترتيب  الضمجع  عيل  الشيخ  مطبعة  صحيح  باع، 

 م. 1935  -هـ 1354باَب احللبي وأوالده بمرص،  ى المصطف

ال . 12 وتوجيهالقراءات  الفشاذة  عبد  للشيخ  العرب  لغة  من  القاضيها  بتاح  طبع  ار  د، 

 ورشكاه.  ، العربية، عيسى الباَب احللبيإحياء الكتب 

العش . 13 القراءات  يف  واألربعْي رـالكامل  عليهاالزائ   ،  يوسف  املؤ   ، دة  عيل الف:  بن  بن   

بن حم  بن  جبارة  اليشكري  مد  اهلَُذيل  القاسم  أبو  بن سواده  )املتوِف:    ، املغرَبعقيل 

للتوزيع  ارش: مؤسسة سام  نرفاعي الشايب، ال   هـ(، املحقق: مجال بن السيد بن654

 . م2007  -هـ  1428والنرش، الطبعة: األوىل، 

عن . 14 الت  الكشاف  غوامض  ال،  نزيلحقائق  أبو  حمموداملؤلف:  بن  ا  قاسم  عمرو  بن 

الزخمرشي أمح اهلل  د،  النارش:  538)املتوِف:    ، جار  العرَب  هـ(،  الكتاب    –دار 

 هـ. 1407  –بريوت، الطبعة: الثالثة 

أَب حممد مكي بن أَب طالب مَحّوش بن    لإلمام  ت السبع، اشف عن وجوه القراء الك . 15

  هـ(، 437توِف:  )امل  ،كيالقرطبي املال  ندليسييس القريواين ثم األبن خمتار القاحممد  

 م. 1974  / هـ 1394  : األوىل، جممع اللغة العربية بدمشق، الطبعة   مطبوعات النارش:  
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وقراءة   . 16 الثمان  القراءات  يف  حميصن،  املبهج  وابن  واو األعمش  خلف    ، ليزيدي اختيار 
خالد  قيق:  اهلل املعروف بسبط اخلياط، حت ألَب حممد عبد اهلل بن عيل بن أمحد بن عبد  

أبو   عبادا حسن  دار  حزم    دارو   ،القاهرة  –الرمحن    جلود،    ، 1ط   بريوت،  –ابن 

 . م 2012  -  هـ1433

للنسائي اجملت . 17 الصغرى  السنن   = السنن  من  أ  ،ىب  أمحد  املؤلف:  الرمحن  عبد    ن بابو 

عيل  بن  النسائيشعيب  اخلراساين،  أبو هـ(، حتقيق: ع 303)املتوِف:    ،   الفتاح  غدة،    بد 

 . م 8619  –  ـ ه 1406  الثانية، :  طبعة ال   حلب،   –ة  المي بوعات اإلس ب املط النارش: مكت 

عثامن بن  املؤلف: أَب الفتح    ، واإليضاح عنها  احملتسب يف تبيْي وجوه شواذ القراءات  . 18

)   جني،  سنة  وحتقيدهـ(،  392املتوِف  الكتب  راسة  دار  عطا،  القادر  عبد  حممد  ق: 

 . املكرمةمكة  – الباز  لبنان، توزيع: مكتبة عباس أمحد -وتالعلمية، بري

  ، صحيح مسلم  =   ملسو هيلع هللا ىلص   العدل إىل رسول للا   الصحيح املختصر بنقل العدل عن  املسند  . 19
بن   مسلم  النيسابورياملؤلف:  القشريي  احلسن  أبو  هـ(،  261)املتوِف:    ،احلجاج 

 . بريوت –حياء الرتاث العرَب فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إ حقق: حممد امل

القراءات  . 20 يف  بمل  ،املغن  أحمد  أَبن  بن  نرص  علامء    من  النوزاوازي،  الدهان  محد 

االسادس اهلجري، حتقيق  القرن لشنقيطي، اجلمعية  : د. حممود بن كابر بن عيسى 

للقر السعودية  األالعلمية  الطبعة:  وعلومه،  حقوق  2018  -هـ1439ىل، وآن  م، 

 للمؤلف.    الطبع حمفوظة

  :   )املتوِف   ، حميسن   حممد حممد سامل  ؤلف:امل  ،املغن يف توجيه القراءات العشر املتواترة . 21

اجليل 1422 دار  األزهريةالكليا   ومكتبة  لبنان  –  بريوت  –  هـ(،  القاهرة،    -ت 

 . م1993 – ـه1413الطبعة الثالثة،  

أبو  ا  عثامن بن سعيد بن عثامن  املؤلف:  ،رقنع يف رسم مصاحف األمصاامل . 22 بن عمر 

الداين  ا444)املتوِف:  ،عمرو  املحقق: حممد  النارشق  دلصا هـ(،  مكتبة  قمحاوي،   :

 الكليات األزهرية، القاهرة. 

القراء ال . 23 أبو اخلري بن اجلزري، حممد بن  امل   ،رـات العشنشر يف  الدين  ؤلف: شمس 

يوسف بن  املحقق833)املتوِف:    ، حممد  حم  : هـ(،  الضباععيل  امل   ،مد  طبعة  النارش: 

 التجارية الكربى ]تصوير دار الكتاب العلمية[. 
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  بن ارسم مصاحف األمصار(، املؤلف: عثامن    تاب املقنع يفمع ك  ع )مطبو  النقط  . 24

عثام بن  الداينان  سعيد  عمرو  أبو  عمر  حممد  444)املتوِف:    ،بن  املحقق:  هـ(، 

 القاهرة. زهرية،أل، النارش: مكتبة الكليات االصادق قمحاوي

  ، ار والكشف عن علل القراءات وتوجيههـر يف القراءات العشـطيبة النشاهلادي شرح   . 25
 . م 7199  -  هـ 1417 ، 1ط  ، -بريوت  –دار اجليل   ، مد سامل حميسنملح

الفوائد املعتْبة يف األحرف األربعة الزائدة على العشالواضح يف . 26   رة لإلمام حممد ـ شرح 
املتويل،   بن  ب  املؤلف:  أمحد  أبوحممود  حممد  الفتاح  عبد  برنامج    ن  النارش:  كلوب، 

طيبة،   بجامعة  البحثية  امل الكرايس  العرب   -نورة املدينة  السعودية، اململكة  الطبعة:    ية 

ـ  1438األوىل،    األردن.   -زع: أروقة للدراسات والنرش، عامن م، املو 2017  -ه

عبد الغني ابن  تاح بن  ف، املؤلف: عبد ال ءات السبعالوايف يف شرح الشاطبية يف القرا  . 27

ال الطبع1403)املتوِف:    ،قايض حممد  للتوزيع،  السوادي  مكتبة  النارش:  :  ةهـ(، 

 م. 1992  -هـ 1412بعة،  االر

احلسن عيل بن حممد السخاوي، حتقيق:    الدين أَب   لعلم   ،الوسيلة إىل كشف العقيلة  . 28

ال مكتبة  الطاهري،  اإلدرييس  حممد    ة يالعرب  اململكة  -الرياض  –  رشد موالي 

 . م 2005  - هـ 1426  ،3  ط  عودية،الس

األماين . 29 حرز  من  املعاين  شهاب  إبراز  القاسم  أبو  املؤلف:  علا،  ابن  بدين  الرمحن  د 

املإ الدمشقي  املقديس  إبراهيم  بن  بأَب  سامعيل  هـ(،  665)املتوِف:    ،شامة عروف 

 النارش: دار الكتب العلمية. 

بن  امحد بن حممد بن أمحد  لف: أؤ، املرـالقراءات األربعة عش  ر يف ـإحتاف فضالء البش . 30

بالبناء  الشهري  الدين  شهاب  الدمياطّي،  الغني  :  املحقق   هـ(، 1711)املتوِف:    ، عبد 

 . هـ 1427  -  م 2006  الثالثة،   : الطبعة   ن، لبنا   –دار الكتب العلمية  هرة، النارش:  أنس م

: د.  ق هلل بن احلسني العكربي، حتقيلإلمام أَب البقاء عبد ا  إعراب القراءات الشواذ،  . 31

حممد السيد  احلميد  األتراك،   عبد  درب  للرتاث،  األزهرية  املكتبة  احلميد،    عبد 

 م. 2003  -هـ 1424،  الطبعة: األوىل ألزهر، ا خلف اجلامع

بن عمر  الربهان الدين إبراهيم    ،قيلة أتراب القصائد د يف شرح عمجيلة أرابب املقاص . 32
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  -القرآنية دمشق   راساتدلل  ري الزوبعي، دار الغوثاينحممد خض   اجلعربي، حتقيق:

 م. 2010  -هـ 1431،  1، طسوريا 

القراءات،  . 33 الرمحن  حجة  عبد  زرعة  أَب  زنجلة، حتق  ن حممدب  لإلمام  ق: سعيد  يبن 

ـ  1418الطبعة: اخلامسة،    لبنان،   -وت ، مؤسسة الرسالة، برياألفغاين  م. 1997  -ه

بن الف  بن خ  هاملؤلف: القاسم بن فري  ، لسبعووجه التهاين يف القراءات ا  األماين حرز   . 34

  ، هـ(. املحقق: حممد متيم الزعبي 590)املتوِف:    ،أبو حممد الشاطبي  أمحد الرعيني،

اهل  لنارش:ا دار  امكتبة  القرآنية،  للدراسات  الغوثاين  ودار  الدى  رابعة،  لطبعة: 

 م. 2005  -هـ  1426

أبو إسحاق    ، الظمآن   دليل احلريان على مورد  . 35 أمحد بن سليامن  املؤلف:  إبراهيم بن 

املالكيرغنا امل التونيس  العلمية  1349املتوِف:  )  ، ي  الكتب  دار    –  بريوت  –هـ(، 

 . ـ ه4151 عام  ، 1ط  لبنان،

ا   ،رسم وضبط الكتاب املبْي الطالبْي يف  مسري . 36 ابن  ا  لدين عيل املؤلف: نور  بن حممد 

هـ(، تنقيح   1380: )املتوِف ،ري امللقب بالضباعـحسن بن إبراهيم بن عبد اهلل املص

 . ـ ه 1420عام    1ط   األزهرية للرتاث، القاهرة، املكتبة    -احلسيني،    خلف   الشيخ حممد 

اهلداية،  . 37 أ  شرح  اَبلإلمام  العباس    عامر  بن  حازم سعيد  أمحد  د.  حتقيق:  ملهدوي، 

 م. 2006 -هـ  1427األردن، الطبعة: األوىل،   -امنعامر، ع حيدر، دار 

بن اجلزري، أمحد  ر  ك ، املؤلف: شهاب الدين بن أَب بت ر يف القراءاـشرح طيبة النش . 38

  شيخ لوعلق عليه: ا ،هـ(، ضبطه 835)املتوِف نحو:   ، بن حممد بن يوسفامد بن حما

ـ  2614لثة،  ا الث :  الطبعة   بريوت،   –ار الكتب العلمية  د هرة، النارش:  أنس م  م. 2005  -ه

د بن حممد، أبو القاسم،  املؤلف: حممد بن حمم  ، ر ـ القراءات العش ر يف  ـ رشح طيبة النش  . 39

تقديم    ريوت، ب   –النارش: دار الكتب العلمية  هـ(،  857  )املتوِف:  ،النَُّوي ري  حمب الدين

ـ    1424سلوم الطبعة: األوىل،  با مد رسور سعد  دي حم تور جم ك وحتقيق: الد   م. 2003  -ه

شمس القراء أَب عبد اهلل حممد بن أَب    ريض الدينلإلمام الشيخ/   ،ذ القراءات شوا . 40

السا  القرن  علامء  من  الكرماين،  د.    سدنرص  حتقيق:  العجيل،  اهلجري،  شمران 

 لبنان. –مؤسسة البالغ، بريوت 
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عبد القيوم عبد الغفور السندي،  . أبو طاهر  ؤلف: د امل   ، ءاتا صفحات يف علوم القر  . 41

 هـ. 1415 -بة اإلمدادية، الطبعة: األوىلاملكت النارش:

بن اجلزري، حممد    رياملؤلف: شمس الدين أبو اخل   ،رِ ـَعشْ ر يف اْلِقَراَءاِت الْ ـطيبة النش . 42

ار  النارش: د  هـ(، املحقق: حممد متيم الزغبي، 833)املتوِف:    ،بن يوسف ابن حممد  ا

 م. 1994  -هـ  1414لطبعة: األوىل،  دى، جدة، ااهل

املؤلف: القاسم بن    ، ب القصائد يف أسىن املقاصد يف علم رسم املصاحفة أتراعقيل . 43

أيمن    حتقيق: ،(هـ 590)املتوِف:   ، اطبيخلف بن أمحد الرعيني، أبو حممد الشفريه بن  

 . م 2001  -ـ ه 1422  ، 1عودية، ط س اململكة العربية ال   -جدة -  ، دار نور املكتبات سويد 

القراء  . 44 النهاية يف طبقات  اخلري    ف: شمس املؤل   ،غاية  أبو  اجلزري، حممد  بالدين  ن 

يوسف بن  حممد  الن833)املتوِف:    ،ابن  عنيهـ(،  الطبعة:  تيمية،  ابن  مكتبة    ارش: 

 . هـ ج. برجسرتارس 3511ألول مرة عام   هبنرش

التجوي  . 45 يف  األطفال  حتفة  بشرح  اجلالل  ذي  إ  ، دفتح  الفق  براهيماملؤلف:  يه  بن 

 الرسحيي، املصدر: الشاملة الذهبية. 

املؤلف: صفوت حممود سامل،    ، الْبية شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد  فتح رب . 46

جدة  الن املكتبات،  نور  دار  ااملم  -ارش:  السعودية،للكة  الثانية،   عربية    الطبعة: 

 م. 2003  -هـ1424

القر  . 47 توجيه  يف  الفكر  العشا قالئد  قاسم  ستاذيلأل  ،رـءات  وحممد  ن:  الدجوي، 

 .  الثالثة   الطبعة   األزهر،   بميدان   صبيح   عيل   حممد   عة مطب و   مكتبة   –الصادق قمحاوي 

ي،  اجلعرب   براهيم إ ر بن  إلبراهيم بن عم ،  ماين ووجه التهاينكنز املعاين يف شرح حرز األ  . 48

 م. 2011ىل  و فرغيل غرباوي، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، الطبعة األ حتقيق/  

البيلطائ . 49 القرآن ان يف رسف  أبو زيتحار  ،م  ومطبعة حممد عيل    ،تبةمك،  ألمحد حممد 

 . 2ميدان األزهر، ط   -صبيح وأوالده 

التـخمتص . 50 هلجاء  التبيْي  بن  ، نزيلر  سليامن  داود،  أبو  القاس  نبنجاح    املؤلف:  م  أَب 

بالوالء، األندلس النارش:    هـ(، حتقيق: د. أمحد496)املتوِف:    ـي،األموي  رششال، 

 م.  2002 -هـ  1423املدينة املنورة، عام النرش:  -د  مللك فهجممع ا
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البديع،  . 51 القرآن من كتاب  أمحد  خمتصر يف شواذ  بن  اهلل احلسني  بن محدان    ألَب عبد 

 . بريوت بن خالويه، عامل الكتب،ا
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ة،  ـ د قراع و ـ حم ـ م   هـ(، حتقيق: الدكتورة هدى 215ملتوِف:  وسط )ا خفش األ املعروف باأل 

ـ  1411  ي، القاهرة، الطبعة: األوىل، ـ انج ـ ة اخل ـ ب ـ ر: مكت ـ اش ـ الن   . م 1990  -ه

الطبقات  م . 53 على  الكبار  القراء  املؤلف:  األعصار  وعرفة  اهلل  شم ،  عبد  أبو  الدين  س 

الذه َقاي امز  النارش:  487وِف:  )املت  ،يبحممد بن أمحد بن عثامن بن  الكتب  هـ(،  دار 

 م. 1997 -هـ 7141العلمية، الطبعة: األوىل 

املكي  . 54 ابن حميصن  األهوازي،    مفردة  إبراهيم  بن  عيل  بن  احلسن  حتقيق:  ألَب عيل 

 . حابة للرتاث بطنطا صلحممد عيد الشعباين، دار ا

  ي، خالد شكر  حممد أمحد مفلح القضاة، أمحد، املؤلف:  مقدمات يف علم القراءات . 55

خـمحـم منصـالـد  اـد  عامر  ور،  دار  الطب  -لنارش:  )األردن(،  األوىل،  عةعامن   :

 . م2001  -هـ  1422

أ  ، منجد املقرئْي ومرشد الطالبْي . 56 الدين  بو اخلري بن اجلزري، حممد  املؤلف: شمس 

هـ( النارش: دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل  833ِف:  )املتو ،بن يوسفا  حممد  ناب

 م. 9991-هـ  1420

الفوائد   موارد  . 57 على  املتو   ،املعتْبة   الْبرة  بن حممد  أمحد  بن ا، حتقيق: مجال  يلللعالمة 

والتوزيع،   للنرش  الشايب  أوالد  الشايب، مكتبة  بن رفاعي  مرص،    -املنوفيةالسيد 

 . م0092  -هـ  1430،  1ط
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 لخصامل
 : موضوع البحث

البحث مجع ودراسة رواة االنفرادات يف القراءات »ممَّن نّص ابن اجلزري يتناول 

 يف ترامجهم بانفرادهم بروايات عن أئمتهم«. 

 :أهداف البحث
 دراسة رجال القراءات الناقلني هلا، ومعرفة أحواهلم.  -1

 . ءاتالوقوف عىل جهود القراء، وتتبع أسانيدهم، ومروياهتم يف القرا -2

 ردين واحلكم عىل طرقهم وانفراداهتم. معرفة طرق الرواة املنف -3

 : منهج البحث
اتبعت املنهج االستقرائي جلمع الرواة الذين انفردوا بروايات عن أئمتهم   -1

 من كتاب »غاية النهاية« البن اجلزري. 

 رادة وراوهيا وقارئها وترمجت هلم.  ـبّينُت طريق االنف -2

االنف -3 طريق  وعـوّثقُت  عالقته،  ملصادرها  هتازورادة،  بطرق  وذكرُت  ا 

 االنفرادات. »النرش«، مع بيان حكم مجيع

 : أهم نتائج البحث
 ( راويا ممن انفردوا برواياهتم عن أئمتهم. 34الوقوف عىل عدد ) -1

 ( انفرادة من كتاب غاية النهاية البن اجلزري.47الوقوف عىل عدد ) -2

صحة   -3 ثبوت  عنعدم  املذكورة  الطرق  من  هذا  لراا  االنفرادات  يف  وي 

 أو ملخالفته سائر الرواة، حتى صار بذلك منفردا. البحث، لعدم تواتر ذلك عنه،

عدم صحة  -4 عىل  داللة  ترمجته  ثنايا  يف  الراوي  تفرد  عىل  اجلزري  ابن  نص 

 ذلك عنه، وإشارة إىل ورود ذلك التفرد عن طريقه. 

 . ق يرط -انفرد  -روايات  –االنفرادات  -رواة  :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد عليه وعىل آله وصحبه 

 أفضل الصالة وأتم التسليم، وبعد: 

العناية  فإن   وتتوجب  معرفته،  تتعني  ما  أهم  من  القراءات  أحوال رجال  معرفة 

القراءة الصحيحة فيؤخذ هبا، والقراءة الضع به تتبني  إذ  فُتْتر به؛    ومعلوم أن   ك،يفة 

 كل ذلك قائم عىل راوهيا ومسندها وناقلها.

مؤلف والطبقات  الرجال  علم  يف  فألَّفوا  الشأن،  هبذا  العلامء  اهتم  ات ولقد 

الضعفاء،   من  الثقات  وبينوا  القراءات،  رجال  أحوال  خالهلا  سربوا  عظيمة، 

بأو وميزوهم  غريهم،  من  واملسندين  واملحققني  أحواهلم والضابطني  تبني  ،  صاف 

صح عىل  هبا  م  اجلزري  وُُيكر ابن  قال  أسانيدهم،  وعلو  مروياهتم  كتابه   ة  يف 

النهاية:   ف حال رجال  وإذا كان صحة السند من أر»غاية  ُيْعرر ترعرنيَّ أن  كان القراءة 

قديام،   بذلك  الناس  اعتنى  جرم  ال  احلديث،  رجال  أحوال  ف  ُيْعرر كام  القراءات 

اإلحاطة بذلك فعليه بكتابنا  أراد    ل: ومنثم قا  ،مة عىل ضبطه عظياموحرص األئ

 . (1) «»غاية النهاية يف أسامء رجال القراءات أويل الرواية والدراية 

القيم   الكتاب  هذا  يف  القراء  تراجم  يف  والنظر  بالدراسة  قمت  ذلك  عىل  وبناء 

 ملايات عن أئمتهم،  كتاب غاية النهاية، فوقعت عيني عىل الرواة الذين انفردوا برو

بدراستهم  عنهم    يروها وقمت  البحث،  هذا  يف  الرواة  أولئك  فجمعت  غريهم. 

 -فليس هذا حمل بحثنا–وبيان طرقهم، وليس املقصود هو دراسة تلك االنفرادات  

 وإنام دراسة أولئك الرواة الذين انفردوا برواية تلك االنفرادات.

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
واهلم، وبيان طرقهم، وطرق أح  رفةت، ومعءال القرادراسة رجارغبتي يف   -1

 شيوخهم وتالميذهم. 

 
 (.1/193اءات العرش البن اجلزري: )يف القر  انظر: النرش: (1)
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جـالوق -2 عىل  القـهـوف  الناقليـود  للقـراء  ودرايـرواي–راءات  ـن  ذ  ـ من  -ةـة 

 رون األوىل. ـالق

القراء، وبخاصة كتابه القيم ـن اجلـام ابـود اإلمـراز جهــإب -3 زري يف تراجم 

 غاية النهاية 

أحـاالط -4 عىل  رجـالع  القـوال  وراءاـال  أس ـبـ تـتت،  رفة ـعـ وم  م،ـدهـيـانـع 

 ها وسقيمها.صحيح 

تلك  -5 صحة  ومدى  غريهم،  يروها  مل  بروايات  املنفردين  الرواة  دراسة 

 االنفرادات التي رووها. 

املروية  -6 الطرق  التي رووها، ومعرفة أسانيد تلك  دراسة طرق االنفرادات 

 عن أصحاهبا. 

 قراءات. تب التتبع مظان تلك الطرق، ورواهتا، وناقليها من أصحاب ك -7

 لسابقة: ا  الدراسات 
انفردوا   الذين  الرواة  ودراسة  بجمع  قام  من  يل  يتبني  مل  واالطالع  البحث  بعد 

غريهم   عنهم  يروها  مل  أئمتهم  عن  البن -بروايات  النهاية  غاية  كتاب  خالل  من 

 يف بحث مستقل.  -اجلزري

يست  هي ل ات فودراستها كروايات يف كتب القراء  (1)أما ما يتعلق باالنفرادات

اك عدة مؤلفات وأبحاث ورسائل أفردهتا بالدراسة، منها عىل  نا، وهنا هذثححمل ب

سبيل املثال: »االنفرادات عند علامء القراءات« رسالة دكتوراه قام هبا أ.د. أمني بن  

األستاذ بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم باجلامعة اإلسالمية عام    -حممد الشيخ

 ذلك. ت يف افا من املؤلريه، وغ(2) هـ1420-1421

 
 من هذا البحث. ( 61يف )صسيأيت تعريفها  (1)

 الرشعية. مية للعلومامعة اإلسالمجلة اجلمنشور ب( 2)
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 حدود البحث: 
اجلزري   ابن  الذين نص  الرواة  البحث يف مجع ودراسة  من    تكمن حدود 

بروايات   انفرادهم  عىل  ترامجهم  عند  القراء«  طبقات  يف  النهاية  »غاية  كتابه  خالل 

تفرد   ريه، أويقرأ هبا، أو شاذة عن أئمتهم، ونصه عىل ذلك بقوله: مل يروه عنه أحد غ

سائر الرواة عنه، أو مل يتابعه أحد غريه، أو مل ُيكه عنه غريه.    الف وخ  أو نه،ع  كبذل

الراوي   ذلك  طريق  عن  مروية  وأهنا  االنفرادة،  طرق  هو  صاحب  -فاملقصود 

البحث عىل   -االنفرادة   الراوي غريه، فمدار  أو  القارئ  بحيث مل يروها عن ذلك 

 ه. يقرويت من طرهبا، و صاحب االنفرادة، الذي انفرد
 بحث:خطة ال

 يشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد ومبحث وخامتة وفهارس.
السابقة،   والدراسات  اختياره،  وأسباب  املوضوع  أمهية  وتشتمل عىل:  املقدمة، 

 وحدود البحث، وخطته، ومنهجي فيه. 
 التمهيد، وفيه بيان الرواة، وطرقهم، واملراد هبم، وحتته ثالثة مطالب:

 ، وحتته:، وأمهية طرق الرواية إبجيازالطريق واية و لر اب  فريالتع طلب األول:ملا

 تعريف القراءة والرواية والطريق. -أ

 طرق الرواة وأمهيتها. -ب

 «.غاية النهاية»  منهج ابن اجلزري يف إيراده لرواة االنفرادات يف املطلب الثاين:

 .املراد برواة االنفرادات يف هذا البحث الثالث:املطلب 

 ته ثالثة مطالب: ، وحتنفراداتاال  اةرو  املبحث الرئيس: 

 .الرواة املنفردون عن القراء املطلب األول:

 الرواة املنفردون عن الرواة. املطلب الثاين:

 .الرواة املنفردون عن الطرق املطلب الثالث:
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 ج والتوصيات. ، وتشتمل عىل أهم النتائاخلامتة 

 ، وتشمل: الفهارس

 فهرس االنفرادات.  -
 فهرس األعالم.  -
 راجع. صادر واململا  رسفه -
 فهرس املوضوعات.  -

 : منهج البحث
سلكت املنهج االستقرائي جلمع الرواة الذين انفردوا بروايات عن أئمتهم من 

أولئك  لدراسة  التحلييل  املنهج  اتبعت  ثم  اجلزري،  البن  النهاية«  »غاية    كتاب 

 الرواة، وفق اآليت: 

االنفرادة، -1 راوي  بذكر  مرت  بدأت  ولقبه،  نسبه  حسب  اهيإ  با وأثبت  م 

 م. وف املعج حر

»غاية  -2 كتاب  من  بنصها  عنه  رويت  التي  االنفرادة  بذكر  الراوي  أتبعت 

 النهاية«. 

االنفرادة   -3 لراوي  »غاية ترمجت  كتاب  للقراء   من  ترمجت  كام  النهاية«، 

 والرواة املذكورين يف نّص االنفرادة بإجياز، وضبطت ما ُيتاج إىل ضبط.

 ا.رئهاوقا االنفرادة وراوهيطريق  بّينُت  -4

طوّثق -5 إىل  ُت  وعزوت  املؤلفني،  من  رواها  من  وذكرت  االنفرادة،  ريق 

 كتبهم عند ذكرهم يف النص. 

ن طرق النرش فإين أبني ذلك الطريق وأثبته بطرقه إن كان طريق االنفرادة م -6

 املذكورة يف النرش. 

يوردها -7 وإنام  النرش،  طرق  من  ليست  التي  الطرق  عىل   بّينُت  اجلزري  ابن 

 .البيان وزيادة سانحستالسبيل ا
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 عزوت اآليات بذكر رقمها وسورهتا بني معقوفتني يف املتن. -8

 اتر املقروء هبا له، أو شاذة.بّينُت حكم االنفرادة، وهل هي من قبيل املتو -9

ذكرت القراءات العرش يف آيات االنفرادة املذكورة، وعزوهتا ألصحاهبا،  -10

 رش، وغريه.ووثقتها من كتاب الن

ُأ هبا من الطريق املذكور عن الراوي. لشاذة ات ااادفربّينُت االن -11  لتي ال ُيْقرر

الط -12 عىل  تعليق  أو  إيضاح،  أو  بيان  زيادة  إىل  ُيتاج  ما  أو أوضحت  ريق 

 االنفرادة أو غريه. 

 .-قدر اإلمكان–ضبطت ما ُيتاج إىل ضبط من األعالم  -13
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 التمهيد

 م. هب دراملوفيه بيان الرواة وطريقهم، وا 

 ب:ثة مطالثال وفيه

 التعريف ابلرواية والطريق، وأمهية طرق الرواة إبجياز، وحتته: املطلب األول:  
 تعريف القراءة والرواية والطريق.  -
 وأمهيتها.  طرق الرواة -
 تعريف القراءة والرواية والطريق:  -

القراءة: - أمجع   تعريف  مما  العرشة  القراء  أئمة  من  إلمام  نسب  كل خالف 

 قراءة. نه فهو ة عاروالعليه 

 كل ما نسب للراوي عن اإلمام فهو رواية.  رواية:ف التعري  -

 . (1)ما نسب لآلخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق كل  تعريف الطريق: -

 طرق الرواة وأمهيتها:  -أ 
عن  املذكورة  بالطرق  األسانيد،  طريق  عن  إلينا  وصلت  القراءات  أن  معلوم 

وصل إلينا هذا    م حتىأئمته  قوه عنوتل  ،شأنلا  رجال القراءات الذين اعتنوا هبذا

 بحفظ اهلل تعاىل له، لتعلقه بالقرآن العظيم.  العلم حمفوظا

ولقد ذكر ابن اجلزري يف كتابه »النرش يف القراءات العرش« أسانيده التي أّدت إىل  

حترر  ما  ومجلة  والطرق:  الروايات  تلك  ساق  أن  بعد  فقال  مجعها،  التي  القراءات 

ال  عنهم نحبطرق  من  ألف طريق التقريب  الدني  ،و  يف  اليوم  يوجد  ما  أصح  ا وهي 

وأعاله، مل نذكر منها إال من ثبت عندنا أو عند من تقدمنا من أئمتنا عدالته، وحتقق  

 .(2)لقيه ملن أخذ عنه وصحت معارصته

 
 (. 10 املتواترة لعبد الفتاح القايض: ص )عرشءات ال انظر: البدور الزاهرة يف القرا (1)

 (. 1/219: )انظر: النرش( 2)
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اهتاممهم   يدل عىل  أئمتنا عدالته،  من  تقّدمنا  من  عند  أو  عندنا  ثبت  من  فقوله: 

  عدل الثقة، ومتى ما ثبت عندهم خالف ذلك  من اله إالخذونأال ي موأهن هبذا العلم 

القارئ   فيوصف  عظيمة،  عناية  اجلانب  هبذا  القراء  تراجم  تعنى  لذا  تركوه، 

بأوصاف الثقة والضابط واملحقق واملسند وغريها، ويبني حاله إن كان عكس ذلك  

متت وأيضا  الروايات،  يف  والشذوذ  بالضعف  ترامجهم  فيوصف   م شيوخه  بذكرلئ 

يبني لنا حال القراء وصحة ه، وذكر تالميذهم ومن أخذوا عنه، وهذا  لقوا منْن تومر 

 أسانيدهم املسلسلة التي أّدت لنا هذه القراءات. 

ت لنـض ـتـوبذلك  أهـح  األصـميـا  وأن  وطرقهم،  الرواة  فـة  الع ـيـل  ة  ـدالـهم 

 ل. ـق ـة النـحـوص

 . «هايةالن   غاية» ت يففرادا لرواة االن  املطلب الثاين: منهج ابن اجلزري يف إيراده
اجلزري   ابن  يتجم  من    عندما  عنه  ورد  ما  يذكر  النهاية«  »غاية  يف  لرم  للعر

أو   راو،  أو  قارئ،  عن  إما  راو،  من طريق  يكون  االنفراد  وهذا  طريقه،  من  انفراد 

 اهلذيل   من كتب القراءات كاالنفرادات التي ذكرها عنطريق، أو من طريق كتاب  

اروابن   وغريمها. ِسور

وهذه االنفرادات أحيانا تكون موافقة لقراءة اجلامعة فيقرأ هبا وينص عىل ذلك،  

 إال عن طريق ذلك الراوي. وأحيانا تكون شاذة، مل ترِرد 

سائر  وعبارته يف انفرادات الرواة متفاوتة، فأحيانا ينص عىل أن الراوي خالف  

يتابعه أحد عليه، أو مل ُيكه عنه غريه، أو  مل  و  ه، أحد غريذلك أعنه    رويالرواة، أو مل  

 و انفرد بذلك عنه، أو مل يروه أحد سواه.تفرد أ

الرواية   بتلك  تفرد  قد  الراوي  ذلك  أن  يدل عىل  فهو  واحد،  مؤداه  ذلك  وكل 

 أن مدارها عليه.بحيث مل يروها غريه، أو أن االنفرادة جاءت عن طريقه، و
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عليها  بعض تلك االنفرادات، فأحيانا ُيكم    عىل  ُيكم  ي  اجلزرن  بم إن اث 

الص ـبع أنـدم  أو  أن ذلك  ـها جـ حة،  أو  الراوي،  اءت عىل سبيل االختيار من ذلك 

 وْهٌم منه. 

وغالب هذه االنفرادات مروية بطريقها عن ذلك الراوي يف بعض أمهات كتب 

كالسبعة للدا  القراءات  البيان  وجامع  جماهد،  ويذريمهاغو  ين البن  ابن كرها  ، 

ات التي مل أجدها إال  جلزري يف النرش ويعلق عليها غالبا، لكن هناك بعض االنفرادا

املصادر  بعض  إىل  ذلك  ُيعزى  وربام  جدا،  قليلة  وهي  فقط،  النهاية«  »غاية  يف 

نـمفقـال التي  عنـقـودة  ابـل  اجلزري  ـها  الداين  ن  واتيف    ككتاب   طبقاتريخ 

 غريه. اء، والقر

 املطلب الثالث: املراد برواة االنفرادات يف هذا املبحث: 
ومادة   انفرادة،  مجع  القراء،  عند  هبا  فاملراد  االنفرادات،  معنى  عىل  نعرج  بداية 

در  ْفرُ )فررر در ير  . ( 1)   ُد وأفردته جعلته واحدا ( تدل عىل الواحد، فالفرد ما كان وحده، يقال: فررر

رر ألمر وأْفرر با در وفررر  در بهدر وانفر رَّ : ترفر در در واستْفرر
(2) . 

غريه، وقد يكون خمالفا بذلك لسائر ويراد هبا تفرد الراوي من طرقه برواية دون  

أو   الرواة  عن  ذلك  كان  سواء  اجلامعة،  لقراءة  خمالفا  أو  الراوي،  ذلك  عن  الرواة 

 كتب. الطرق أو ال

العرشة،  قراء  عض الءات بلقرا  فةلافنجد بعض االنفرادات جاءت من طرق خم 

راءة أخرى من أو موافقة لق  فلم يروها غري واحد عن القراء، وتكون أحيانا متواترة

آخـط وأحيـريق  ش ـانـر،  يـا  ال  بـقـاذة  انـرأ  أو  سبـفـها،  عىل  اخلطـيـرادات  أ  ـ ل 

 . (3) انـسيـو والنـهـ والس

 
 (. 3/332ن منظور، مادة )فرد(: )عرب البانظر: لسان ال (1)

 (.1/305ز آبادي، مادة ) فرد(: )انظر: القاموس املحيط للفريو (2)

مـظـان  لالستزادة   (3) »اال ـمدـقـر:  رسالة  لل ة  القراءات«  علامء  عند  الشيخـأمي:  دكتورالستاذ  نفرادات    =   ن 
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ابن اجل انفراداتولقد أورد  عىل    ومنها،  تابه »النرش«كالرواة يف    زري كثريا من 

نربـُوذ عن  ل، قواملثاسبيل   ابن شر الشطوي عن  الكارزيني عن  قنبل بفتح له: وانفرد 

  [ 51]هود:   ﴾مغ جغمعٱ﴿فخالف سائر الرواة عنه، ويف  [  51]الزخرف:     ﴾ىت نتمتٱ﴿

ن شنبوذ عن قنبل قال: وانفرد أبو تغلب عبد الوهاب عن القايض أيب الفرج عن اب

فخالف سائ ابن  ربفتحها  اإىل غري    ،(1)هذ وغريشنبو  الرواة عن  من  لعبارات  ذلك 

وختالف قراءة اجلمهور وما عليه  أو الطرق أو الكتب،  الرواة  التي تفيد االنفراد عن  

 سائر الرواة.

  ري  ببحثنا هذا، إذ أّن ابن اجلز   لالنفرادات السابقة والذي يظهر يل أنه ال عالقة  

أراد   بعينها،  إنام  »النكتابا يف  ردهأو  الذاالنفرادات  اله  روايات  ذي هرش«  كتاب  و 

بعد ذكره للكلمة املختلف فيها، مما يدل عىل أنه يريد بيان  وقراءات، وهو يوردها  

إنام  وهو  لذلك،  احلاجة  دعت  إذا  إال  والطرق  الرواة  أحوال  بيان  ال  االنفرادات، 

 ان.كنفلطريق؛ ألن االنفرادة وراوهيا متالزمان ال ييذكر الراوي أو ا

هذأما   البيف  فاا  والطريق   ملرادحث  الرواة  أحوال  االنفرادات  –  بيان  لذا -ال  ؛ 

فقمت   القراء والرواة،  املعنّي بتاجم  النهاية«  كتاب »غاية  البحث من  كان مصدر 

أئ بتفردهم بروايات وطرق عن  الرواة املنصوص يف ترامجهم  متهم، بمعنى بحرص 

اها وأتت من ي روهو الذليه، فدة عنفرااال رن مداأن البحث هنا يف الراوي الذي كا

 طريقه ال من طريق غريه. 

هي   وليست  لورودها،  تبعا  عليها  فنعّرج  هنا  االنفرادات  من  ورد  ما  أما 

 املقصودة بالبحث.

 
اإلسالمية،  دكتوراه،  رسالة= الهـ،  1421-1420اجلامعة  مصطلحات  والتجويد  قراءات  ومعجم 

 : إبراهيم بن سعيد الدورسي.للستاذ الدكتور

 (.2/165)النرش:  (1)
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 املبحث الرئيس
 رواة االنفرادات

 وحتته ثالثة مطالب:  

 : موه ،م ثالثة عرشوعددهول: الرواة املنفردون عن القراء،  ب األاملطل
 ملعروف ابملكي.و إسحاق املخزومي ا أب بن مسلم  إمساعيل   .1
 حجاج بن حممد أبو حممد األعور املصيصي. .2
 محاد بن زيد بن درهم أبو إمساعيل البصري.  .3
 محاد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري. .4
 . الفراهيدي النحويخليل بن أمحد أبو عبد الرمحن   .5
 عبد امللك بن قريب، أبو سعيد األصمعي.  .6
 عقبة بن سنان بن سعدان الفزاري.  .7
 الكبري. عمرو بن خالد أبو حفص الكويف، األعشى  .8
 و هاشم الرفاعي.بن زيد بن رفاعة بن مساعة أب  حممد .9

 مطلب بن عبد الرمحن بن قهم البغدادي.  .10
 حوي املعروف ابلفراء. الن  زكراي د أبون زاي ب  ىيحي .11
 .يعقوب بن جعفر بن أيب كثري األنصاري املدين .12
 .يعلى بن حكيم الثقفي .13

 كي.ملاب فإمساعيل بن مسلم، أبو إسحاق املخزومي املعرو  -1
 . (2)بالرفع [219]البقرة:  ﴾ لك خك﴿بقراءة  (1) ريبن كثعن ا انفرد

 
اهلل    (1) كثري  هو عبد  املطلب،  بن  بن  اهلل   جماهد بن جرب ودرباس موىل عبد  املكي، عرض عىلأبو معبد  بن 

القسط، وإسام عباس،   اهلل  بن عبد  إسامعيل  عنه  القراءة  م روى  بن  وغ عيل  زيد  بن  ت سلم، ومحاد  سنة    ويف ريهم، 

 (. 344/ 1زري: ) البن اجل   ة النهاية يف طبقات القراء (، وغاي 86/ 1(. انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي: ) ـ ه 120) 

 (.1/169هاية: )انظر: غاية الن( 2)
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املعروف   املخزومي،  إسحاق  أبو  مسلم،  بن  إسامعيل  هو:  االنفرادة  راوي 

ْيفع اختياباملكي، قرأ عىل ابن كثري مر ه قراءة عنوى الرره،  ، وروى عن حممد بن السَّ

 . (1)يباتقر هـ(160)لوهاب بن عطاء، وحمبوب بن احلسن وغريمها، تويف سنة عبد ا

لغريه، هبا  مقروء  كثري  ابن  عن  املكي  إسامعيل  جماهد  وانفرادة  ابن  يف   رواها 

د الوراق، قال: حدثنا  سعبن عمرو بن أيب  اهللبد  ( فقال: وحدثني ع182السبعة: ) 

اأ   -راوي االنفرادة–ملكي  بو زيد عمر بن شبه، قال: حدثنا حمبوب، عن إسامعيل 

 النصب. ا.هـ.  رفعا، واملعروف عن املكيني ﴾ لك خك﴿أنه قرأ:  عن ابن كثري

 .(2) عن ابن كثري  -راوي االنفرادة-عيل إساميم عن الكر عبدن ع وذكرها اهلذيل

 . (3)وقد قرأ أبو عمرو بالرفع، والباقون بالنصب

 حجاج بن حممد، أبو حممد األعور امِلصَّْيِصي.   -2
تابعه ي ، فلم  (4)زةـم ـن حـ ع  [120]آل عمران:  ْم(  ـُدهُ ـ يْ ـْم كر ـ ْركُ ـِض ـ)ير ة  ـروايـرد بـفـان

 .(5) حد عليهأ

ْيِِص، روى القراءة  هوراوي االنفرادة   : حجاج بن حممد، أبو حممد األعور املرصَّ

عن محاد بن سلمة، وأيب عمرو بن العالء، وهارون بن موسى وغريهم، روى عنه 

هـ(206)بو عبيد، وحممد بن سعدان، وأمحد بن جبري، تويف سنة القراءة أ
(6) . 

 
 (.1/169)ية: لنهاانظر: غاية ا (1)

 (.504الكامل يف القراءات اخلمسني للهذيل: ) (2)

 (. 2/226ر: النرش: )انظ (3)

 أعني،   ، ومحران بنن األعمشبعة، أخذ القراءة عن سليام بن حبيب بن عامرة، أحد القراء الس  زةـمـحهو    (4)

لي أيب  بن  إبراوحممد  عنه  القراءة  روى  أهيىل وغريهم،  بن  عيسى م  بن  وسليم  بن حممد،  دهم، وحجاج 

 (.ـه156) وغريهم، تويف سنة

 (.1/261وغاية النهاية: )، (1/111) ر: معرفة القراء:انظ

 (. 1/203) :انظر: غاية النهاية (5)

 (.1/203نظر: غاية النهاية: )ا (6)
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يف السبعة:   رواها ابن جماهد  مقروء هبا لغريه،  عن محزةرادة حجاج بن حممد  نفوا

فقال: وروى حجاج عن محزة215) أيب عمرو  ﴾جغ﴿  (  بذل(1)مثل  ك  ، أخربين 

 حممد بن عبد اهلل الرميل، عن عبد الزراق بن احلسن، عن أمحد بن جبري، أبو عبد اهلل

 . ا.هـ. عن محزة -راوي االنفرادة-عن حجاج األعور 

 (. 3/74اريس: )حلجة أليب عيل الفوانظرها أيضا يف ا

ابن   ذكره  هذا  األعور  ابن  محزة  داهجم وحجاج  لإلمام  ذكره  عند  السبعة  ، يف 

حدثنا  قال:  جبري،  ابن  حدثنا  قال:  ابن صدقة،  حدثني  فقال:  بسنده،  عنه  وروى 

قرأت   قلت حلمزة:  قال:  هذه  حجاج  عن  سألته  ولكني  ال،  قال:  األعمش؟  عىل 

 . (2) احلروف حرفا حرفا

ابن عامرا  ذ هأ  رقوقد   الراء    املوضع  الضاد ورفع  والكوفيون وأبو جعفر بضم 

 . (3)الراء خمففةوتشديدها، والباقون بكرس الضاد وجزم 

 محاد بن زيد بن درهم، أبو إمساعيل البصري.  -3
 مي﴿و  ،[254:  بقرة ]ال   ﴾ نن  من  زن  رن  مم  ام  يل ﴿ برواية    ابن كثري   د عنانفر
 . (4) بالرفع فيها والتنوين  [ 23]الطور:  ﴾جئ يي ىي ني

راوي االنفرادة هو: محاد بن زيد بن درهم، اإلمام العلم، أبو إسامعيل البرصي،  

عمرو كثري وأيب عمرو، روى القراءة عنه شيبة بن  ن  ابو  روى احلروف عن عاصم

هـ(791)نة س  يفوبن ميمون املصيِص، ت
(5) . 

اجلزري يف غاية  ذكرها ابن      مقروء هبا لغريه،  د بن زيد عن ابن كثريدة محا اوانفر

 
 زم الراء. اد وجي: بكرس الضأ( 1)

 (.73السبعة البن جماهد: ) (2)

 (.2/242(، النرش: )315يف القراءات السبع للداين: ) التيسري انظر: (3)

 (1/582ية النهاية: )انظر: غا( 4)

 (1/258انظر: غاية النهاية: ) (5)
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 من زن رن  مم ام يل﴿  ذي روى عن ابن كثري( فقال: وهو ال258/ 1النهاية: )
 . كثرين، تفرد بذلك عن ابن يبالرفع فيها والتنو  ﴾جئ يي ىي ني مي﴿و ﴾نن

مل أجد أحدا نص عىل هذه االنفرادة إال ابن اجلزري فقط، فلعله نقلها عن  قلت: 

 راء للداين أو غريها من كتب القراءات. مصادر مل تصلنا، كطبقات الق

كثري ابن  قرأ  ويعقوب  وقد  عمرو  غري  وأبو  من  فيهن  والباقون    بالفتح  تنوين، 

 . (1) بالرفع والتنوين فيهن 

 محاد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري.  -4
كثري ابن  عن   رن مم﴿  [17]التوبة:    ﴾يث ىث نث مث﴿بقراءة    (2) انفرد 

  ﴾ نب مب زب﴿و،  (3) مجيعا بغري ألف عىل التوحيد  [18]التوبة:    ﴾من زن
 )يالمزك(. باأللف. أي  [58]التوبة: 

القراءة  راوي االنفرادة هو: محاد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البرصي. روى 

عاصم  عن  كثري  عرضا  عنوابن  روى  بن ،  وحجاج  عامرة  بن  حرمي  احلروف  ه 

هـ(167)املنهال وشيبة بن عمرو املصيِص، تويف سنة 
 (4). 

 انفرادتان:  نهعو

ألف  ادة  رانف  - بغري  سلمة  بن  وغري  محاد  األول،  املوضع  يف  لغريه  هبا  مقروء 

الثاين املوضع  يف  هبا  ابن    مقروء  ) يف    جماهدرواها  أبو 313السبعة:  قال: حدثني   )

  -راوي االنفرادة–  ج بن منهال عن محاد بن سلمةا، قال: حدثنا حجنرِس ألر ا  محزة

بغري ألف مجيعا،   ﴾من زن رن مم﴾ ﴿يث ىث نث مث﴿:  عن ابن كثري

 ـ. عىل التوحيد ا.ه 

 
 (. 2/211انظر: النرش: ) (1)

 رمجته.تقدمت ت (2)

 . حيد، وإال فاملوضع األول بالتوحيد البن كثريالتو  عني معا عىلوضون املاالنفرادة يف ك( 3)

 (.1/258ة النهاية: )ظر: غاينا (4)
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بكرس امليم، إال ما روى محاد بن    ﴾نب﴿(: كلهم قرأ  315وقال يف ص )  -  

روى عنه: )يالمزك(. أخربين بذلك ابن اجلهم عن عبد اهلل  نه إف، سلمة عن ابن كثري

عن   أيب أمية البرصي، عن محاد بن سلمة، وحدثني الصويف عن روحبن عمرو بن  

كثري  ابن  بن صالح، عن شبل، عن  املؤمن، عن حممد  (  مكةهل  أو،  عبد  ْلُزُمكر )ير  :

(  ير و) محزةبرف  [79]التوبة:  ْلُمُزونر أبو  وحدثني  فيهام،  امليم  حدثنا    ع  قال:  األنس، 

( بضم   قال: سمعت ابن كثريحجاج بن املنهال، عن محاد بن سلمة،   ْلُزُمكر يقرأ: )ير

 ا.هـ.   (1) امليم

كثري  لا أ  رقوقد   وابن  التوحيد،    ﴾ يث ىث نث مث﴿برصيان  ألف عىل  بغري 

ألنه يريد مجيع    ﴾من زن رن مم﴿والباقون باجلمع، واتفقوا عىل اجلمع يف  

 تفاقا.بكرس امليم وبدون ألف ا ﴾نب﴿،  وكذلك  (2)املساجد

 . خليل بن أمحد أبو عبد الرمحن الفراهيدي النحوي -5
 . (4) بالنصب [7]الفاحتة:  ﴾َّ ٍّ﴿ برواية  (3) عن ابن كثريانفرد 

االنفرادة خليل  راوي  اخلليل -  هو:  أمحد،  -ويقال  الرمحن    بن  عبد  أبو 

  املشهور، روى احلروف عن عاصم نحوي اإلمام  الفراهيدي، ويقال: الفرهودي، ال

، تويف سنة  ، روى عنه  وابن كثري ْوِديِّ ، وقيل:  هـ(170)احلروف بكار بن عبد اهلل اْلعر

هـ(177)
 (5). 

كثري ابن  عن  أمحد  بن  اخلليل  جماهد    شاذة،  وانفرادة  ابن  السبعة    رواها  يف 

أنس بن خالد بن عبد اهلل بن أيب طلحة بن  األنس    ةو محزبأ  ين(، قال: فحدث 111)

 
 . (563، 561انظر: الكامل للهذيل: ) (1)

 (. 2/782نظر: النرش: )ا (2)

 تقدمت ترمجته.( 3)

 (.  1/275انظر: غاية النهاية : ) (4)

 (.1/275النهاية: )انظر: غاية  (5)
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بن موسى بن أنس بن مالك، قال: حدثنا نرص بن عيل، قال: خرّبنا بكار بن عبد اهلل  

ْودي عن اخلليل بن أمحد   كثري   قال: سمعت عبد اهلل بن  -راوي االنفرادة–ُييى العر

وجه    وهي جائزة عىل  :، وقال اخلليل﴾ُّ َّ رْير غر ﴿املكي أنه كان يقرأ:  

 الصفة للذين أنعم اهلل عليهم، يعني بالصفة: القطع من ذكر الذين. 

ْودي ق اخلليل  : روى عن  ول الداينونقل ابن اجلزري عند ترمجة تلميذه بكار العر

 .  (1) بالنصب ﴾ ٍّ ﴿ أأنه قر عن ابن كثري

النرشوقال يف  بالنصب، ونصبه    ﴾ ٍّ﴿   : وروى اخلليل بن أمحد عن ابن كثري 

 . (2)حسن عىل احلال، أو عىل الصفة

 ىل قراءهتا باخلفض.هور عواجلم 

 أبو َسِعيد اأَلْصمِعّي.  عبد امللك بن قـَُرْيب، -6
[51  ،31]يوسف:  ﴾مي﴿ات األلف يف  ـبـبإث   (3) عـافـن نـرد عـفـان

ض  فـخـ، وب(4) 

 ، أعني اجلاللة.(5) يف احلالني  [2، 1]إبراهيم:  ﴾رئ ِّّٰ ُّ﴿

سعيد األصمعي البرصي، روى االنفرادة هو: عبد امللك بن قريب، أبو  راوي  

القراءة حممد    افعالقراءة عن ن طْ ن ُييى ابوأيب عمرو، روى عنه  وروى عنه  ِعي،  لقر

هـ(216)أبو حاتم ونرص بن عيل وغريهم، تويف سنة  وفاحلر
(6) . 

 
 (.1/177ة: )ة النهايغاي (1)

 (.1/47النرش: ) (2)

الرمحن اءة عرضا عن عبد  بعة، أخذ القرعبد الرمحن بن أيب نعيم، أبو رويم، أحد القراء الس  بن  هو: نافع  (3)

اح، وغريهم، ر ه عرضا وسامعا إسامعيل بن  وى القراءة عنبن هرمز، وأيب جعفر القارئ، وشيبة بن نِصر

عرفة انظر: م  (.ـه169امللك بن قريب األصمعي، وغريهم، تويف سنة )  وعبد  الون، وورش،جعفر، وق

 (.330/ 1(، وغاية النهاية: )1/107القراء: )

 الشني وصال.أي بألف بعد   (4)

 (.  1/470اية النهاية )انظر: غ( 5)

 (. 1/470انظر: غاية النهاية ) (6)
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 وهنا انفرادتان عن نافع: 

نافع  - عن  األصمعي  امللك  عبد  لفظ    انفرادة  لغريه،   ﴾مي﴿يف  هبا   مقروء 

قال: »وحدثني عبيد اهلل بن عيل، قال: حدثنا (،  834يف السبعة: )   رواها ابن جماهد

بن   األصمعينرص  أخربنا  قال:  االنفرادة-عيل،  يقرأ:    -راوي  نافعا  سمعت  قال: 

 .(1) فيها ألف ساكنة« ﴾ىي مي﴿

بحذفها،  والباقون  الوصل،  حال  لفظا يف  الشني  بعد  بألف  عمرو  أبو  قرأ  وقد 

 . (2) عا للمصحفاتبا وقفا؛حلذف اواتفقوا عىل 

نافعنا  - عن  األصمعي  امللك  عبد  لفظ    فرادة  ٱٱٱ﴾ رئ ِّّٰ ُّ﴿ يف 
لغريه،  هبا  ابن جماهد  مقروء  السبعة    رواها  بن  362) يف  اهلل  عبيد  قال: »وحدثني   )

،  خفضا، مثل أيب عمرو  ﴾رئ﴿،  معي، عن نافعاألص  ، عنبن عيل  عيل، عن نرص

 .( 3) غريه« لكذ ومل يرو عن نافع

االبتداء  يف  رويس  وافقهم  احلالني،  يف  اهلاء  برفع  عامر  وابن  املدنيان  قرأ  وقد 

 . (4) النييف احلخلفض اخاصة، والباقون ب

 . ن الفزاريبن سعدا ن اعقبة بن سن -7
عمرو أيب  عن  ،  (6) بالتخفيف  [125]األنعام:    ﴾جه ين﴿برواية    (5)انفرد 

 
 (. 576لكامل للهذيل: )وانظر: ا (1)

 (. 2/295نرش: )انظر: ال( 2)

 (. 580وانظر: الكامل للهذيل: ) (3)

 (. 2/298)انظر: النرش:  (4)

أبو عمرو املازين البرصي،    (5) الهو زبان بن العالء،  القراء  البسبعة، قرأ عىل احلأحد  رصي، ومحيد بن سن 

وغريهم، النجود  أيب  بن  وعاصم  األعرج،  القراءة    قيس  وروى  اجلعفي،  عيل  بن  حسني  سالم عنه 

وُييى  الط املويل،  )بن  سنة  تويف  وغريهم،  اليزيدي  معرـه154بارك  انظر:  القرا(.  (، 1/100)  :ءفة 

 (.1/288: ) غاية النهايةو

 (.1/288النهاية: )انظر: غاية 

 ء يف )ضيْقا(. ان الياأي بإسك (6)
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 . (1)تفرد به عنه، مل يروه عنه غريه

بن   عقبة  هو:  االنفرادة  سعنان  س راوي  ببن  حمصن  دان  بن  جابر  اري، لان  زر فر

 . ( 2) روى احلروف عنه حجاج بن حممد األعور  العالء، بن    روى احلروف عن أيب عمرو 

رواها   مقروء هبا لغريه،  ﴾ين﴿ يف لفظ    وانفرادة عقبة بن سنان عن أيب عمرو

قان الفر  ، ويف﴾ين﴿وحده    »فقرأ ابن كثري(، قال:  268يف السبعة: )  ابن جماهد

عمرو13]   ﴾ىن من﴿ أيب  عن  سنان  بن  عقبة  روى  وكذلك  خفيفتني،  فيام   [ 

األعور حجاج  عنه  بأخرب  ،ذكر  حمين  امل ذلك  أمحد  بن  عبد  رقمد  حدثنا  قال:  ئ، 

أ قال: حدثنا  احلسن،  بن  قال: حدثنا حجاج  الرزاق  أنطاكية،  مقرئ  بن جبري  محد 

 ( 3) خفيفا« ا.هـ.   ﴾ ين﴿ :  عن أيب عمرو   -راوي االنفرادة    –ن سنان  عن عقبة ب األعور، 

ق ـوق ابرـد  كثـأ  الياء  رـي ـن  هنـخفيف  بإسكان  و ـة  ]ا،  الفرقان  والباقون  13يف   ،]

 .(4) بكرسها مشددة

 الكبري.   عمرو بن خالد، أبو حفص الكويف، األعشى -8
 . (6) بكرس الدال [16]اجلن:  ﴾ ىي مي﴿ برواية   (5)انفرد عن عاصم

ا خ  عمرو  هو:  نفرادةالراوي  أبوبن  و  الد،  الكويف، قيحفص،  يوسف  أبو  ال 

عاصم  األعشى عن  القراءة  روى  الكويف،  الكبري،  النور  عبد  بن  حممد  عنه  روى   ،

 
 (.  1/514انظر: غاية النهاية )( 1)

 (.1/514ة: )انظر: غاية النهاي (2)

 (. 548ذيل: )كامل لله وانظر: ال (3)

 (. 2/262انظر: النرش: ) (4)

ة أيب النَُّجود، أبو بكر األسدي  هو: عاصم (5) لر ْدر   اءة عرضا عن ِزرّ خذ القرقراء السبعة، أالكويف، أحد ال بن هبر

وحفص بن    بن تغلب،، روى القراءة عنه أربران  بن حبيش، وأيب عبد الرمحن السلمي، وأيب عمرو الشيباين 

(، وغاية 1/88رفة القراء: )انظر: مع  (.ـه127ن، وأيب بكر شعبة بن عياش وغريهم، تويف سنة )يامسل

 (.1/346النهاية: )

  (.1/600هاية: )انظر: غاية الن (6)
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 . (1) وأمحد بن حازم،  وحممد بن يزيد الرفاعي

عاصم عن  خالد،  بن  عمرو  النَّ   وانفرادة  أيب  شاذة،  جُ بن  اهلذيلود  يف   ذكرها 

( فقال:  652الكامل:  حنيالدال  بكرس    ﴾ىي﴿ (  وعم أبو  عن  فة،  خالد  بن  رو 

 ، والباقون بفتح الدال. عاصم

وقد زعم    :لاقحيث    ينوطريق عمرو بن خالد ذكره ابن اجلزري نقال عن الدا

د عىل أيب بكر شعبة بن عياش ْ غري أيب  -أبو بكر بن جماهد أنه مل يقرأ القرآن عىل رسر

وأخذ األعشىيوسف   القرآن  عليه  أنه عرض  لدينا  عندنا وصح  ثبت  وقد  قال:   ،

 . (2) ...عنه القراءة تالوة مخسة سوى األعشى

قه مذكورة يف عدة مواضع من النرش، منها يف باب املد والقرص، عند املرتبة يروط

 . (3)الروضة لعاصم سوى األعشىويف  الثالثة، قال: ...

 . (4) وأيضا له عدة روايات يف اختالف القراء يف مراتب املد يف الباب نفسه

 دال. ال بفتح هتا قراء جلمهور عىلاو

 . يد بن رفاعة بن مَسَاَعة، أبو هاشم الرفاعيبن يز حممد  -9
الكسائي عن    ﴾ ين ىن من﴿ و  [6]الفاحتة:  ﴾مي﴿بإشامم    (5) انفرد 

 .(6) هه غريه عنومل ير ألف، بغري [4]الفاحتة: 

ة، أبو هشام الرفاعي، أخذ  رادة هو: حم راوي االنف عر امر مد بن يزيد بن رفاعة بن سر

 
 (.1/600ة: )نظر: غاية النهايا (1)

 (.1/151النرش: ) (2)

 (.324-1/323انظر: النرش: ) (3)

 . (1/332): انظر: النرش (4)

ع  (5) أب  بن محزةيل  هو:  اهلل،  عبد  ا  وبن  القراءلكسائي احلسن  أخذ  ليىل،  ة عرضا عن محزة،  أيب  بن  ، وحممد 

ب أمحد  عنه  القراءة  أخذ  وغريهم،  عمر  بن  الوعيسى  عبد  بن  واملطلب  جبري،  وحمن  يزيد رمحن،  بن    مد 

 (.1/537، وغاية النهاية: )(1/122) :(. انظر: معرفة القراءهـ189رفاعي وغريهم، تويف سنة )ال

 (.2/280ة: )انظر: غاية النهاي )6(
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سليم عن  عرضا  األعشىالقراءة  عن  سامعا  احلروف  وروى  عيل  ،  بن  وحسني   ،

رق  : له من هؤالء شذوذ فاالداين  اجلعفي، وُييى بن آدم، والكسائي وغريهم، قال

وى القراءة عنه موسى بن إسحاق القايض، وحممد بن موسى  فيه سائر أصحابه، ر

طِيِعي وغريهم، تويف سنة بن حيان، وعيل  هـ(248)بن احلسن القر
 (1) . 

 وهنا انفرادتان كالمها عن الكسائي:

يف   رواها الداين  ه،مقروء هبا لغري  اعي عن الكسائيانفرادة حممد بن يزيد الرف  - 

فارس بن أمحد، قال: حدثنا يرسي بن عبد اهلل فقال: وحدثنا (، 156يان: )جامع الب

قا السكن،  أمحد  بن  ُييى  حدثنا  قال:  كتابه،  من  أصحابنا  بعض  حدثنا  :  لقال: 

جعف حدث   حممد بن    ر حدثنا  قال:  الرفاعي  اآلدمي،  االنفرادة-نا  عن    -راوي 

 ي لغة عذرة.زاي قليال. وهيميلها إىل ال ﴾مي﴿ الكسائي

اجلزري ابن  ذكر  السكن،  بن  أمحد  بن  ُييى  ترمجة  هبا  -  وعند  مقروء  رواية 

ر  -لغريه احلروأنه  اآلدمي عنبن  عفر  عن ج  وفى  هأيب  حممد  الرف  اعي عن  شام 

 . (2) بغري ألف ﴾ين ىن من﴿ءة نفرد عنه بقرا، ثم قال: وقد االكسائي

مذكورة   هذه  الرفاعي  سامعة  بن  من طريق وطريق حممد  لكن  النرش،  يف  أيضا 

، وذلك يف  ائيلكسأخرى ليست عن اات  مرويفله    التايلوب  ،آخر هو سليم عن محزة

 ثالثة مواضع: 

 السميع العليم من ما يتعلق بالزيادة يف ألفاظ االستعاذة، ومنها »أعوذ باهلل -1

يف جامعه، فقال: عىل استعامله   مرو الداينالشيطان الرجيم«، فقد نص عليها أبو ع

ه أبو عيل األهوازي  روا، و(3) عراقيني والشام وال  رمنين أهل احل معامة أهل األداء  

 . (4)ليم، وكالمها عن محزةن الرفاعي عن س بن الصباح، وع ءًا عن األزرق أدا

 
 (.2/280)نهاية: غاية ال انظر: (1)

 (.2/366انظر: غاية النهاية: ) (2)

 (. 514لقراءات السبع للداين: )انظر: جامع البيان يف ا( 3)

 (. 1/249: )انظر: النرش( 4)
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قوله   -2 يف  قبلها  ياء  اهلمزة  إبدال  مع  اهلاء  حركة  تغيري  يف  اخلالف  عند 

ا﴾  اك﴿ و[33] بقرة:ليف  ]   ﴾خم﴿،  احلجر:  قا51يف  ا[،  اجلزري:  بن  ل 

الرفاعي  والض  يزيد  بن  حممد  منصوصا  رواه  فقد  األصح،  وهو  القياس،  هو  م 

 .  (1)سليم صاحب

، فقد ذكر ابن ﴾ّٰ﴿عند الوقف بالبدل يف اهلمز املتطرف بعد األلف نحو  -3

 ددت قال: إذا م  نصاًّ عن سليم عن محزة  (2) اجلزري ما رواه يزيد بن حممد الرفاعي

 . (3) ملهموز، ثم وقفت فأخلف مكان اهلمزة مدة، أي أبدل منها ألفارف ااحل

 . (4)باإلشامم، ورويس وقنبل بخلف عنه بالسني، والباقون بالصاد ةوقد قرأ محز

 . ( 5) ها قون بغري لف، والبا باأل خلف  و ويعقوب    ي والكسائ   فقرأ عاصم   ﴾ من ﴿ أما  

 . َمْطَلب بن عبد الرمحن بن قـَْهم البغدادي  -10
بالرفع، ومل يرو هذا   [72  ]هود:  ﴾مم خم حم﴿بقراءة    (6) انفرد عن الكسائي

 .  (7) أحد غريه عن الكسائي

، روى القراءة عن  النفرادة هو: مطلب بن عبد الرمحن بن قرْهم البغداديي اراو

ن محعبد الر  ن، وهو من املكثرين عنه، روى عنه أبو عيل احلسني بن حممد بالكسائي

 . (8) م ن قهب

 
 (.432-1/431انظر: النرش: )( 1)

 لعله سهو أو خطأ، والصواب: حممد بن يزيد الرفاعي. النرش، و  هكذا يف (2)

 (.1/467النرش: ) (3)

 (. 1/271: ): النرشانظر( 4)

 (. 1/271انظر: النرش: ) (5)

 تقدمت ترمجته. (6)

 ( 2/300ة النهاية: )انظر: غاي )7(

 (.2/300)ة النهاية: نظر: غايا( 8)
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جلزري يف غاية شاذة، رواها ابن ا  لرمحن عن الكسائيعبد ابن  لب  وانفرادة مط

) النه الداين2/300اية:  عن  اهلل  ،  (  عبد  حدثنا  الويل:  الفضل  بن  أمحد  قال  قال: 

ب بن عبد الرمحن  مطلني  عي –عن عمه  م،  هـ قلان  ـن بـ ي حسي ـنـ دث ـال: حـاملكي، ق

 ع.لرفبا ﴾مم خم حم﴿أنه قرأ:  عن الكسائي -نفرادةاال اوير-

ن  ( ومعه اب324/ 1وهي كذلك قراءة األعمش كام يف املحتسب البن جني: )

 (. 184/ 6)مسعود كام يف البحر املحيط: 

 . وهي قراءة شاذة، واجلمهور عىل النصب

 .  اءرَّ لفَ املعروف اب  النحوي كرايبو ز أ ، ن زايدحيىي ب -11
الكسائي   ﴾ حب﴿، و[245]البقرة:    ﴾خف حف﴿يف قراءة    (1) انفرد عن 

  ني يف بالس   [22]الغاشية:    ﴾ جم﴿ و  ، [ 27]الطور:    ﴾مت﴿ و  [69]األعراف:  

 . (3)غريه، تفرد به عنهأحد  : مل يرو هذا عن الكسائي(2) ل الداين، قاربعةاأل

أبو زكريا األسلمي   راوي االنفرادة هو: ُييى بن زياد بن عبد اهلل بن منصور، 

اء، روى احلروف عن   رَّ ، والكسائي، وحممد بن عياش بكر  يبأالنحوي املعروف بالفر

، وحممد بن اجلهم، وحممد بن  ن عاصمبن حفص احلنفي، روى القراءة عنه سلمة ب

هـ(207)عبد اهلل بن مالك، وغريهم، تويف سنة 
(4) . 

ال: وذكر  ( فق186: )يف السبعة  دوانفرادة ُييى بن زياد الفراء ذكرها ابن جماه

 
 تقدمت ترمجته.( 1)

أبعهو: عثامن بن سعيد بن    (2) ب  القراءة عرضا عن، أخذ  و عمرو الداينثامن،  إبراهيخلف  قان،  م بن خان 

أ  ولده  عليه  قرأ  وغريهم،  أمحد  بن  فارس  الفتح  وأيب  غلبون،  بن  إبراهيم وطاهر  إسحاق  وأبو  محد، 

تويف سنة )سليوأبو داود    لفيسويل،ا بن نجاح وغريهم،  انظر: معرفةـه444امن  (، 1/406)القراء،    (. 

 (.1/503وغاية النهاية: )

   (.372-2/371النهاية: ) انظر: غاية )3(

 (.2/371ية النهاية: )نظر: غاا (4)



 (ه1442مجادى اآلخرة )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشام اـمإلاد ـهـمع ةـلـجـم

75 

االنفرادة–الفراء   الكسائي  -راوي  بالسني:    عن  كله  ذلك  قرأ    ﴾ حب﴿أنه 

 . ﴾ خف﴿و ﴾مت﴿ و ﴾جم﴿و

ل:  ه قابسند  عن ابن جماهد   ( 372-371/ 2)   غاية النهاية: وذكرها ابن اجلزري يف  

 سني يف األربعة. ، وذكر رواية الالكسائي عن اء،جلهم عن الفربن ا حممد ثني دح

 .( بسنده عن ابن جماهد425يف جامع البيان: ) وذكر ذلك الداين

 . (1) د فيهن واملتواتر عنه الصا ،ريهمقروء هبا لغ يورواية السني عن الكسائ

 .يعقوب بن جعفر بن أيب كثري األنصاري املدين  -12
 . [61التوبة: ] ﴾ جغ مع جع﴿اء يف فض التخب (2)انفرد عن نافع

 .(3)  غريه، وهو وهم من أيب عامرة : مل يروه عن نافعلداينقال ا

املدين األنصاري  كثري  أيب  بن  جعفر  بن  يعقوب  هو:  االنفرادة  روى  راوي   ،

ة عنه عرضا أبو فع بن أيب نعيم، روى القراءالقراءة عرضا عن سليامن بن مجاز، ونا

ارة ـم ـو عـم أبـاس ـن القـزة بـم ـ، وحيـائـسـالك  زةـم ـن حـي بـدوري، وعلـال  رـم ـع

 .(4) م ـ رهـيـ ول وغــاألح

نافعبن    يعقوبنفرادة  او عن  لغريه  جعفر  هبا  رواهامقروء  جم   ،  يف   اهدابن 

( قرأ  315السبعة:  كلهم  فقال:  محزة  ﴾جع﴿(  إال  قرأ  رفعا  فإنه    جض مص﴿، 

رر  مظ حط مض خض حض ا  ﴾ـمـرة  ْح ور   لكسائي خفض، ثم قال: حدثني 

 
 (.378، 2/230انظر: النرش: ) (1)

 تقدمت ترمجته. (2)

األحول األزدي، أخذ   بو عامرةأبن القاسم،    رة هو: محزةاموأبو ع  (،903-2/389)انظر: غاية النهاية:    (3)

و القراءة عرضا وسامعا عن محزة بن  ،  أبو  حفص  القراءة عنه  املسيبي وغريهم، روى  سليامن، وإسحاق 

د الرمحن بن واقد. انظر: غاية عباألنطاكي، والرزاق    حلارث الليث بن خالد، وعبدعمر الدوري، وأبو ا

 (.1/264النهاية: )

 (.2/389ية النهاية: )اانظر: غ (4)
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بن القاسم، عن   حدثنا أبو عامرة محزةبن ُييى، قال: حدثنا أبو احلارث، قال:  د  م حم 

خفضا، وهو   مثل محزة﴾  جع﴿:  عن نافع  -راوي االنفرادة–يعقوب بن جعفر  

 .هـ. أ. طغل

اوذكر غايها  يف  اجلزري  ابن  )هنلة  جماهد390-2/389اية:  ابن  عن  بسنده    ( 

 املذكور آنفا. 

 . (1) فقد قرأ باخلفض ورواية اجلمهور بالرفع إال محزة

 يعلى بن حكيم الثقفي   -13
[20]اإلنسان: ﴾جع مظ﴿بكرس الالم من  (2) كثري نبعن ا انفرد

  (3) . 

الثقفي حكيم  بن  يعىل  هو:  االنفرادة  كثريراوي  ابن  عن  القراءة  روى  ثقة،   ، ،

 .(4) ازم بن حير اد بن زيد، وجره محعن وىر اووس،وروى عن سعيد بن جبري، وط

ذكرها الكرماين    شاذة عن ابن كثري،  –راوي االنفرادة  –ن حكيم  وانفرادة يعىل ب

معه أبو جعفر، فقال: عن يعىل بن حكيم عن ابن  ( وزاد  495يف شواذ القراءات: )

 الم. ال  بفتح امليم وكرس ﴾  مظ﴿ر عف جأيبو كثري

مل   شاذة  قراءة  كتب  وهي  من  كثري  يف  عن أجدها  هنا  ذكرته  ما  إال  القراءات، 

(  1/29)الكرماين وابن اجلزري يف غاية النهاية، وكذلك ما جاء يف مقدمة النرش:  

ُه هبا يف جَّ ترور ا ها: موذكر مناختالف األحرف السبعة،    عند الكالم عىل الوجوه التي ير

دأل  حجةون  يك أو  احلق  الأله  فعاهل  كقراءة  ل  الالم،   ﴾جع مظ﴿ زيغ،  بكرس 

 .خرةاآل وغريه، وهي من أعظم دليل عىل رؤية اهلل تعاىل يف الدار   وردت عن ابن كثري 

 
 (. 2/280انظر: النرش: ) (1)

 ه.تقدمت ترمجت( 2)

 (. 2/391نهاية: )غاية الانظر:  )3(

 (.2/391انظر: غاية النهاية: ) (4)
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 م ستة، وهم: ه دوعداملطلب الثاين: الرواة املنفردون عن الرواة، 
 م.لِّ عَ ـمُ  الْ احلسني بن عبد هللا .1
 روف بطَيَّارَة.املع القراشي   موسىأبو  سى  عبد هللا بن عي .2
 حممد بن عبد احلكم أبو العباس الَقْطِري الرَّْملي. .3
 ُمَعلَّى بن منصور أبو يعلى الرازي.  .4
 موسى بن مسعود أبو حذيفة النـَّْهِدي البصري.  .5
 ِكْسَرِوي. لا نظيف بن عبد هللا أبو احلسن  .6
 م:لِّ عَ املُ  حلسني بن عبد هللاا -1
عـفـان ق ـرد    ﴾  جئ ييٱ﴿و  [51]يوسف:  ﴾جت هبٱ﴿كان  ـبإس   (1) ونـالـن 

 [40 ]النمل:
(2) . 

القراءة عن قالونراوي   املعلم، روى  ، روى  االنفرادة هو: احلسني بن عبد اهلل 

 . (3) ن فليح مد بن عبد اهلل بحم القراءة عنه 

(  571يف جامع البيان )  اينالدرها  ، ذكريهمقروء هبا لغ  انسكباإلم  علامل  وانفرادة

احلسني بن عبد اهلل املعلم املدين، وكذلك روى    قالونفقال: وقد روى إسكاهنا عن  

 ذلك أحد عنه غريه« ا.هـ. مل يرو  ،يف النمل ﴾ جئ ييٱ﴿عنه 

 (. 444لهذيل: )مل لالكا، و(517،  431زاعي: )لخى لتهن املوهي يف

االنفر املعلم-ادة  وراوي  النرش، ولكن ليس يف    -احلسني  ابن اجلزري يف  ذكره 

ذكره عند  الزوائد،  ياءات  يف  مذاهبهم  باب  يف  وإنام    ﴾ مظ﴿  األسانيد، 
 

عيسى  ، وعرض عىلعرضا عن نافع ءة ، أخذ القراب بقالونبن وردان، أبو موسى امللق هو عيسى بن مينا  (1)

(. ـه 220ة )تويف سنواين وغريهم،  محد بن يزيد احللوردان، روى القراءة عنه ابناه: إبراهيم وأمحد، وأبن  

 (.1/615: )(، وغاية النهاية1/156انظر: معرفة القراء: )

 (.  1/243ظر: غاية النهاية : )ان (2)

 (.1/243نهاية: )الانظر: غاية  (3)
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منهم: ر  ذكو  بعض الرواة عن قالون  [، فقد ذكر32،15يف غافر: ]﴾   حلخل﴿و

 .    (1) ملعلمهلل اعبد ا بن احلسني

، وأبو جعفر  فقد فتحها نافع  ﴾ جت هبٱ﴿قلت: وأما بالنسبة للموضعني فكلمة   

 . (2) بخلف عنه

 . (3)فرعجوأبو  ففتحها نافع ﴾ جئ يي﴿وأما    

  فتح. لبا نافع؛ فهو لغري ةرتواتءة مرايف املوضعني قوعليه فاإلسكان  

 عبد هللا بن عيسى، أبو موسى القرشي املعروف بطَيَّارَة.  -2
 . ( 5) بإثبات األلف وصال   [ 38]الكهف:    ﴾ يب ىب نب مب﴿ برواية    ( 4) انفرد عن قالون 

روف  عقريش، املعيسى بن عبد اهلل، أبو موسى ال راوي االنفرادة هو: عبد اهلل بن

، روى القراءة عنه حممد بن أمحد بن  عن قالون  اعوسام  ارضع  ، أخذ القراءةةربطيا

هـ(287)منري اإلمام، تويف سنة 
(6) . 

قالون   اهلل بن عيسى عن  لغريهمقروء هبوانفرادة عبد  الداين  ،ا  ع جام  يف  رواها 

 -راوي االنفرادة  –»...ويف رواية عبد اهلل بن عيسى املدين  ل فيه:  قا  (،602)لبيان:ا

قالون بعد    ﴾ىب نب مب﴿... عن  األلف  والوقف،  بإثبات  الوصل  يف  النون 

محزة  عن  موسى  بن  عبيد  روى  أيب    وكذلك  عن  عروة  بن  ال  ق  «،روعم وعصمة 

بن عيسى  الداين اهلل  عبد  االنفرادة-: »حدثنا  قالون  -راوي  نافع   قال: حدثنا    عن 

ا  ﴾ مب﴿ يف  األلف  واقلبإثبات  والكتابة  قال  راءة  واالبتداء،  موأبلقطع  سى و 

 
 (.191-2/190النرش: ) (1)

 (.296، 2/169النرش: ) انظر: (2)

 (.340، 2/165انظر: النرش ) (3)

 تقدمت ترمجته. (4)

 (.  1/440) النهايةانظر: غاية  (5)

 (.1/440انظر: غاية النهاية: ) (6)
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ه  وقفه ووصله واحد تبني في  ﴾ مب﴿لوقف عىل  ا  :   -ادةنفري االراو-اهلل    دبع

 األلف«. 

 عبد اهلل بن عيسى وهو ثقة ضابط« ا.هـ. أحد غري  »ومل يأت هبذا عن قالون وقال:

ورويس   عامر  وابن  جعفر  أبو  قرأ  وقرأ  إبوقد  وصال  النون  بعد  األلف  ثبات 

 . (1)عا للرسمبافا؛ اتهتا وقثبا خالف يف إ، والفلري أن بغوالباق

 حممد بن عبد احلكم، أبو العباس الَقْطِري الرَّْمِلي.  -3
  [ 39]القصص:    ﴾ ىن  نن  من ﴿ بضم الياء وفتح اجليم من    ( 2) انفرد عن قالون 

 (3 ) . 

ميل، رلاطري  الق  سعبد احلكم بن يزيد، أبو العباحممد بن    :واالنفرادة هراوي  

، روى القراءة عنه حممد بن يوسف بن برش عن نافع  ون عن قالسامعا  ءة  أخذ القرا

 . (4) اهلروي، وعثامن بن حممد السمرقندي

هذه   القطري  لغريهمقروانفرادة  هبا  ر وء  الداينهاو،  )لاامع  يف ج  ا    ( 662بيان: 

يِّبِي    عفقرأ نال:  فقا   ﴾ىن نن  من﴿وقالون ومحزة والكسائي  بخالف عن املُْسر

الياء وفتح اجليم، وكذلك روى خلف  الباقون بضم  الياء وكرس اجليم، وقرأ  بفتح 

ْطِري   والقر يِّبِي  املُْسر االنفرادةار–عن  قالون  -وي  الداينعن  قال  بن  ،  : حدثنا حممد 

ق عن  احلكم  عبد  بن  حممد  حدثنا  قال:  وي،  اهلررر نافع  الونيوسف   نن  من﴿  عن 

مضمومة  ﴾ىن اجلام(5)ياؤها  وروت  املسع،  عن  الياء ة  بفتح  وقالون  يبي 

 يم. جلوكرس ا

 
 (. 2/311: النرش: )انظر (1)

 تقدمت ترمجته. (2)

 (.2/159النهاية: ) ظر: غايةان (3)

 (.2/159انظر: غاية النهاية: ) (4)

 وحة( وهو خطأ.بوع )مفتطيف امل( 5)
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نافعقو قرأ  اجليم،    د  وكرس  الياء  بفتح  وخلف  ويعقوب  والكسائي  ومحزة 

 . (1) والباقون بضم الياء وفتح اجليم

 ُمَعلَّى بن منصور، أبو يـَْعلى الرازي.   -4
[18ان: مرع ]آل ﴾مت﴿بضم اهلمزة من  (2)انفرد عن أيب بكر بن عياش

 (3) . 

معفراداالنراوي   هو:  منة  بن  أيب ىل  عن  القراءة  روى  الرازي،  يعىل  أبو  صور، 

هـ(211)، روى القراءة عنه حممد بن سعدان، تويف سنة بكر بن عياش
(4) . 

ب أيب  عن  منصور  بن  معىل  عياش  ركوانفرادة  عاصم  بن  ابن    عن  رواها  شاذة، 

السبع   دـجاهـم )ـيف  كلهم  214ة:  فقال:  ما    ﴾مت ﴿قرأ  (،  إال  األلف،  بكرس 

ْعدان، عن مُ ـن واصـد بـم ـ ن أح ـ د بـحم ـ ه مـي بـنـدث ـح ىلَّ بن منصور  عر ل، عن ابن سر

 بضم األلف.  ﴾مت﴿: معاصعن ، كرب عن أيب - راوي االنفرادة-

 ﴾مت خت حت﴿( فقال: وكلهم قرأ  463يف جامع البيان: )  ورواها الداين
، قال: حدثني حممد  بكرس اهلمزة إال ما حدثناه حممد بن عيل، قال: حدثنا ابن جماهد

أ ود  محبن  عبد  ل،صابن  حم  العزيز  ح وحدثنا  بن   قال: مد،  بن  الواحد  عبد  حدثنا 

بن   املعىل  حدثنا  قال:  سعدان،  بن  حدثنا  قاال:  حممد،  بن  عبيد  حدثنا  قال:  عمر، 

 وه غريه.ريمرتفعة األلف، مل  ﴾مت﴿: صور، عن أيب بكر. عن عاصممن

 . زةواجلمهور عىل قراءهتا بكرس اهلم 

 
 (. 2/208انظر: النرش: )( 1)

سلم  طاء بن السائب، وأ، وعي، عرض القرآن عىل عاصمر األسدسامل، أبو بك  شعبة بن عياش بن   هو:  (2)

األسدي وغريهم،  ، وعروة  د ، وعبد الرمحن بن أيب محاقوب األعشىيوسف يع   املنقري، عرض عليه أبو

 . (1/325)اية النهاية: (، وغ 1/134راء: )(. انظر: معرفة القـه193تويف سنة )

 (.  2/304انظر: غاية النهاية ) )3(

 (.2/304نهاية: )انظر: غاية ال (4)
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 ي. صر ي الب ْهد لنـَّ يفة ا بو حذمسعود، أ بن  موسى  -5
  ﴾ يم ىم مم خمحم جم﴿أهنام قرآ:  (2) وابن حميصن عن ابن كثري (1)انفرد عن ِشْبل

  اجليم. رسكب  [58اء: ي]األنب ﴾مل خل﴿ بضم الياء، و  [52]طه: 

 .(4) غريه  ن كثريعن ابن شبل : مل يرو هذا ع (3) قال الداين

روى   البرصي،  النهدي  حذيفة  أبو  مسعود،  بن  موسى  هو:  االنفرادة  راوي 

، روى عنه أمحد بن  احلروف سامعا من غري عرض عن شبل بن عباد عن ابن كثري

هـ(202) حرب، تويف سنة
(5) . 

بوانفرادة      مسعموسى  عنن  عن    ود  كثريشبل  ابن   ابن  رواها  حميصن  وابن 

، قال: روى عنه أمحد بن حرب، ثم ( عن الداين323/ 2اجلزري يف غاية النهاية: )

بضم  ﴾ يم ىم مم خمحم جم﴿ قرآ ن حميصن أهنامابو عن شبل عن ابن كثري هروى عن

 . ( 6) غريه   بكرس اجليم، ثم قال: مل يرو هذا عن شبل عن ابن كثري   ﴾ مل خل﴿ و الياء، 

 وهنا انفراداتان: 

 د. تواتر بفتح الياء وكرس الضا مل قراءة شاذة، ال يقرأ هبا، وا   ﴾ ىم مم﴿ ضم الياء من     -

 . (7)بكرس اجليم، والباقون بضمها ئي فقد قرأ الكسا   ، ه غري ا ل هب  مقروء   ﴾ مل﴿   -

 
راءة عنه عرضا ابنه داود، روى الق  ،، وابن كثرين حميصنابي، عرض عىل اود املكهو: شبل بن عباد، أبو د  (1)

وعكر الِقْسط،  وغريوإسامعيل  سليامن  بن  سنةمة  تويف  معرفة  (ـه 148)  هم،  انظر:  ذلك.  غري  وقيل   ،

 (.323/ 1لنهاية: )(، وغاية ا1/129القراء: )

ض عىل جماهد، ودرباس موىل ابن عباس، وسعيد بن  عرصن السهمي،  ن بن حميهو: حممد بن عبد الرمح(  2)

عليه  جبري، )  عرض  سنة  تويف  العالء،  بن  عمرو  وأبو  عباد،  بن  غاية  ـه312شبل  انظر:  النهاية: (. 

(2/671.) 

 تقدمت ترمجته. (3)

 (.2/323انظر: غاية النهاية: ) )4(

 (.2/323ية: )انظر: غاية النها (5)

 (. 016 ،547هذيل: )لكامل للوانظر: ا( 6)

 (. 2/324انظر: النرش: ) (7)
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 نظيف بن عبد هللا، أبو احلسن الِكْسَرِوّي.  -6
 . (2)سواه دمل يروه أح بتقديم البسملة عىل التكبري،(1)انفرد عنه اهلذيل

 .(3) ريىل التكب سمية عيم التبل تقدروى نظيف عن قن: قال اهلذيل

القراءة   أخذ  الكرسوي،  احلسن  أبو  اهلل،  عبد  بن  نظيف  هو:  االنفرادة  راوي 

عرضا عن أمحد بن حممد اليقطيني، وموسى بن جرير النحوي، وقنبل وغريهم، قرأ  

بن   الباقي  عبد  وعيل  سحعليه  ْلُبون،  غر بن  املنعم  وعبد  عيل  إسامبن    مد حم   بنن، 

 . (4) وغريهم 

ابن اجلزري: وما ذكره اهلذيلة شاذة،    ت: هي قراءلق عن قنبل من طريق   قال 

التكبري غري معروف، وال يصح أيضا؛ ألن مجيع من  البسملة عىل  نظيف يف تقديم 

الت  سوى  عنه  ذكري  مل  ذيلهلاذكر طريق نظيف عنه سوى   البسملة، كبري عتقديم    ىل 

أسند هذه الطريق من قراءته عىل أيب    إمجاع منهم عىل ذلك، وأيضا فإن اهلذيلوهو  

يف   ْلُبون  غر ابن  ذلك  يذكر  ومل  عنه،  غلبون  بن  الطيب  أيب  عن  هاشم،  بن  العباس 

ا  طريق ه الهذ  وىر  ده« وال يف غريه، وال ذكره أحد ممناش »إر لْ أيضا عن  ُبون بن غر

 . (5) علم أن ذلك مل يصح، واهلل أعلمور، ف املذك

ابن اجلزري يف عدة  وطريق نظيف عن قنبل ليس من طرق النرش، لكن ذكره    

قال:   ﴾نث﴿مواضع نقال عن أصحاب ذلك الطريق، ومنها: التكبري من أول  

 
عيل  (1) بن  يوسف  ُجبر   هو:  اهلذيلبن  القاسم  أبو  البالد  ارة،  طاف  القراء،  طلب  أخذيف  من    ات،  كثري  عن 

الق نعيمشيوخ  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  وأمحد  نفيس  بن  كأمحد  مردة  راءات  بن  وأمحد   امللنجي  األصبهاين، 

:   (. انظر: غاية النهايةـه654 سنة )يفعليه أبو العز القالنس وعيل بن املرحب وغريمها، توأ  وغريهم، قر

(2/397.) 

 (. 2/342غاية النهاية: )انظر:  )2(

 (.476)لكامل: ا (3)

 (.2/341النهاية: )انظر: غاية  (4)

 (.2/437النرش: ) (5)
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ابن فرح هبة اهللاجلامع إال من ط  بوبه قطع صاح أع   ريق   بيعة كالمها عن ريب  ن 

 . (1) ، وإال من طريق نظيف عن قنبل، وليس ذلك من طرقناالبزي

 وعددهم مخسة عرش، وهم: املطلب الثالث: الرواة املنفردون عن الطرق، 
ْمَسار، ويقال: ابن عبد هللا أبو إس   .1  ق. احإبراهيم السِّ
 .أمحد بن عبد العزيز بن بُْدُهن .2
 الدمشقي. ِعي  لِكاَل ار أبو عبد هللا ا ن َبكَّ ب  ميدد احلبع .3
 عبد هللا بن حسنون أبو أمحد السامري.  .4
 بو القاسم اهلامشي البغدادي. عبيد هللا بن علي أ .5
 عكرمة بن سليمان أبو القاسم املكي. .6
 الفضل بن يعقوب أبو العباس احلمراوي املصريي. .7
 ي.قِ رَ د هللا بن القاسم أبو بكر اخلَ عب نب حممد  .8
 ْرِدي.الُُبُوجِ    املؤدب أبو عبد هللاعبد هللا مد بنحم .9

 حممد بن علي بن أمحد أبو العالء الواسطي القاضي. .10
 َين بن شعيب أبو عبد الرمحن اجلَمَّال يـُْعَرف مبَْرَدَوْيِه. َمدْ  .11
 أمحد بن علي بن هاشم أبو العباس املصري.  .12
 جستاين.و حامت الس ب أسهل بن حممد   .13
 جلُوَخاين. روف ابي املع مشاهلاسن حل ا و علي بن حممد أب .14
 د هللا أبو عبد هللا اجلعفي الكويف اهلََرَواين. بن عبحممد  .15

 ْمَسار، ويقال: ابن عبد هللا أبو إسحاق.إبراهيم السِّ  -1
اس  وَّ انفرد عن القر

، كاجلامعة، وخالف سائر  [4]الرعد:    ﴾جئ﴿بكرس صاد    (2) 

 
 (.2/418)النرش:  (1)

اس  (2) وَّ الكويف،  القر القواس  أبو شعيب  القراءة عنه عرضا عرض عىل    هو: صالح بن حممد  حفص، روى 

 .(335/ 1غاية النهاية: ) . انظر:مسار وغريمهااين وإبراهيم السأمحد بن احلسني املاحل
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 .(1) ضمهايف قواس ال عن الرواة

ار،  راوي االنفرادة هو: إبرا ويقال: ابن عبد اهلل، أبو إسحاق، روى هيم الّسْمسر

القراءة عرضا عن أيب شعيب القواس، وأيب حفص عمرو بن الصباح عن حفص، 

ار روى القراءة عنه عرضا أمحد بن عيل البرزَّ
 (2) . 

اره اوطريقها هو: إبر اسال  ريق من ط  يم الّسْمسر وَّ ة ص، من قراء، من رواية حفقر

 بكرس الصاد. عاصم

(، وابن  433وضم الصاد عن القواس رواية شاذة، ذكرها اخلزاعي يف املنتهى )

( املبسوط  يف  )251مهران  التبرصة  يف  فارس  وابن  وال323(،  يف  خف (،  الرازي  ر 

 (. 8/ 19)ه فسريت

روي   الوقد  رويت    صادضم  فقد  حفص،  غري  أخرى  طرق  عبد    نعمن  أيب 

املحتسب   يف  كام  لرِمي  السُّ جني:الرمحن  املحيط: 351/ 1)   البن  والبحر   ،)

ف وزيد بن عيل، وفتح القدير: )349/ 6) ِّ ( وزاد  3/81(، وزاد فيه عن ابن ُمرصر

برلرة عن الِفْيل   :ية االختصار أليب العالء اهلمذاينغا   يفكام  عاصم  نع  فيه جماهد، وجر

(2 /532 .) 

القواس   الفيل  عن حفص  ورواية  الويل عىل  فقال: وروى  ابن اجلزري،  ذكرها 

شعيب  أيب  رواية  وهي  فيهام،  بالصاد  حفص  عن  عمرو،  عن  كالمها  وزرعان 

    .(3) القواس، وابن شاهي، وهبرية، كلهم عن حفص

 فقراءة شاذة ال يقرأ هبا.  لصاد ضم اأما  ،(4)عىل كرس الصاد جلمهوروقراءة ا

 
 (.1/30انظر: غاية النهاية: ) (1)

 (.1/30النهاية: )انظر: غاية  (2)

 (. 2/229) ر: النرش:انظ (3)

 (. 2/297(، والنرش: )396انظر: التيسري: )( 4)
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 . أمحد بن عبد العزيز، أبو الفتح بن بُْدُهن -2
ْينربِي  الزَّ عن   ىيٱٱ﴿و  [314عمران:  ل  آ]  ٱ﴾مي خيٱ﴿  بتشديد  (1)انفرد 

[ 65]الواقعة: ﴾يي
 (2). 

العز  عبد  بن  أمحد  هو:  االنفرادة  الفتح  راوي  أبو  عيسى،  بن  موسى  بن  يز 

سهل  اخلوا بن  أمحد  عىل  قرأ  ُبْدُهن،  بابن  يعرف  البغدادي،  ثم  األصل  رزمي 

  ر عم  األرْشنراين، وأيب احلسن بن األرْخرم، وابن جماهد، وغريهم، قرأ عليه عبيد اهلل بن

وعا امللقيس  طبد  وابنه  غلبون  بن  ببيت باهر  نعم  تويف  وغريهم،  املنعم  عبد  ن 

هـ(359)دس سنة املق
 (3). 

ْينربِي ،  عن أيب ربيعة، من رواية البزي  وانفرادة أيب الفتح ابن ُبْدُهن من طريق الزَّ

 ء فيهام. ا تلاديد بتش ثرين كمن قراءة اب

»وحدثني أبو الفرج حممد بن (، فقال:   432يف جامع البيان: )  وقد رواها الداين

أح الفتح  أيب  عن  املقري  اد  النِّجر اهلل  ُبْدُهن  ـعبد  بن  العزيز  عبد  بن  راوي  -مد 

  عن أصحابه عن ابن كثري  عن أيب ربيعة عن البزي  بِينريْ زَّ ال  عن أيب بكر   -االنفرادة

 ىيٱ﴿ويف الواقعة    ،﴾ىي مي خي  حيٱ﴿أنه شدد التاء يف قوله يف آل عمران  

ب  بايف العة، ألنه جعل التشديد  يب ربيل أقو  سقيا  ذلك: و، قال الداين﴾يي

 يف كتابه«.   بزيرصه بعدد، وكذلك فعل الطردا، ومل ُيم

اجلزري ابن  الداين  :قال  سوى  احلرفني  هذين  ذكر  أحدا  أعلم  هذه  من    »ومل 

 
ْينربِيحممد بن    هو:  (1)   ، أخذ القراءة  كثري  غدادي، ضابط لقراءة ابنشمي الباهلا  موسى بن سليامن، أبو بكر الزَّ

ربيع  أيب  عن  وسامعا  وسعدان  عرضا  وحمة  كثري  عنه بن  القراءة  روى  وغريهم،  الَّف  العر رشيح  بن  مد 

ْشنرام  سامعا أمحوعرضا   خر بن  ُبْدُهن وحممد  بن  العزيز  بن عبد  الشَّ د  بن نرص  ائِي وغريوأمحد  تويفذر  هم، 

 (.2/267ية النهاية: )(. انظر: غاـه318سنة )

 ( 1/86انظر: غاية النهاية )  (2)

 .   (1/68ة: )انظر: غاية النهاي (3)
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اُد    الطريق...   ك ل ال ذولو  املربزين الضابطنيقراءة  ة الم ئأ  من  فهوثم قال: وأما النِّجر

مل يقرأ هبام عىل أحد من شيوخه،   عىل نقله وانفراده هبام مع أن الداين  اعتمد الداين  امل

 ام إال إليه، وهو مل وتنا هبتال  تلاتص  وال  ،ق الداينومل يقع لنا تشديدمها إال من طري

اد املقري عن قراءته  يف كتاب التيسري، بل قال فيه: وزادين أا  ندمهيس بو الفرج النِّجر

الفرج ع أبو  الزينبي، وقال يف مفرداته: وزادين  بكر  أيب  بن بدهن عن  الفتح  أيب  ىل 

املقري وهذا رص وأما  النجاد  املشافهة،  بدهيح يف  بن  الفتح  فأبو  ة  لشهر ا   منهو  ن 

عن   الزينبي، فقد روى عن الزينبي  راده عننفل ا يقببمحل ولوال ذلك مل  تقانواإل

األئمة، كأيب بن    غري واحد من  الواحد  نرُبوِذي وعبد  الشَّ الفرج  ائِي وأيب  ذر الشَّ نرص 

الويل وأيب   الرمحن  بن أيب هاشم وأيب بكر أمحد بن عبد  بكر أمحد بن حممد بن برش 

بل كل من   ا،هذ  نبده  ابن  هذين احلرفني سوى  هم ذكرا من دحأ  علم نالشارب، فال

أ عن  هذا  الزينبي  املذكر طريق  وأيب عيل  سوار  بن  طاهر  كأيب  ربيعة  وأيب  يب  الكي 

الداين ولعلم  يذكرمها،  مل  اخلياط  سبط  حممد  وأيب  العالء  وأيب  هبام    العز  بانفراده 

بقياس   له  والناستشهد  التيسري،اهتام  إثب  اللوص  والوالشاطبية  يف  ما منتزا،  بذكر  ا 

ملا ذكرهتام، ألن طريق الزينبي مل   يف ضابط نص البزيفيهام من الصحيح ودخوهلام  

 يكن يف كتابنا.

رق كتابيهام. ا من طيكون  مل  إذ  ٌع،هلام يف تيسريه اختياٌر، والشاطبي تب  وِذْكُر الداين

موضوهذ يتعا  حذاق التني  ع  إال  إليه  هيتدي  وال  عليه،  بني    نبيه  اجلامعني  األئمة 

 .  (1) لكشف واإلتقان واهلل تعاىل املوفق«الرواية والدراية وا

اد، قال ابن اجلزري: »أخذ القراءة  وعند   ترمجة حممد بن عبد اهلل أيب الفرج النِّجر

،  رو الداينعم   ظ أبونه احلافن بدهن، روى احلروف عب   هللابن عبد    محدن أعرضا ع

 
 (.1/454نّا: )ب( وما بعدها، وإحتاف فضالء البرش لل2/234ظر النرش: )ان (1)
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للبزي    ﴾يي ىي﴿ و ﴾مي خي﴿وعليه اعتمد يف إحلاق تشديد حريف  

 . (1) مل يرو ذلك غريه«

تر خال  ويف  »هو  اجلزري:  ابن  فقال  النجاد،  الفرج  أيب  يوسف  بن  حممد  مجة 

، وهو الراوي عنه  «، وروى القراءة عن أيب الفتح بن بدهنالداين  احلافظ أيب عمرو

رواي   ﴾يي ىي﴿و   ﴾مي خي﴿د  ـديـتش الب ـيف  وعزيـة  روى  ـن ـ،  ه 

 . (2) ذلك« يـالدان

ا اجلزري  ابن  بن  :  ثننيقلت: جعلهام  النّجااهلل  دبعحممد  يوسف    بن  د، وحممد 

وكلنّجاا أيب  أخالمها  د،  عن  بأنذ  لكن رصح  بدهن،  بن  اهلل الفتح  عبد  بن  حممد  ه 

كام تقدم ذكره يف جامع البيان، مما يقوي بأنه حممد بن عبد اهلل، وليس حممد   النجاد،

القرا الذهبي يف معرفة  له  بن يوسف ترجم  )بن يوسف، وأيضا حممد  ( 1/883ء 

 واية التشديد عنه. ر  ركذيومل 

الشاطبي يف احلرز   ا(. وأوردمه302تيسري )رواية التشديد يف ال  داينالذكر    وقد

 (، فقال: 335يف البيت رقم )

كُ  ْج ـُه عر ـنْـنر عر     وـهُ ـكَّ ـفر ـْع تر ـِذي مر ـْونر الَّ ـنَّـمر ـْم تر ـ تُ ـنْ ـور  الر ـ صَّ ـرحُم  مْ ـهر ـافْ ـِن فر ـْي ـهر ـىلر ور

ا  لكن البزيتشديد  عن  فيهام  فينب   لتاء  التيسري،  وال  احلرز  طريق  من  غي ليس 

 . (3)هام عىل التخفيف كاجلامعةاالقتصار له في

 . (4) والتشديد يف املوضعني مقروء هبا للبزي بخالف عنه وصال 

 
 (.2/188غاية النهاية: ) (1)

 (. 2/287اية: )غاية النه  (2)

 (.225القايض: ) ح الشاطبية لعبد الفتاحيف يف رشانظر: الوا (3)

 (. 154لسبع للصفاقس )انظر: غيث النفع يف القراءات ا (4)



 غذويامل  فهد.د (برواايت عن أئمتهم )ممن نص ابن اجلزري يف ترامجهم ابنفرادهماالنفرادات يف القراءاترواة 

88 

 .  لدمشقيا  يععبد احلميد بن َبكَّار، أبو عبد هللا الِكالَ  -3
و  اوال  بفتح  (3)عن ابن عامر  (2) عن ُييى بن احلارث  (1) انفرد عن أيوب بن متيم

 . (4) ،مل يروه عنه غريه[31ور:]الن ﴾حف جف﴿من 

ار، أبو عاالنفرادة هو: عبد احل اوي  ر الدمشقي، أخذ بد اهلل الكالعي  ميد بن بركَّ

متيم بن  أيوب  عن  عنه  القراءة عرضا  القراءة  روى  مسلم،  بن  الوليد  عن  وروى   ،

 . (5) ويتبريالعباس بن الوليد ال 

عبدنفرااو شاذ  دة  أيوب  عن  بكار  بن  ذكاحلميد  اة،  البيان    لداينرها  جامع  يف 

ق641) قرأ  (،  »وكلهم  عبد   ﴾حف جف مغ﴿ال:  رواه  ما  إال  الواو،  بإسكان 

ار   لواو،  ح اتف   أنه  عن أيوب عن ُييى عن ابن عامر  -راوي االنفرادة–احلميد بن بركَّ

 ومل يذكر ذلك أحد غريه« ا.هـ.

ل  طريق و بن عبد احلميد  وإنامبكار  النرش،  ابن اجلزيس من طرق  أورده  ري يف   

 أربعة مواضع من كتابه النرش، عىل النحو اآليت: 

 
اري،  يمي، قرأ عىل ُييى بن احلارثامن التميبن سليامن، أبو سل  بن متيم  هو: أيوب  (1) مر يه عبد اهلل  قرأ عل  الذِّ

والولي بكار،  بن  احلميد  وعبد  هشام،  عنه  القراءة  وروى  ذكوان،  تويف  بن  وغريهم،  عتبة،  بن  سنة د 

 (. 1/172وغاية النهاية: )، (1/148عرفة القراء: )م(. انظر: ـه198)

اري  بن عمرو، أبو عمرو  بن احلارثو: ُييى  ه  (2) مر ي، أخذ القراءة عرضا عن عبد اهلل بن عامر، الدمشق  الذِّ

ع القراءة  روى  نعيم،  أيب  بن  العزونافع  عبد  بن  سعيد  عرضا  والولنه  مسليز،  بن  متيم، ميد  وأيوب   ،

 (.2/367(، وغاية النهاية: )1/105)القراء:  (. انظر: معرفةـه145وغريهم، تويف سنة )

أهل الشام يف القراءة، أخذ القراءة عرضا عن أيب الدرداء، ، إمام  د اليحصبيياهلل بن عامر بن يز  هو: عبد  (3)

وغ شهاب  بن  عواملغرية  عنه  القراءة  روى  أخوه  ريمها،  الرمحرضا  احلارث    نعبد  بن  وُييى  عامر،  بن 

اِري، وربيعة بن ي مر   (، وغاية النهاية: 1/82(. انظر: معرفة القراء: )ـه118هم، تويف سنة )يد، وغريزالذِّ

(1/423.) 

 (. 1/360ظر: غاية النهاية: )ان (4)

 (.1/360انظر: غاية النهاية: ) (5)
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قال:   -1 العربية  له يف  ثقة وال وجه  نقله  فيام  الشاذة،  القراءة  الكالم عىل  عند 

مث يصدر  ه»وال  عىل  ذا  ل  والاوجه  إال  األئسهو  ويعرفه  الضبط،  وعدم  مة  لغلط 

الضابطونحققوامل واحلفاظ  ومثل  وه،  ن  يوجد«،  يكاد  ال  بل  جدا،  قليل  بام و  له 

أيوب عن ُييى عن بكار عن  ابن  ياء    ابن عامر  رواه  فتح  يف    ﴾ جب هئ﴿ من 

 .(1)[ مع إثبات اهلمزة109األنبياء: ]

  [، ذكر ابن اجلزري195يف األعراف ]  ﴾ٰه مه ﴿  د اخلالف يفنع  -2

وإثبا بن  هتا  أمحد  رواية  من  أخربينيوصال  قال:  أنه  عنه  وروينا  قال:  بعضسف:     

اجلزري:  ابن  قال  والقراءة،  الكتاب  يف  الياء  بإثبات  أيوب  عىل  قرأ  أنه  أصحابنا 

أي الدمشقي صاحب  بكار  بن  احلميد  عبد  هو  هذا  أصحابه  متيم   وب»وبعض    بن 

 . (2)وان«شيخ ابن ذك

[، ذكر ابن اجلزري رواية 20غافر ] يف ﴾ ىب نب﴿ عند اخلالف يف   -3

 . (3) باخلطاب بن بكار عن ابن عامرا

[، ذكر ابن اجلزري رواية  25يف اجلاثية ]  ﴾ ىث نث مث﴿عند اخلالف يف    -4

 . (4)فعبالر ن عامرار عن اببك بن عبد احلميد

 ان الواو. واجلمهور عىل قراءهتا بإسك

 . ون، أبو أمحد السَّاَمريعبد هللا بن احلسني بن حسن -4
ر  انفرد عن أيب بكر التَّامَّ

 ﴾ حم﴿   و يف نحمعا    عن رويس بتحقيق اهلمزتني  (5) 
 

 (. 1/16: )انظر: النرش (1)

 (. 2/518رش: )انظر: الن (2)

 (.365-2/364ظر: النرش: )ان (3)

 (. 2/372انظر: النرش: ) (4)

ر، أخذ القراءة عرضا عن رويس، ووردان بالتَّامَّ املعروف    ، أبو بكر احلنفي،مد بن هارون بن نافع هو: حم  (5)

إبراهيم وغريهم، روى بن  بن    القراءة عنه عرضا وسامعا  األثرم، وبكري  الأمحد  بكر يقطحممد  وأبو  يني، 

اش، وعبد اهلل بن احلسن النَّ  (. 2/271)ة: (. انظر: غاية النهايـه310هم، تويف بعد سنة )اس وغريخَّ النَّقَّ
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 .  (1)، ونظائره[34]األعراف: ﴾ ني مي﴿و، [6]البقرة: 

امرريي  راو السَّ أمحد  أبو  بن حسنون،  احلسني  بن  اهلل  عبد  هو:  أاالنفرادة  خذ  ، 

بن جماهد  بكر    وأيب  زرع،اء، ويموت بن امل مد بن محدون احلذحم   نعرضا عالقراءة  

الفتوغريهم،   أبو  عليه  وأقرأ  أمحد،  بن  فارس  اجلبار    بوح  وعبد  اخلزاعي،  الفضل 

 . (2) هـ( 386الطرسويس وغريهم، تويف سنة )

غاية يف  اجلزري  ابن  ذكرها  لغريه،  هبا  مقروء  ري  امر السَّ ية:  نهاال  وانفرادة 

ري  فارس عن  عن    ىوال: ور( فق342/ 2) امر يل أبو  : قال  -  ة نفرادراوي اال-السَّ

التَّامَّ  يف    حقيق اهلمزتني عىل املبتدئني بت   كان رويس يأخذ ر:  بكر    ﴾ حم﴿   نحو معا 
اهلمزة    ﴾ ني مي﴿ و  بتخفيف  املاهر  عىل  يأخذ  وكان  قال ونظائره،  الثانية، 

ر بتحقيق   تني معا. مزاهل السامري: وأقرأين التَّامَّ

وف، فهو مما انفرد  معرني غريتحقيق عن رويس يف اهلمزتوال   :ياجلزر  ل ابنقا

 ري، واهلل أعلم. مر ابه السَّ 

ري عدة طرق  وأليب أمحد السَّ  يف النرش يف غري رواية رويس، قال ابن اجلزري: امر

التيسري،   ق ر وجعلهام من طوقبلهامعدهلام    ويف النقاش، إال أن الداينوقد ُتُكلِّم فيه  

 .(3)نامها كتابناقبول، ولذلك أدخل بالايتهاموتلقى الناس رو

 . هلامشي البغداديعبيد هللا بن علي، أبو القاسم ا  -5
 . (5) زةاهلم  دعبواو ب [33ص:]﴾ ىن نن﴿ (4)انفرد عنه ابن جماهد

 
 (. 2/234)نهاية: : غاية الانظر )1(

 (.1/415انظر: غاية النهاية: ) (2)

 (.1/122النرش: ) (3)

أبو    هو: أمحد   (4) العباس،  ااهد، شيبكر بن جمبن موسى بن  بَّع السبعة، قرأ عىل عبد  خ  لصنعة وأول من سر

ن،  بن ُبْدهُ   محد احلطاب، وأمحدن أقنبل، وابن كثري وغريهم، وقرأ عليه إبراهيم بعبدوس، و  الرمحن بن

ِعي وغريهم، تويف سنة ) واحل   (. 139/ 1)   (، وغاية النهاية: 269/ 1(. انظر: معرفة القراء: ) ـ ه 323سن سعيد امْلُطَّوِّ

 (.1/489لنهاية: )ة اظر: غايان( 5)
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البغدادي، قاسم اهلاشمي  احلسن، أبو الد اهلل بن عيل بن  يو: عبادة هراوي االنفر

، روى عنه احلروف  ف عن نرص بن عيل بن نرص عن أبيه عن أيب عمروروى احلرو 

 . (1)ابن جماهد

مقروءانفرو اهلل  عبيد  اهب  ادة  رواها  لغريه،  السب  جماهدبن  ا  )يف  قال:  553عة:   )

ع  نرص  بن  عيل  عمرووقال  أيب  كثري:  ن  ابن  بعد  بواو  ﴾  نن﴿يقرأ:    سمعت 

 ، كذا يف أصله.أيب عمرو نعبإسناده  -نفرادةاوي االر -اهلليل عبيد ال ا قاهلمزة، كذ

ابن جم  ابن كثري  : ورواية أيب عمرواهدقال  قِ هذه ه  عن  أبر ي الصواب، من  ن ل 

 . (2)النضاممهافهمزت انضمت الواو 

قرأ الوابل هبنق  وقد  الو، وز مز  واوا  اد  فقال يف شاطبي عنه  بعد مهزة مضمومة 

 (: 938رز يف البيب رقم )احل

عر ال اقر وقر ـسُّ مر ُس ـيْ ـسر ا ور كر ـمِ ـوِق اهْ ـهر ْج ـُزو زر ور اُو ُوكِّ ـعْ ـ ز  بر ـمْ ـٌه هِبر ـا    ور ُه اْلور  الر ــ در

  بل نص اهلذيل   ،ه الشاطبي، وليس كذلكفرد با انممفقيل هو  ي:  زرقال ابن اجل

نرُبوذ، وهي  أمحوأيب  ابن جماهد  عىل أن ذلك طريق بكار عن ابن شر ارمري عن  السَّ د 

ابن حميصن ب  قراءة  رواية نرص  وقديل  ن عمن  ابن  الرواأمجع    عنه،  بكار عن  ة عن 

 . (3)غري مهزفقط. والباقون ب ﴾ىن نن﴿عىل ذلك يف  دهجما

 .عكرمة بن سليمان، أبو القاسم املكي -6
 .(5) الضحى ري من بحديث التكب (4) رد عنه البزيانف

 
 (.1/489انظر: غاية النهاية: ) (1)

 (. 1/489: غاية النهاية: )وانظر (2)

 .(2/338: )(، والنرش396يل: )لهذانظر: الكامل ل (3)

ة، أبو احلسن البزيه (4) رام، قرأ احل املسجد كة، ومؤذناملكي، مقرئ م و: أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن أيب برزَّ

بن    قرأ عليه إسحاق بن حممد اخلزاعي، واحلسن   وغريهم،  ،عىل أبيه، وعكرمة بن سليامن، ووهب بن واضح

 (. 1/119) (، وغاية النهاية: 173/ 1(. انظر: معرفة القراء: ) ـ ه 250نة ) تويف س   ، وغريهم، باب، وأمحد بن فرح احل 

 (. 1/515غاية النهاية: )انظر:  (5)
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سور لرشع عىل وجه التخيري بني  بته ايل أث كر جلن، وإنام هو ذآروالتكبري ليس بق

 . (1)   رآنآخر الق

بن عامر، أبو القاسم املكي، قال ن كثري  راوي االنفرادة هو: عكرمة بن سليامن ب

ِشْبل عىل  عرض  فيه،  تكلم  أحدا  علمت  ما  مستور،  شيخ  وإسامعيل الذهبي:   ،

القراءة بعد  ، كان إمام أهل مكيالبز  ه أمحد بن حممديلالِقْسط، عرض ع شبل ة يف 

 . (2) ائتنيوأصحابه، بقي إىل قبيل امل

البزي الداين  وانفرادة  ذكرها  بن سليامن  )  عن عكرمة  البيان:  (،  792يف جامع 

مدارهاسأوساق عدة   ا  انيد  س   لبزيعن  بن  قعن عكرمة  ومنها  ال: »حدثنا ليامن، 

أمح بن  فارس  الفتح  بن  أبو  احلسني  د  بن  اهلل  عبد  حدثنا  قال:  املقرئ،  موسى 

دثنا أبو  قال: حتح أيضا  الفبو  البغدادي، قال: حدثنا أمحد بن موسى، ح وحدثنا أ

أمحد بن مسلم،  د بن صالح وا أمححدثن  قرئ، قال:ملا  لباقي بن احلسناحلسن عبد ا

احل حدثنا  الفقالوا:  أبو  وحدثنا  ح  خملد،  بن  حدث سن  قال:  أيضا  أبوتح  احلسن   نا 

قال: حدثنا عيل بن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن مقاتل اهلروي 

بن  ثناحد  قاال: قال:  حممد    أمحد  ة،  برزَّ أيب  بنبن  كثلس   حدثنا عكرمة  بن  بنيامن   ري 

القرا  عامر عىل إسامعيل بن عبد اهلل بن  قال: قرأت    -راوي االنفرادة-  ءةصاحب 

ل يل: كرب حتى ختتم مع خامتة كل سورة، فإين قا  ﴾نث﴿طنطني فلام بلغت  قس

وأخربين بذلك،  فأمرين  كثري  بن  اهلل  عبد  عىل  اعب  قرأت  كد  بن  أنهلل  عىل  ثري  قرأ  ه 

بذلك، وأخربه أنه عباس فأمره  ابن    أ عىلجماهد أنه قر  ه بذلك، وأخربهجماهد فأمر

     (3) لك« ا.هـ.فأمره بذ ×ي قرأ عىل النب

 
 (. 628: )نفعغيث ال  انظر: (1)

 (. 1/515انظر: غاية النهاية ) (2)

 (.2/410(، والنرش: )633للخزاعي: ) املنتهى :وانظر (3)
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)  وذكر القراء:  معرفة  الذهبي يف  عنه 147-1/146تفرده  تفرد  »وقد  فقال:   )

 .﴾نث﴿ من  لتكبريبحديث ا البزي
 .(1) ط الشيخني رش ىلقال عواحلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك، و

املغاربة، وروي بجواز    مجهور العراقيني وبعضزيادة مأخوذ هبا لدى  والتكبري  

 . (2) جهني، واملأخوذ به يف التكبري هنا اختصاصه باملكي بخلف عن قنبل الو

 .املصرياحلَْمراوي الفضل بن يعقوب، أبو العباس  -7
[ 162]األنعام:   ﴾ مث﴿ برواية   ( 4) عن ورش ( 3) د الصمد انفرد عن عب 

 . ( 5) بسكون الياء   

االنف زياد،  راوي  بن  يعقوب  بن  الفضل  هو:  العباس رادة  وي  راـاحلم   أبو 

الصمديمرصـال عبد  عن  القراءة  روى  ورش   ،  أبو جعفر  عن  عنه  القراءة  روى   ،

بن عبد الرمحن األصبهاين، وحممد بن جعفر العالَّف، وأبو بكر حممد بن عبد حممد  

 . (6) األصبهاين الرحيم

جماهد ابن  احلمراوي    وروى  عن  األصبهاين  االنفرادة-عن  عبد  عن    -راوي 

نافع،  عن ورش   الصمد أوالً    قال: كان  ثم    ﴾مث﴿يقرأ  الياء،  ع إىل رجساكنة 

 .(7) حتريكها بالنصب

 
 . (3/434: )ني للحاكماملستدرك عىل الصحيح انظر: (1)

 (. 630انظر: غيث النفع: ) (2)

الصمد  (3) عبد  بن    هو:  الرمحن  عبد  أبن  األزالقاسم،  ورش هر  بو  عن  عرضا  القراءة  أخذ  وأيب  الُعترِقي،   ،

القريش، والفضل بن إسحاق    وحبيب بن  بكر بن سهل الدمياطي  اءة عنهدحية املعىل وغريمها، روى القر

 (.   1/389(. انظر: غاية النهاية: )ـه231يعقوب وغريهم، تويف سنة )

، عرض عليه القرآن أبو  ، امللقب بورش، عرض القرآن عىل نافعرصيعيد امليد، أبو سهو: عثامن بن سع   (4)

األزرق بيعقوب  وداود  ط،  أيب  الصمدن  عبد  األزهر  وأبو  تو  يبة،  وغريهم،  )العتقي  سنة  (. ـه197يف 

 (.1/502وغاية النهاية: ) (،1/215: )فة القراءانظر: معر

 (.  2/12انظر: غاية النهاية ) (5)

 (.2/12انظر: غاية النهاية: )( 6)

 (.2/12ة النهاية: )ظر: غايان( 7)
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يعقوانف بن  الفضل  الداين،  وب مقروء هبارادة  )  رواها  البيان:  -509يف جامع 

ق قال: نا عبد حّدثناه عبد العزيز بن حممد بن إسحالذي  ( فقال: فأما اخلرب ا519

أبو حّدثني  قال:  موسى،  بن  أمحد  نا  قال:  عمر،  بن  عبد  جع  الواحد  بن  حممد  فر 

ال نا  قال:  احلم الرمحن،  يعقوب  بن  ا–راوي  فضل  أبو    -نفرادةالراوي  نا  قال: 

الصمد عبد  عن    األزهر  الرمحن  عبد  نافعورشبن  كان  أوال    :   ﴾ مث﴿يقرأ 
حتري إىل  رجع  ثم  الياء،  عنساكنة  يثبت  وال  باطل  فخرب  بالنصب،  وال  نافع  كها   ،

 يصّح من جهتني:  

م احلجة  فراده وشذوذه معارض للخبار التي رواها من تقوّ إحدامها: أنه مع ان

قوله، و إىل  املصري  التواتر، وال  بنقله، وجيب  يعارضان  يرّدان  االنفراد والشذوذ ال 

 قول اجلمهور. 

زاواجل قد  كان  لو  نافعا  أن  الثانية:  إىل  هة  اإلسكان  م ل عن  لعلم ذلك  ن الفتح 

اختياره عنه  رووا  الذين  أصحابه  من  بن  ودّونوا    باحلرضة  كإسحاق  حروفه  عنه 

َّ حممد املسّيبي وإ ْهري وعيسى بن سامعيل بن جعفر األنصاري وسليامن بن مجر از الزُّ

يزل مالزما مل  ْرقي وغريهم ممن  الزَّ لدن تصدره    ِمْينا  من  إىل له، ومشاهدا ملجلسه 

ول وفاته،  أو  حني  عنه  ذلك  من  رورووا  شيئا  يغري  أن  حماال  كان  إذ  بعضهم؛  اه 

فهم بذلك وال  زول عنه إىل غريه، وهم باحلرضة معه وبختياره ويا ني يديه وال يعرِّ

ليه، ويقول هلم: كنت قد اختت كذا ثم زلت إىل كذا، فدّونوا ذلك عني يوقفهم ع

فلم اختياري،  من  عنه  زلت  ما  ك  وغريوا  وأمجع  روا يكن ذلك،   ية ل أصحابه عىل 

عن    اه احلمراوي عن أيب األزهر ن الذي رو فثبت أ اإلسكان عنه نّصا وأداء دون غريه،  

 فوجب اطراحه ولزم املصري إىل سواه بام خيالفه ويعارضه. النه،  باطل ال شك يف بط   ورش 

ر  ىل: أن أبا األزهاحلق إن شاء اهلل تعا  ل أبو عمرو: والذي يقع يف نفس وهوقا

موقوفا عىل ورش اخلرب  احلمراوي  ذحّدث  قّدمنا  من  عنه  رواه  كام  من مجلة  ،  كره 
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اتص دون  رواته  وثقات  الفتح  أصحابه  إىل  اإلسكان  عن  الزوال  وإسناد  بنافع،  اله 

ّدث به أسنده  ح  األيام، فلام أن  ذلك عىل طول الدهر من  دونه، فنس  إليه إىل ورش

اس عنه كذلك، وقبله مجاعة من ووصله به، وأضاف القصة إليه، فحمله الن إىل نافع

  جعلوه حجة، وقطعوا بدليله عىل صحة الفتح، ومثل ذلك قد يقع لكثري العلامء، و

واألحاد املوقوفة  األخبار  نقلة  واملقطوعة؛من  املرسلة  يدخلهم؛    يث    أو لنسيان 

املع أهل  إىل  ذلك  رفع  فإذا  تلحقهم،  ملغفلة  بعّلته  رفة  وعرفوا  عليه  ونّبهوا  ّيزوه 

ىل التعليق يف صحة الفتح بدليل وهم فيه، فإن كان األمر كذلك فال سبيل إوسبب ال

 بمعزل. ا.هـ  واختياره هذا اخلرب؛ إذ هو عن مذهب نافع

ا احلرْمراوي  ورواية  مذاهبهم  هذلفضل  »باب  يف  أيضا  اجلزري  ابن  ذكرها  يف  ه 

من   الف عندها، ونقل ما ذكره الدايناءات اإلضافة« وذكر أقوال العلامء يف االخت ي

 . (1) عن ورش -عبد الصمد- بطالن ما رواه احلمراوي عن أيب األزهر

،  ( 111/ 1)  يف النرش: وي مذكورة ضمن طرق األصبهاين  راوطريق الفضل احلم 

أصحاب   من  مجاعة  عىل  األصبهاين  قرأ  وعّد  فقد  أصحابه،  وأصحاب  روش 

،  ش رعىل و   ، وقرأ عبد الصمدوقد قرأ احلمراوي عىل عبد الصمد  احلمراوي منهم، 

 . عىل نافع وقرأ ورش

بإسكان الياء، واختلف عن    قرأ أبو جعفر  وقالون واألصبهاين عن ورشوقد  

 ،من طريق األزرق   ن صحيحان عن ورشهاعنه، والوج  األزرق   من طريق   ورش

نافع روايته عن  أن  كام نص غري  إال  الفتح،  لنفسه  واختياره  من    باإلسكان،  واحد 

ساكنة الياء ثم   ﴾مث﴿ يقرأ    انأنه أوالً ك  عن نافع  أصحابه، وقيل بل ألنه روى

-ألزهرعن أيب ا  -رادةـفـاالن  راوي - راوي ـ احلم ا، وروى ذلك  ـكهـري ـحـع إىل تـرج

 . (2) عن ورش-عبد الصمد

 
 (.1/342(، وإحتاف فضالء البرش: )179-1/176)النرش: انظر:  (1)

 (.173-2/172انظر: النرش: ) (2)
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 . َرِقين عبد هللا بن القاسم، أبو بكر اخلَ حممد ب  -8
البسملة  عن ورش  (2) عن األزرق   ( 1)عن أيب بكر بن سيفانفرد   يف أول    بعدم 

 . (3) وال غريه رشالفاحتة، وال يصح ذلك عن و 

ا  ِقّي، راوي االنفرادة هو: حممد بن عبد اهلل بن  لقاسم بن إبراهيم، أبو بكر اخلررر

الرازي،    عبد اهلل بن ذكوان، وأمحد بن، وأمحد بن  بن سيف  قرأ عىل أيب بكر  حممد 

بِّي، قرأ عليه أبو عيل اوإبراهيم بن أمحد احلر   . (4) من جهته الألهوازي، وال يعرف إجر

ابن   ِقّي عن  اخلررر هوازي  شاذة، رواها األ  عن ورش  سيف عن األزرق وانفرادة 

كتابه )   يف  فقال:  43»املوجز«:  ناوكلهم  (  إال ورشا عن  الكتاب  أم  ، فعيسمون يف 

 ر القرآن. ائفإنه ال يسمي فيها كس

ا رواه  ما  وأما  اجلزري:  ابن  ِقّي  قال  االنفرادة–خلررر عن    -راوي  سيف  ابن  عن 

ِقّي هو شيخ األهوأنه ترك البسملة أول    عن ورش  األزرق  ازي، وهو الفاحتة، فاخلررر

بن  اهلل  عبد  بن  االنفراداة-  القاسم   حممد  جهة جم   -راوي  من  إال  يعرف  ال  هول 

 . (5) خالفه ، بل املتواتر عنهح ذلك عن ورشاألهوازي، وال يص 

إسناد رواية    عند فقال   »املوجز« ملوصلة إليه يف كتابه  سانيده اوقد ذكر األهوازي أ

حممد بن عبد    هبا القرآن من أوله إىل خامته عىل أيب بكرت  : فإين قرأعن نافع  ورش

 
عن    االتَِّجيبِي، أخذ القراءة عرضا وسامعن سيف، أبو بكر  ف ببن يوس  عبد اهلل  هو: عبد اهلل بن مالك بن  (1)

األزرقأيب   بن   ، روىحب ورشصا  يعقوب  بن حممد  وأمحد  مروان،  بن  بن حممد  إبراهيم  القراءة  عنه 

وحم النحوي،  القاسمإسامعيل  بن  اهلل  عبد  بن  سنوغريهم،    مد  )تويف  غاـه307ة  انظر:  النهاية: (.  ية 

(1/445.) 

، رش راءة عرضا وسامعا عن ويسار، أبو يعقوب، املعروف باألزرق، أخذ الق  عمرو بن  نهو: يوسف ب  (2)

ويف  أبو بكر بن سيف وغريهم، تروى القراءة عنه عرضا إسامعيل النحاس، وحممد بن سعيد األنامطي، و

 (. 2/402النهاية: )با. انظر: غاية تقري (ـه240سنة )

 (.2/183هاية: )نانظر: غاية ال )3(

 (.2/183انظر: غاية النهاية: )( 4)

 (. 1/263انظر: النرش: ) (5)
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ِقّي  بكر  عىل أيب  ، وأخربين أنه قرأ  -االنفرادة  راوي-اهلل بن القاسم بن إبراهيم اخلررر

وأخربه   التجيبي،  سيف  بن  مالك  بن  بن  عمرو  بن  يعقوب  أيب  عىل  قرأ  يسار أنه 

، وأخربه أنه قرأ  د ورشـان بن سعي ـد عثم ـي سعيـرأ عىل أبـقه  ـره أنـبـ، وأخ األزرق 

 . (1)عىل نافع

ة الناس قبلها أو البسملة أول الفاحتة، سواء وصلت بسور   إثباتوال خالف يف

 .(2) دأ هبا حكامولو وصلت هبا لفظا فإهنا مبت ابتدئ هبا؛ ألهنا

 . وِجْرِديعبد هللا، أبو عبد هللا اْلُمَؤدِّب الُبُُ ن حممد ب  -9
 اضع:  يف ثالثة مو (3) انفرد عن شيخه ابن أرْشتره

[ 57]آل عمران:    ﴾ ىل﴿ قراءة   -1
 .  ( 6)   لف سائر الرواة خا ، ف ( 5) ، كرويس ( 4) لروح   

هو:   االنفرادة  وِجْرِديراوي  الرُبُ دِّب  املُْؤر اهلل  عبد  أبو  اهلل،  عبد  بن  أخذ حممد   ،

 .  ( 7) الَّف عر أمحد بن ال سن عيل بن بكر بن أرْشتره، قرأ عليه أبو احلالقراءة عرضا عن أيب 

وِجْردي  انفرادو   (، 237)   يف املستنري:   وار رواها ابن س   أرْشتره مقروء هبا،   عن ابن ة الرُبُ

 
 (. 31ملوجز: )انظر: ا( 1)

 (. 1/263انظر: النرش: ) (2)

اهد، وحممد بن يعقوب  بن جم   بكررأ عىل أيبته، أبو بكر األصبهاين، قهو: حممد بن عبد اهلل بن حممد بن أش( 3)

ل، وأيب بكر النقاش   دَّ هلل  ْلبُون، وحممد بن عبد ارأ عليه خلف بن إبراهيم، وعبد املنعم بن غر غريهم، قو املُْعر

دِّ املُْ   (.2/184(. انظر: غاية النهاية: )ـه360ب، تويف سنة )ؤر

، عرض عىل يعقوب احلرضمي، وهو من جلة أصحابه، روى بو احلسن اهلذيلهو: روح بن عبد املؤمن، أ  (4)

  حممد بن و بكر عليه الطيب بن احلسن وأبمحد بن موسى، ومحاد بن شعيب وغريمها، عرض روف عن أاحل

 (.1/528(. انظر: غاية النهاية: )ـه234نة )وهب وحممد بن احلسن بن زياد وغريهم، تويف س

اءة  أخذ القر  د بن املتوكل، أبو عبد اهلل اللؤلؤي، املعروف برويس،هو: حمميس  لياء، وروأي أنه يقرأها با  (5)

ي، تويف  ، وأبو لتامرعنه عرضا حممد بن هارون اعرضا عن يعقوب احلرضمي، روى القراءة  بررْيِ عبد اهلل الزُّ

 (.234/ 2: غاية النهاية: )(.انظرـه238سنة )

 (. 2/190اية النهاية: )انظر: غ )6(

 (.2/190ية: )ية النهاغاانظر:  (7)
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اب النرش:  وذكرها  يف  اجلزري  فقال:  2/210)ن  بالياء،  (  ورويس  حفص  فروى 

ل عن روح  أرْشتره  بنالرُبُوِجْرِدي عن ا  وانفرد بذلك دَّ رق ، فخالف سائر الطعن املُْعر

ل ومجيع ال دَّ  وقرأ الباقون بالنون.  ،رواة عن روحعن املُْعر

يف املستنري، قال: قرأت هبا مجيع   من طرق ابن سوار  عن روح  ن أرْشترهوطريق اب

اين    القرآن عىل قر مر ْ أيب احلسن بن العالف،  ، وأخربين أنه قرأ هبا عىل  أيب عيل الرشَّ

دِّب  مد بند اهلل حم ـها عىل أيب عبـ رأ بـه قـأن  يـرنـبـ: وأخ الـق وِجْردي  ا  عبد اهلل املُْؤر لرُبُ

ايف، قال: قرأت عىل أيب بكر حممد بن حذاء دار أ  -راوي االنفرادة- رير يب سعيد السِّ

أ  الـْمُ أشته، قال: قرأت عىل  ل محد بن حرب  دَّ عر
ب قال: قرأت عىل حممد بن وه(  1) 

 . (2) بن عبد املؤمن  عىل روحالثقفي، قال: قرأت 

 (. 184/ 1)  :وهي أيضا من طرق النرش

[15]التوبة: ﴾جي يه ىه مه جه ﴿نصب  -2
   (3). 

( لكن من طريق 278/ 2وهذه االنفرادة شاذة، ذكرها ابن اجلزري يف النرش: )

ا الَّف عن  العر اس عن رويس،  بن  وانفلنَّخَّ افقال:  العالف عن  ابن  لنخاس عن  رد 

الصقر كالمها عن يعقوب، ن  بن قرة وفهد ب  نصب الياء، وهي رواية روحرويس ب

 . (4) ين، وقراءة زيد بن عيل، واختيار الزعفرا عمروورواية يونس عن أيب

 ىل قراءهتا بالرفع. واجلمهور ع

[76]اإلرساء:  ﴾جن يم﴿تشديد  -3
(5) . 

 
ب  (1) حممد  والصواب:  املستنري،  يف  اجلزرييعقوب،    نهكذا  ابن  صوبه  كام  املعدل،  العباس  غاية   أبو  يف 

 (. 1/184(، ويف النرش: )3542و)(،  3177قم )النهاية: ترمجة ر

 (. 128املستنري: ) (2)

 (. 2/190انظر: غاية النهاية: ) )3(

 (.  281نري: )، واملست(156هذيل: )وانظر: الكامل لل (4)

 (.2/190نظر: غاية النهاية: )لباء. وااأي بضم الياء وفتح الالم مع تشديد   (5)
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االنفراد النرش:وهذه  يف  أيضا  اجلزري  ابن  ذكرها  شاذة،  فقال:  308/ 2)  ة   )

أب العرالَّف عن  و  وانفرد  بن  العباحلسن  أيب  ابن وهب  أصحابه عن  ل عن  دَّ املُْعر اس 

روح ا  ﴾جن  يم﴿يف    عن  وفضم  الالم  وفتح  سائر  لياء  فيه  فخالف  الباء،  شد 

قروأ  روح   بأصحا وهي  ل،  دَّ املُْعر وأصحاب  وهب  ابن  أيب  صحاب  بن  عطاء  اءة 

بفتح الياء وإسكان الالم وختفيف الباء، وبذلك    سائر أصحاب روح  وىرباح، ور 

 . (1) ح الباءقرأ الباقون، وال خالف يف فت 

يعني: عن حممد  وقوله أصحابه  عن  الرُبُوجِ :  دِّب  املُْؤر اهلل  عبد  راوي  -ْرِدي  بن 

تقدم ذكره يف طرق ابن    ته عن أيب العباس املعدل، كام عن أيب بكر بن أش   -االنفرادة

 (. 42يف املستنري: ص: )  سوار

 . واسطي القاضيحممد بن علي بن أمحد، أبو العالء ال -10
 .(3) بالسكت (2) انفرد عن رويس 

براوي   عيل  بن  حممد  هو:  الواسطي ن  االنفرادة  العالء  أبو  يعقوب،  بن  أمحد 

برش، وأمحد بن حممد الرازي، وعبد اهلل بن احلسن بن  القايض ، قرأ عىل أيب عيل بن حر

اس، وعبد السيد ، وأعليه أبو القاسم اهلذيلأ  النخاس وغريهم، قر بو عيل ُغالرم اهلررَّ

تَّ   . (4) ـ( ه431اب وغريهم، تويف سنة )بن عر

عن رويس مقروء هبا، رواها أبو العز    وانفرادة حممد بن عيل الواسطي القايض

 (. 100كربى: )( ويف الكفاية ال188يف إرشاد املبتدي )

يف وذكر اجلزري  ابن  )  ها  ف424/ 1النرش:  رويس  وأما  فقال:  أبو (  عنه  انفرد 

 
 (. 700اجلندي: )  اة البناهلد(، وبستان 318املستنري: ) وانظر: (1)

 تقدمت ترمجته.   (2)

 (. 1/240):  ظر: النرشوقف عادة من غري تنفس. انالسكت: هو قطع الصوت زمنا دون زمن ال  تعريف  (3)

 (.2/199وانظر االنفرادة يف: غاية النهاية: )

 (.2/199النهاية: )ر: غاية ظان (4)
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ال أيب  القايض  طريق  من  القالنس  الواسطيالعز  االنفرادة-عالء  عن   -راوي 

ومن وافقه، وذلك عىل   ن سكت محزة النخاس عن التامر عنه بالسكت اللطيف دو

كلمة   من  كان  يف  ما  املوكلمتني  ع غري  نص  وظاهر  دود، حسبام  »الكفاية«،  يف  ليه 

 »اإلرشاد« السكت عىل املمدود املنفصل. عبارته يف

املعثم قال: ومل أوقفته عىل كالم اإلرشاد  ايلا قرأت عىل األستاذ أيب  الّلبَّان  ابن   

  فقال: هذا يشء مل نقرأ به وال جيوز، ثم رأيت نصوص الواسطيني أصحاب أيب العز 

ما  وأصحاهب  عىل  الكفايم  يف  تالنصه  وغريه  اللبان  ابن  به  وأخربين  وهو ة،  وة، 

 الصحيح الذي ال جيوز خالفه، واهلل أعلم. 

العالء اوطري النرش،    -راوي االنفرادة-اسطيلوق حممد بن عيل، أيب  من طرق 

 .(1) كر له ابن اجلزري ستة طرق من طريق النخاس عن التامر فقد ذ

 . ردويهمَّال يعرف مبالرمحن اجلَ بو عبد  َمْدَين بن شعيب، أ -11
رانفر ْعمر د عن أيب مر

  [ 4  ]الفاحتة:   ﴾ ين  ىن ين  ىن  من ﴿   عن أيب عمرو  (2) 

 . (3)  بسكون الالم

البرصن بن شعياالنفرادة هو: مدي راوي   ل  اجلرامَّ الرمحن  أبو عبد  يعرف  ب،  ي، 

دَّ    ل، والفضل بن خملد الدقاق،بمردويه، أخذ القراءة عرضا عن أمحد بن حرب املُْعر

طِيِعي وغريهم، روى عنه  و القراءة عرضا أبو بكر النقاش، وحممد  حممد بن ُييى القر

سعيد   بن  واحلسن  املعدل،  يعقوب  وغريهم، املُْ بن  ِعي  عنه  طَّوِّ أبو    روى  احلروف 

 . (4) هـ( 300ة )بكر بن جماهد، تويف سن

 
 (. 1/181انظر: النرش: ) (1)

ِري البرصي، روى القو بن احلعمر  هو: عبد اهلل بن  (2) راءة عن عبد الوارث بن سعيد،  جاج، أبو معمر املُْنرقِّ

حللواين، وحممد بن شعيب اجلرمي وغريهم، تويف  ن يزيد اب ي، وأمحدالقراءة أمحد بن عيل البرصروى عنه 

 (.1/439: غاية النهاية: )(. انظرـه422سنة )

 (.2/932(، و)1/439ة النهاية: )انظر: غاي )3(

 (.2/292ظر: غاية النهاية: )ان (4)
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يف   شاذة، رواها ابن جماهد  رووانفرادة مدين بن شعيب عن أيب معمر عن أيب عم 

( فقال: حدثني  104السبعة:  بن شعيب  (  االنفرا-مدين  بن    -دةراوي  عن حممد 

  ﴾ من﴿ : أنه قرأ:  رث، عن أيب عمروْرِمي، عن أيب معمر، عن عبد الوايب اجلر شع
 ساكنة الالم. 

الداين البيان  وذكرها  جامع  وكل154)  :يف  فقال:  رواه (  ما  إال  الالم  كرس  هم 

، وما رواه  ث، عن أيب عمروارمعمر، عن عبد الو  حممد بن شعيب اجلرْرِمي، عن أيب

، عن ة بن مسلم، عن ُييى بن احلارثالفضل بن حممد األنطاكي، عن وليد بن عتب

بِي عن : وأسكن الالم أبو معمر، واأهنام سّكنا الالم. وقال ابن سوار  عامر  ابن صر لقر

 . (1) عبد الوارث 

والكسائي ويعقوب وخلف    فقد قرأ عاصم  وهي قراءة شاذة ال يقرأ هبا اليوم،

 . (2) باقون بغري ألف باأللف، وال

 .اس املصريـو العبـن هاشم، أب ـن علي بـمد ب ـأح -12
عنه     يرو ذلكوملدغام مع حتقيق اهلمز أليب عمرو،  برواية اإل  (3)فرد عنه اهلذيلان

 . (4)أحد غريه

االنفراد العباس  راوي  القاسم  أبو  األئمة،  تاج  هاشم،  بن  عيل  بن  أمحد  هو:  ة 

عىل قرأ  وع  املرصي،  عراك  بن  اعمر  غلبون  بد  بن  سيلامن  ملنعم  بن  واحلسن 

ح وأبو القاسم يْ وحممد بن رُشر   ألنطاكي وغريهم، قرأ عليه يوسف بن ُجبراررة اهلذيلا

ام وغريهم، تويف  حَّ هـ(445)سنة بن الفر
 (5). 

 
 (. 199: )انظر: املستنري (1)

 (. 1/271انظر: النرش: ) (2)

 تقدمت ترمجته. (3)

 (.1/89نهاية: )الظر: غاية ان (4)

 (.1/89انظر: غاية النهاية: ) (5)
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األنطاكي عن ليامن  وطريقها هو: أمحد بن عيل بن هاشم من طريق احلسن بن س 

ْعًراء، من قراءة أيب عم ُبْدُهن عن ابن جماهد  ابن تحقيق اهلمز ب  رو، من رواية أيب الزَّ

 . (1) هذيلمع اإلدغام، كام يف الكامل لل 

« اجلزري:  ابن  اهلذيلقال  بذكرها  انفرد  وأدغم    كامله،يف    وقد  وربام مهز  فقال: 

 جماهد   حرك، هكذا قرأنا عىل ابن هاشم، عىل األنطاكي، عىل ابن ُبْدُهن، عىل ابناملت

 .« عىل أيب الزعراء عىل الدوري

ك اهلذيلوقال:  ذكره  عنذا  وهم  وهو  املذ،  هاشم  ابن  عن  هذا  كور،  ه  عن 

املاأل ابن هاشم  بتاج  نطاكي، ألن  يعرف  بن هاشم املرصي  ذكور هو أمحد بن عيل 

ة، كاألستاذ  ئم رأ عليه وأخذ عنه غري واحد من األاألئمة، أستاذ مشهور ضابط، ق

ْيح وأيب  أيب عمرو نْكِي وأيب عبد اهلل بن رُشر حَّ الطَّلرمر  وغريهم، ومل ام،   القاسم بن الفر

البتة، وشيخه األنطاكي هكاه اهلذيلُيك أحد منهم عنه ما ح  و احلسن ، وال ذكره 

حاف ماهر  أستاذ  سليامن  ا  ظ،بن  عمرو  كأيب  األئمة،  من  واحد  عنه غري   لداينأخذ 

املُْ  احلسني  بن  الرشيف صاحبوموسى  ل  وحمم الر    عدَّ  ، عيل  وضة  بن  أمحد  بن  د 

ني وغريهم، ومل يذكر أحد منهم ذلك عنه، وشيخه ابن ُبْدُهن هو أبو الفتح القزوي

، أخذ  مشهور، أحذق أصحاب ابن جماهد  قند بن عبد العزيز البغدادي إمام متأمح

يب احلسن طاهر، ن، وابنه أغلبو  لطيب عبد املنعم بنعنه غري واحد من األئمة كأيب ا

  بن عمر القيس، وغريهم، مل يرو أحد منهم ذلك عنه، وشيخه ابن جماهد وعبيد اهلل

ال ُيصونصَّ شيخ  ال  خلق  عنه  نقل  السبعة،  وإمام  عنه،  نْعة  أحد  ذلك  ينقل  ومل   ،

حم  العالء  أبو  القايض  أغرب  يعقو وكذلك  بن  بن عيل  الومد  ال:  اسطي حيث قب 

بد اهلل بن اليسع األنطاكي، عن قراءته عىل احلسني بن إبراهيم أقرأين أبو القاسم ع

  عن اليزيدي، عن أيب عمروبريألنطاكي، عن قراءته عىل أمحد بن جبن أيب عجرم ا

 
 (. 352ذيل: )كامل لله لانظر: ا (1)
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القايض:   قال  اهلمز،  مع  الكبري  من  باإلدغام  أحد  يقرئنا  باإلدغامشيوخنومل  مع    ا 

 . اهلمز إال هذا الشيخ

ن  قال ابن اجلزري: وال يتابع أيضا هذا الشيخ وال الراوي عنه عىل ذلك إذا كا

سائر يف  األمصار  أئمة  خالفه  رأيت  ا  عىل  وما  األهوازي:  عيل  أبو  قال  ألعصار، 

ذلك راويا عنه. ات، وال أعرف لكباهلمز وبإدغام املتحر  حدا يأخذ عن أيب عمرو أ

ى، ناهيك هبذا من األهوازي الذي مل يقرأ أحد فيام نعلم مثلام قرأ، وقد حكى انته

شياألس  عن  البراِذْش،  بن  جعفر  أبو  مع    خهتاذ  اهلمز  جييز  كان  أنه  حممد  بن  رشيح 

بعد حكايته كالاإلد »إقناعه«  باب اإلدغام من  فقال يف  م األهوازي املذكور:  غام، 

أن  لناس عىل ما ذكاو رشيح بن حممد أجاز يل اإلدغام مع اهلمز،  ر األهوازي، إال 

 قال: وما سمعت ذلك من غريه.

أ  التغريب،  وقال  املتأخرين  بعض  قصد  وقد  ما فذ يضا:  عىل  معتمدا  ذلك  كر 

ن  ذ أبو بكر بستايقرئنا عنه بذلك، وأخذ عيلَّ األ ، فكان بعض شيوخنا  ذكره اهلذيل

قرأت عليه باملبهج متمسكا بام فيه من العبارة املحتملة، حيث   اجلندي بذلك عندما

إلظهار وباهلمز وتركه،  وام: إنه قرأ من رواية السويس باإلدغام  قال يف باب اإلدغا

ئمة ومجهور األمة  بذلك، بل الصواب الرجوع إىل ما عليه األوليس يف هذا ترصيح  

ه اونصوص أصحابه  فقد  و  أبو عمرولصحيح،  أبا عمرو   الداين  روى احلافظ  أن 

القرص أيضا   لهم مل هيمز كل مهزة ساكنة، فلذلك تعني  كان إذا أدرج القراءة، أو أدغ 

 . (1) ذلك، واهلل تعاىل أعلم«  حالة اإلدغام كام سيأيت حتقيق 

 مرو. ع تقدم بياٌن ملا عليه العمُل أليبقلت: وفيام

بن هاشم من طرق النرش، فقد ذكرها ابن اجلزري يف    ريق أمحد بن عيلوسند ط

 الزعراء فقال: » طريق ابن ُبْدُهن  أيبمن طريق  من رواية الدوري    قراءة أيب عمرو 

 
 ها.( وما بعد1/277النرش: ) (1)



 غذويامل  فهد.د (برواايت عن أئمتهم )ممن نص ابن اجلزري يف ترامجهم ابنفرادهماالنفرادات يف القراءاترواة 

104 

( جماهدوهي  ابن  عن  م  التاسعة(  طريقني:  كتايبمن  للم   ن  وكامل الروضة  عدل 

ل عىلاهلذيل دَّ املُْعر احلسني  بن  الرشيف موسى  هبا  قرأ  بن    ،  احلسن  أيب عيل  األستاذ 

اهلذيل  ي،سليامن األنطاك بن هاشم    وقرأ هبا  االنفرادةراو–عىل أمحد بن عيل  ، -ي 

املوقرأ هبا عىل األنط العزيز  األنطاكي عىل أيبذكور، وقرأ  اكي  الفتح أمحد بن عبد   

 . (1) بن ُبْدُهن«

 . سهل بن حممد، أبو حامت السجستاين -13
 . ( 3) ح عنه هو صحي   باالستعاذة بعد القراءة، ومل ُيكه عنه غريه، وال   ( 2) انفرد عنه اهلذيل 

ة هو: سهل بن حممد بن عثامن، أبو حاتم السجستاين، عرض عىل اوي االنفرادر

قِ يعقوب احلرضمي، وغريه ْردر ، ويموت بن ي، روى القراءة عنه حممد بن سليامن الزَّ

ع، وأبو بكر بن دري رِّ هـ(255)سنة د وغريهم، تويف الـُْمزر
 (4) . 

يف رواية    قال محزة  -أي يف موضع االستعاذة -ء فيه،  اختلف العلام: وقال اهلذيل

ا: إ ُلوقر الفراغ من  قر يتعوذ بعد  أبو حنام  يعني سهل بن حممد، –م  اتالقرآن، وبه قال 

   .(5) -راوي االنفرادة

 .قلت: هذه االنفرادة شاذة

عن أحد ممن  فه  صح قول بخالقراءة إمجاعا، وال يقال ابن اجلزري: وهو قبل ال 

 -سهل بن حممد-وأيب حاتم  يعترب قوله، وإنام آفة العلم التقليد، فقد ُنِسبر إىل محزة

ق... أن  أما محزةالإىل  اهلذيلبوأ  :  القاسم  أبو  هو  عنهام  ذلك  ذكر  فالذي  حاتم  ،  و 

 الكامل، فهي منقطعة يف  يف ذلك، ثم قال: أما رواية ابن قلوقا عن محزة   نصهوأورد  

 
 (.1/125النرش: ) (1)

 مجته.قدمت ترت (2)

 (.1/320انظر: غاية النهاية: ) (3)

 (.1/320انظر: غاية النهاية: ) (4)

 (.471: الكامل: )انظر (5)
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فإ أبو حاتم  الذين ذكروا روايته واختياره كابن سوار ن  ال يصح إسنادها...، وأما 

البغاو حممد  أيب  واإلمام  الطربي  ْعرشر  مر وأيب  ان  ْهرر مر يذكروابن  مل  عنه    وي وغريهم 

 . (1) حكوهال شيئا و

 .علي بن حممد، أبو احلسن اهلامشي املعروف ابجلُوَخاينِّ  -14
ار ـن ِس ـابه  ـرد عنـفـان ور

مل يروه   ،[17]املزمل:  ﴾خض حض جض﴿ون  ـر نـبكس  (2) 

  .(3) عنه غريه

أبو احلسن اهلاشمي  فاالنراوي   داود،  رادة هو: عيل بن حممد بن صالح بن أيب 

أخ  ، ايِنّ باجلُوخر األرْشنرايِن املعروف  سهل  بن  أمحد  عن  القراءة  عنه ،  ذ  القراءة  روى 

وحممد   ْلُبون،  غر بن  وغريهم، طاهر  اخلزاعي  الفضل  وأبو  الكارزيني،  احلسني  بن 

 . (4) هـ(683تويف سنة )

(، فقال: روى 433)يف املستنري:  ، أوردها عنه ابن سوارذةااين ش وخ وانفرادة اجل

 بكرس النون. ﴾حض جض مص﴿ فص من طريق اجلوخاين ح

ايِنّ من طرق ابن سوارطرو  ءة عاصميف املستنري: قال يف ذكر إسناد قرا  يق اجلُوخر

ن أيب النَُّجود يف رواية عبيد بن الصباح، قال: قرأت هبا مجيع القرآن عىل أيب احلسن  ب

قرأ  عيل أنه  وأخربين  اخلياط،  عيل  بن  حممد  بن  بن هب  السالم  عبد  أمحد  أيب  عىل  ا 

البرص السالم عىلاحلسني  اهلي، وقرأ عبد  الرضير  أيب احلسن عيل بن حممد  اشمي   

 
 (.525-1/254) ر: النرش:انظ (1)

عرش«،  البغدادي، مؤلف كتاب »املستنري يف الهر  ، أبو طارهو: أمحد بن عيل بن عبيد اهلل بن عمر بن سوا  (2)

 ْ اين،  مر قرأ عىل احلسن الرشَّ واحلسن بن عيل العطار، وعيل بن حممد بن فارس اخلياط، وغريهم، قرأ عليه قر

ُزوط اخلياط، وأبو الكرم الشَّ سبأبو حممد   (. انظر:  ـه496ن بن عيل، وغريهم، تويف سنة )، ودعواِريْهرر

 (. 1/86ة: )يغاية النها

 (. 1/568انظر: غاية النهاية: ) (3)

 (.1/856انظر: غاية النهاية: ) (4)
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ايِنّ   األرْشنرايِن،    -ةداالنفرا  راوي-اجلُوخر العباس  أيب  عىل  ايِنّ  اجلُوخر وقرأ  بالبرصة. 

بن الصبَّاح، وقرأ عبيد عىل حفص  وقرأ األرْشنرايِن عىل عبيد
 (1). 

و  إال ما انفرد به أب  ﴾ جض مص﴿اجلزري: واتفقوا عىل فتح النون من  بنقال ا

ايِن عن األرْشنرايِن   أمحد عبد السالم بن احلسني البرصي بن الصّباح  يد  ب عن عاجلُوخر

البرصي احلسن  أيب  عن  الرواة  سائر  فخالف  النون،  بكرس  حفص  راوي  -عن 

عبيد، وعن حفص وعن عاصم-ةاالنفراد األشناين عن  ولكنها ، وعن  قال:  ثم   .

يـبد  ـحم ـ ر مـكـي بـة أبـرواي  القط ـن ه ـد بـزي ـن  اح  ـن الصبـ رو بـن عم ـان، عـارون 

 .(2) عن حفص

 . أبو عبد هللا اجلُْعِفي الكويف اهلََرَواينّ   ،ن عبد هللاحممد ب  -15
كر ذلك ، ذ(3)ثالث مرات عند اخلتم يف رواية األعشىبإعادة اإلخالص  انفرد  

أبـنـع الفخـه  ح ـو  ا ـين حسنوـبد  ـامـر  أن ذلك(4) لقزوينيه  والظاهر  منه،    ،  اختيار 

 . (5) لم أعواهلل 

اجُلْعِفّي الكويف،  بن عبد اهلل  راوي االنفرادة هو: حممد  بن احلسني، أبو عبد اهلل 

احل بن  حممد  عن  عرضا  القراءة  اأخذ  أمحد  بن  ومحاد  النحوي،  خذ  ألكويف،  سن 

اع  اس، وأبو الفضل اخلُزر ي  القراءة عنه عرضا أبو عيل البغدادي، وأبو عيل ُغاّلم اهلررَّ

 
 (. 94املستنري: ) (1)

 (. 2/393انظر: النرش: ) (2)

ي  (3) أبو  القراءة عرضا عن أيب بكر التم  وسف األعشىهو: يعقوب بن حممد بن خليفة،  يمي الكويف، أخذ 

ُمويِنّ ه  قراءة عنلشعبة، روى ا الشَّ محد بن ، وأ، وحممد بن غالب الصرييفعرضا وسامعا حممد بن حبيب 

 (.2/390(. انظر: غاية النهاية: )ـ ه200جبري وغريهم، تويف يف حدود )

مؤلف كتاب »حلية القراء وزينة اإلقراء«،  قزويني،  الاجلاجاين  يل بن حسنويه، أبو الفخر  هو: حامد بن ع  (4)

غاية  انظر:    ئة.صبهاين، كان حيا بعد الستاملقراءات عن أيب بكر حممد بن حامد األا  د، وأسندئأتى فيه بفوا

 (.1/202النهاية: )

 (. 2/177انظر: غاية النهاية ) )5(
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هـ(024)وغريهم، تويف سنة 
 (1 ). 

بن عبد اهلل اوطريقها هو: حم  ايِنّ من طريق حممد بن احلسن بن  مد  ور اهلررر جُلْعِفي 

 حممد بن غالب عن األعيش.عن  ن الكسائييونس من طريق عيل بن احلس

ايِن شاذة، ذكرها ابن اجلزري يف النرش ور   عض  فقال: وأما ما يعتمده بوانفرادة اهلررر

عند اخلتم ثالث مرات فهو يشء مل نقرأ به،  أحد( قل هو اهلل القراء من تكرار قراءة )

ال  وال أعلم أحدا نص عليه من أصحابنا الفقهاء سوى أيب  حامد    رفخالقراء، وال 

  عيل بن حسنويه القزويني يف كتابه »حلية القراءة« فإنه قال فيه ما نصه: والقراء   بن

اإلخالص سورة  قرؤوا  عنم  كلهم  اهلرواين  غري  واحدة  أخذ   األعشى  رة  فإنه 

 تهى. بإعادهتا ثالث دفعات واملأثور دفعة واحدة. ان

ا ور بفتح اهلاء والراء، وهو القايض أبو عبد اهلل  هذا هو    يِن قال ابن اجلزري: واهلررر

ها كبريا، قال اخلطيب  قيِفي احلنفي الكويف، كان ف حممد بن عبد اهلل بن احلسني اجُلعْ 

رصه بالكوفة يقول: مل يكن بالكوفة من زمن ابن مسعود إىل غدادي: كان من عاالب

 . (2) انتهى وقته أحد أفقه منه.

األعشى  برواية  عىل    وقرأ  هبا  قراءته  عن  يونس  بن  احلسن  بن  حممد  أيب  عىل 

ب عيل  الاحلسن  الرمحن  عبد  بن  احلسن  غالب  الكويف    ائيكسن  بن  حممد  صاحب 

يف   مل يعرف  اهذك كان اختيارا من اهلرواين، فإن  ، والظاهر أن ذلصاحب األعشى

عىل   ىعشل الذين قرؤوا برواية األعلامئنا عنه، ب  ، وال ذكره أحد منرواية األعشى

اس شيخ  اهلروا اهلررَّ البغدادي صاحب »الروضة«، وأيب عيل ُغالرم  ين هذا كأيب عيل 

والعط أيب ايِنّ  قر مر ْ وكالرشَّ العز  ابن  ار  مل  سوار  شيخي  اِعي  اخلُزر الفضل  يذكر   وكأيب 

ايِن، ولوأحد منهم  ور : بت عندهم رواية لذكروه بال شك؛ فلذلك قلناث  ذلك عن اهلررر

 
 (. 2/177انظر: غاية النهاية )( 1)

 (.3/508ي: )البغداد  يبغداد للخطانظر: تاريخ ب (2)
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رأى   فلعله  لالختيار،  أهال  عاملا  فقيها  كان  والرجل  منه،  اختيارا  يكون  ذلك، إنه 

اخلتم يف غري الروايات، والصواب ما عليه   بالد عندلا وصار العمل عىل هذا يف أكثر

أن   يعتقد  لئال  أنهذلك سنة، وهلذا  السلف،  احلنابلة عىل  أئمة  يكرر سورة ال  نص   

 . (1)ن أمحد: ال جيوز، واهلل املوفق الصمد، وقالوا: وعنه يعنون: ع

القزوين حسنويه  بن  حامد  الفخر  أيب  القراء    يوكتاب  اإلقراء« »حلية  وزينة 

 قل عنه ابن اجلزري عدة نصوص يف كتابه »النرش« عىل النحو التايل: د، وقد نوفقم

وأما    -1  « الالزم يف قسقوله:  للساكن  مده  مياملد  القراء جيمعون عىل  فإن  ه، 

واحدا من غري إفراط، ال أعلم بينهم يف ذلك خالفا سلفا وال خلفا، إال  مشبعا قدرا  

ذكر اما  أبو  األستاذ  عيله  بن  حامد  كتابه  حسنويه    نب  لفخر  يف  »حلية  اجلاجاين 

خم   القراء« والقراء  قال:  حيث  مهران  بن  بكر  أيب  عن  مقداره، نصا،  يف  تلفون 

يمد    ونفاملحقق من  ومنهم  ألفات،  أربع  قدر  عىل  ألفات،  يمدون  ثالث  قدر  عىل 

التي   املدة  بعد املحرك والثواحلادرون يمدون عليه قدر ألفني، إحدامها األلف  انية 

اخأدالتي   بني  وعليه  لت  اجلاجاين:  قال  ثم  لِترْعِدل،  املرتبة    -لساكنني  وعىل  يعني 

 . (2)يب مزاحم اخلاقاين«قول أ -الدنيا 

فيام حكالهقو -2 بكر بن مهران  أبو  الفخر حامد بن : »قال األستاذ  أبو  ه عنه 

ما مد احلجز، ففي أقسام املد: أ  حسنويه اجلاجاين يف كتابه »حلية القراء« عند ذكره

وأشباه ذلك، قال: وإنام سمي   ﴾مس﴿و  ﴾جس﴿ و  ﴾ حم﴿ٱقوله:   لمث

احلرْجِز   اهلمزتني  ;مد  أدخل بني  العرب تست  ألنه  أن  اجلمع بني  ل  ثقحاجزا، وذلك 

ت مدة  بينهام  فتدخل  قال: اهلمزتني،  األخرى،  عن  إلحدامها  بينهام  حاجزة  كون 

 
 (.2/451النرش: ) (1)

 (.1/317النرش: ) (2)
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إىل   اجةهذا القدر، وال حـ حصل بـز يـألن احلج  ;اع  ـم ـ اإلجـة بـامـف تـداره أل ـقـوم

 . انتهى. (1) يادةالز

اإلخالص   -3 سورة  بإعادة  باالنفرادة  يتعلق  فيام  آنفا  ذكره  قدمت  ثالث ما 

   خلتم.ا مرات عند

 

 

 

 
 

 
 (.1/353) :النرش (1)
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 امتةاخل

احلمد هلل الذي بنعمه تتم الصاحلات، ذو الفضل واملّن واهلبات، فقد تم بحث 

 ها: وِمن أهّم النّتائج التي توصلت إلي»رواة االنفرادات يف القراءات«، 

 ( راويا ممن انفردوا بروايات عن أئمتهم. 34عدد ) وقوف عىلال -1

 .اجلزرين كتاب غاية النهاية البن انفرادة م( 47الوقوف عىل عدد ) -2

هذا   -3 يف  الراوي  عن  املذكورة  الطرق  من  االنفرادات  صحة  ثبوت  عدم 

 ئر الرواة، حتى صار بذلك منفردا.البحث، لعدم تواتر ذلك عنه، أو ملخالفته سا

ان -4 عبن  ص  عدم صحة اجلزري  عىل  داللة  ترمجته  ثنايا  يف  الراوي  تفرد  ىل 

 ك التفرد عن طريقه.  ورود ذلإىلذلك عنه، وإشارة 

اجلزري    العظيماجلهد   -5 ابن  به  قام  الفن–  الذي  هذا  يف حفظه   -إمام 

لنرش ، وذلك بدراستها ومتحيصها،  للقراءات يف كتبه وخاصة كتاب غاية النهاية، وا

 انيدها، واحلكم عليها وعىل رواهتا.وأس رقها دقيق طوت

ذا البحث موافقة ملا نقله  ه  الواردة عن الرواة يفجاءت بعض االنفرادات   -6

القراءات وتثبت    علامء  مروياهتم  يدل عىل صحة  مما  له،  وبعضها خمالف  كتبهم  يف 

 نقلهم. 

بدراسة -7 اهتامم  مزيد  إىل  وال  احلاجة  الرواة،  عن  الواردة  يلزم االنفرادات    

 لتي وردت. وهنا »انفرادة«، فبعضها صحيح مقروء به من طرق أخرى غري اا كتركه

هذا   -8 القرب اليفتح  رجال  دراسة  يف  للتعمق  أوسع  جماال  وتتبع  حث  اءات، 

 طرقهم، واحلكم عليهم وعىل مروياهتم. 
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 فهرس آيات االنفرادات

 ة ـفحـ الص ة ــــ واآلي  السورة ة ــــ ة الروايـــ آي
 100،  71 4 فاحتة:ال ﴾ين ىن من ﴿
 71 6الفاحتة:  ﴾مي﴿
 67 7الفاحتة:  ﴾َّ ٍّ﴿
 89 6ة: قرالب ﴾ حم ﴿
 63 219 البقرة: ﴾  لك خك﴿
 74 245بقرة: لا  ﴾ خف حف﴿
 65 254البقرة:  ﴾نن من زن رن مم ام يل﴿
 97 57آل عمران:  ﴾ ىل ﴿
 80 81آل عمران:  ﴾ مت﴿
 64 120آل عمران:  ﴾ مغ  جغ مع ٱ﴿
 85 143ل عمران: آ ﴾ مي خي﴿
 69 251: األنعام ﴾ جه ين﴿
 93 162األنعام:  ﴾ مث﴿
 90 34األعراف:  ﴾ ني مي﴿
 74 69راف: عاأل ﴾حب﴿
 98 15التوبة:  ﴾ جي يه ىه مه جه ﴿
 66 17التوبة:  ﴾ يث ىث نث مث﴿
 66 18التوبة:  ﴾ من زن رن مم﴿
 66 58التوبة:  ﴾نب مب زب﴿
 75 61التوبة:  ﴾  جغ مع جع ﴿



 غذويامل  فهد.د (برواايت عن أئمتهم )ممن نص ابن اجلزري يف ترامجهم ابنفرادهماالنفرادات يف القراءاترواة 

112 

 62 51هود:   ﴾مغ جغمعٱ﴿
 73 72هود:  ﴾  مم خم حم ﴿
 68 13،51ف: يوس ﴾ مي ﴿
 77 51يوسف:  ﴾جت هب ٱ﴿

 83 4الرعد:  ﴾  جئ ٱ﴿ٱ
 68 1،2اهيم: برإ ﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ﴿
 98 76: إلرساء:ا  ﴾ جن يم ﴿
 78 38الكهف:  ﴾  يب ىب نب مب ﴿
 81 52طه:  ﴾يم ىم مم خمحم جم﴿
 81 58األنبياء:  ﴾مل خل﴿
 88 31النور:  ﴾حف جف ﴿
 77 40النمل:  ﴾  جئ ييٱ﴿
 79 39القصص:  ﴾ىن نن  من ﴿
 90 33ص:  ﴾ ىن نن﴿
 62 51الزخرف:   ﴾ىت نتمتٱ﴿
 65 23الطور:  ﴾جئ يي ىي ني مي﴿
 74 37الطور:  ﴾ مت﴿
 85 65الواقعة:  ﴾يي ىي ٱ﴿
 105 17زمل:  امل ﴾خض حض جض﴿
 70 16اجلن:  ﴾ ىي مي ﴿
 76 20اإلنسان:  ﴾ جع مظ ﴿
 74 22الغاشية:  ﴾ جم﴿
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 فهرس األعالم
 الصفحة العلم 

ارإبراهيم الّس   83 إسحاق  ، ويقال: ابن عبد اهلل أبوْمسر
 85 عبد العزيز، أبو الفتح بن ُبْدُهن بن أمحد

 105 اديلبغدسوار، أبو طاهر اعبيد اهلل بن عمر بن ن أمحد بن عيل ب
 101 أمحد بن عيل بن هاشم، أبو العباس املرصي 

ة، أبو احلسن البزي  91 املكي أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن أيب برزَّ
 90 باس، أبو بكر بن جماهد العى بن وس محد بن مأ

 63 كي  ملخزومي املعروف باملا إسامعيل بن مسلم أبو إسحاق 
 88 بن سليامن، أبو سليامن التميمي  يمن متأيوب ب

 106 قزوينيحسنويه، أبو الفخر اجلاجاين الحامد بن عيل بن 
 64 ملصيِص ا د األعورحجاج بن حممد، أبو حمم 
لِّم   77 احلسني بن عبد اهلل املُعر

 65 عيل البرصي رهم، أبو إسامد محاد بن زيد بن
 66 البرصي لمةبن س محاد 
 75 بن القاسم، أبو عامرة األحول األزدي محزة

 64 الزيات محزة بن حبيب بن عامرة
 67 نحوي الفراهيدي ال الرمحن  خليل بن أمحد أبو عبد

 97 روح بن عبد املؤمن، أبو احلسن اهلذيل
 69   و املازين البرصي مربو عزبان بن العالء، أ

 104 سهل بن حممد، أبو حاتم السجستاين
 81 شبل بن عباد، أبو داود املكي 
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 80 ، أبو بكر األسدي بن ساملشعبة بن عياش 
 83 ويف الكقواس أبو شعيب ال بن حممد صالح
لرة عاصم ْدر  07 يفود، أبو بكر األسدي الكويب النَّجُ أ بن هبر

ار، أبو عبد اهلل الكِالرعي الدمشقي  88 عبد احلميد بن بركَّ
 93 يالُعترقِ ن بن القاسم، أبو األزهر بد الرمح بن ع عبد الصمد

امرريسني بن احل  بنعبد اهلل  89 حسنون، أبو أمحد السَّ
 88 اليحصبي مر بن يزيدعاعبد اهلل بن 
ِري البرصيرو ن عم عبد اهلل ب  100 بن احلجاج، أبو معمر املُْنرقِّ

ة يَّارر  78 عبد اهلل بن عيسى، أبو موسى القريش املعروف بطر
 63   بن كثري، أبو معبد املكي بد اهللع

 96 اهلل بن يوسف بن سيف، أبو بكر التَِّجيبِي عبدك بن اهلل بن مال عبد
 68 ، أبو سعيد األصمعي لك بن قريبملعبد ا
 90  بن عيل، أبو القاسم اهلاشمي البغداديد اهللعبي

 74 عثامن بن سعيد بن عثامن، أبو عمرو الداين
 69 لفزاري سعدان اعقبة بن سنان بن 
 91 لقاسم املكين، أبو اعكرمة بن سليام

 71 ي سن الكسائاحلبن عبد اهلل، أبو  بن محزةيل ع
ايِنِّ سن ااحل عيل بن حممد، أبو  105 هلاشمي املعروف باجلُوخر

 70 ري الكب عمرو بن خالد، أبو حفص الكويف، األعشى
 77 مللقب بقالون و موسى اعيسى بن مينا بن وردان، أب

 93 ضل بن يعقوب، أبو العباس احلرْمراوي املرصيالف
 97 برويس عروف امل أبو عبد اهلل اللؤلؤي،املتوكل،  بنحممد 
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ْميِل  ْطِري الرَّ  79 حممد بن عبد احلكم، أبو العباس القر
ايِن ي الكويفحممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل اجُلْعفِ  ور  106  اهلررر

وِجْرِديملُْ هلل ا أبو عبد ان عبد اهللحممد ب دِّب الرُبُ  97 ؤر
ِقي أبو بكر ا سمحممد بن عبد اهلل بن القا  96 خلررر

 97 بن حممد بن أشته، أبو بكر األصبهاين  د اهللن عبحممد ب 
 99 العالء الواسطي القايضحممد بن عيل بن أمحد، أبو 

ْينربِيبن سلي حممد بن موسى  85 اهلاشمي البغدادي امن، أبو بكر الزَّ
ر نفي، ر احل، أبو بكحممد بن هارون بن نافع  89 املعروف بالتَّامَّ

ة، أبو هاشم الرفاعي عر امر  71 حممد بن يزيد بن رفاعة بن سر
ل يعرف بمردويهلرمحن امدين بن شعيب، أبو عبد ا  100 جلرامَّ

 73 البغدادي ْهمبن قر عبد الرمحن  مطلب بن
ىلَّ بن منصور، أبو يرْعىل الرازي   80 ُمعر

 81 رصي دي البنَّهْ مسعود، أبو حذيفة الموسى بن 
 68 بن عبد الرمحن بن أيب نعيم، أبو رويم املدين  نافع 

ِوّي ، أبو انظيف بن عبد اهلل رْسر
 82 حلسن الكِ

اء وي النح  د، أبو زكرياى بن زياُيي رَّ  74 املعروف بالفر
 75 صاري املديننيعقوب بن جعفر بن أيب كثري األ

 106 التميمي الكويف أبو يوسف األعشىخليفة، بن  يعقوب بن حممد
 76 يعىل بن حكيم الثقفي 
 82 أبو القاسم اهلذيل برارة،يوسف بن عيل بن ُج 

 96 ب، املعروف باألزرق عقوأبو يرو بن يسار، سف بن عم يو
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 فهرس املصادر واملراجع
حتقيق: د. شعبان بن    ،بن حممد البنا  ، ألمحدعشر   ابلقراءات األربعة ر  فضالء البشف  حتاإ .1

 م(. 1987-هـ1407،  1بريوت، ط  -حممد إسامعيل، )عامل الكتب 

بيس.  الكدان  . حتقيق عمر محالقالنس، ملحمد بن احلسني  املنتهيتذكرة  إرشاد املبتدي و  .2

 م(. 8419-هـ 1404،  1مكة املكرمة، ط  -)املكتبة الفيصلية

القر اداالنفر  .3 علماء  عند  ألمني اءاتات  كلية    ،  دكتوراه،  )رسالة  الشيخ.  أمحد  حممد  بن 

 هـ(. 1421-هـ1420القرآن الكريم، اجلامعة اإلسالمية، 

احملي  .4 يوسف األأليب   ط،البحر  بن  أمح ندلس. حت حّيان، حممد  وجود  امل  د عبدقيق عادل 

 (. م1993-هـ1314، 1بريوت، ط -وعيل حممد معوض. )دار الكتب العمية

يف .5 الزاهرة  القراءات  البدور  املتواترة  )دار  العشر  القايض.  الغني  عبد  بن  الفتاح  لعبد   ،

 م(.  1981-هـ1401،  1بريوت، ط   -الكتاب العريب  

الق ة يف اختالف األئمة والروااهلدا  بستان .6 الثالث  ة يف  اليزيدي، أليب واخعشرة  راءات    تيار 

ن  ة دار الزمامد العواجي. )مكتبحم. حسني بن  .د. حتقيق أبكر بن آيدغدي بن اجلندي

 م(. 2008-هـ 1429،  1املدينة املنورة، ط  -

بغداد، .7 عّواد.    اتريخ  بشار  د.  حتقيق  البغدادي.  اخلطب  عيل  بن  األمحد  لغرب  )دار 

 م(. 2002-هـ 1422،  1بريوت، ط -اإلسالمي 

.  يداب حممد مفرح، لعيل بن فارس اخلياط. حتقيق د.  راءات األئمة العشرة قصرة يفالتب .8

 م(. 2007-هـ1428،  1لرياض، ط ا-)مكتبة الرشد  

محود الشغديل.  لف بن  ، لعثامن بن سعيد الداين. حتقيق د. خ التيسري يف القراءات السبع  .9

 م(. 2012-هـ1436، 1ط ة، سعوديكة العربية الاململ-س )دار األندل 

السبع .10 القراءات  يف  البيان  سعيد  لعثام  ،جامع  بن  صدوق  ن  حممد  حتقيق  الداين. 

 (. 1994-هـ 1433،  1بريوت، ط  -. )دار الكتب العلمية  اجلزائري

أل .11 السبعة،  للقراء  علاحلجة  الف يب  الغفار  عبد  بن  احلسن  حتارسيي  الدين .  بدر    قيق 

 ـ. ه1407، ،  1بشري حوجيايت. )دار املأمون للتاث، د.م، طي وقهوج 
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جماهمح ، ألالسبعة  .12 بن  موسى  بن  د.م،  دد  املعارف،  )دار  ضيف.  شوقي  د.  حتقيق   .

 ، د.ت(. 3ط

الته .13 ووجه  األماين  "حرز  الشاطبياين"،  الشاطبية  فريه  بن  ض للقاسم  وتصحي.  ح  بط 

حممد   اهلدى  الزمتيم  الشيخ  دار  )مكتبة  ط  -عبي.  السعودية،  العربية    ، 3اململكة 

 م(. 9619-هـ1417

القراءات  .14 أ  ، شواذ  بن  )مؤسسة  ملحمد  العجيل.  شمران  د.  حتقيق  الكرماين.  نرص  يب 

 بريوت، د.ط، د.ت(.  -البالغ 

العش  .15 قراءات  يف  االختصار  أئمغاية  األمصار رة  أمحد  ة  بن  للحسن  ا،  هلمداين. العطار 

جدة،    –يم  كرف حممد فؤاد طلعت. )اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الأرشق د.  حتقي

 م(. 1994-هـ1414ط،  د. 

النهاي .16 القراءغاية  طبقات  يف  ج.  ة  بنرشه  عني  اجلزري.  بن  حممد  بن  ملحمد   ،

 م(. 9331-هـ5213، 1بريوت، ط   –برجستارس. )دار الكتب العلمية 

القرا .17 يف  النفع  للصفاقسيالسبءات  غيث  حتع  )دار  أمحقيق  .  السميع.  عبد  حممود  د 

 م(. 4200  -هـ  2514،  1بريوت، ط   -الكتب العلمية

، ملحمد بن عيل الشوكاين.  الرواية والدراية من علم التفسري   مع بني فّن فتح القدير اجلا .18

)املكت البخاري وخرض عكاوي.  الع مراجعة وتعليق هشام  ،   1بريوت، ط   –رصية  بة 

   م(. 6199-هـ1417

احمل .19 يف ملح،  يطالقاموس  التاث  حتقيق  مكتب  حتقيق  الفريوزآبادي.  يعقوب  بن    مد 

 م(. 2005-هـ1426،  1بريوت، ط -الة. )مؤسسة الرسالة مؤسسة الرس 

الزائدة عليها .20 القراءات العشر واألربعني  بالكامل يف  بن جبارة اهلذيل.  ن عيل  ، ليوسف 

-هـ 1428،  1اململكة العربية السعودية، ط-  ة سامرفاعي. )مؤسس  لسيدال احتقيق مج

 م(. 2007

القالنس. مراجعة وتعليق مجال  بن احلسني  ، ملحمدالقراءات العشر لكُبى يف ا الكفاية  .21

 م(. 2003،  1مرص، ط -الدين حممد رشف، )دار الصحابة للتاث بطنطا  
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 هـ(. 1414،  3وت، ط بري -ادر  بن مكرم بن منظور. )دار ص   ملحمد ،لسان العرب  .22

مي.  حاك  زةق سبيع محقي، ألمحد بن احلسني بن مهران. حتبسوط يف القراءات العشرملا .23

 م(. 1988-هـ1408دار القبلة، د.م، د.ط، -)مؤسسة علوم القرآن  

تبيني   .24 يف  واإلي احملتسب  القراءات  شوذ  عنوجوه  ج ها ضاح  بن  عثامن  الفتح  أليب  ني.  ، 

 م(. 1986-هـ1406،  2)دار سزكني، د.م، ط . وآخرونق عيل النجدي حتقي

الص .25 على  ملحم حني حي املستدرك  احلاكم. ،  اهلل  عبد  بن  مصطف  د  القادر  حتقيق  عبد  ى 

 م(.1990-هـ 1411،  1بريوت، ط  -عطا. )دار الكتب العلمية 
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 امللخص

الم عىل رسول اهللاحلمد  الة والسَّ ا بعد: هلل، والصَّ  ، وعىل آله وصحبه وَمن وااله، أمَّ

الفاعل يف القراءات العشريَّة وأثره يف تعدُّد معىن  "  عنوان البحث:  اختالف 
 . "اآلية )دراسًة نظريًَّة تطبيقيًَّة( 

البحث امل  :أهداف  غري  املعلوم  للفعل  املسند  الفاعل  بتاء  قرتاستخراج  ن 

أثره يف  اخلطا العرشيَّة ومجعه يف بـحٍث واحٍد، وبياُن  القراءات  الغيبة من  ياء  أو  ب 

بط بني معاين القراءات؛ لبيان املعنى الكامل لآلية.  د معنى اآلية، وبذل الُوسع يف الرَّ  تعدُّ

معت يف هذا البحث بني املنهج االستقرائيِّ واملنهج التَّحلييلِّ  ـج   منهج البحث:

.صلوا  فيِّ

اختالف   ُيظهر  بـام  وتوجيُهها  بـها،  قرأ  ملن  عزُوها  حيث  من  القراءة  وتناولت 

الفاعل يف القراءتني، وبياُن معنى اآلية عىل كلِّ قراءٍة عىل حدٍة، وبياُن أال تعارض  

بـجملة   ذلك  ًرا  مصدِّ فيها،  القراءتني  معاين  بـجمع  اآلية  وتفسرُي  القراءتني،  بني 

 ع القراءتني(. اجتام نم )واملعنى الـحاصل

   أهمُّ النَّتائج:
عدد املواضع التي اختلف فيها الفاعُل املسنُد للفعل املعلوم غري املقرتن بتاء   -1

 ( موضًعا. 33اخلطاب أو ياء الغيبة من القراءات العرشيَّة: ) 

من حيث داللتهام عىل الفاعل: التَّباين، أو   -يف اآلية-النِّسبة بني القراءتني    -2

 خلصوص املطلق.موم واعال

د معاين اآلية يف مجيع املواضع.  -3  كان اختالف الفاعل سببًا مؤثًِّرا يف تعدُّ

التَّوصيات: البحث،    أهمُّ  هذا  يتناوله  مل  الذي  الفاعل  ودراسة  مجع  إىل  عوة  الدَّ

معنى  يف  يكون  الذي  النَّحوي  االصطالح  غري  يف  الفاعل  وكذلك  الفاعل،  كاسم 

 الفعل الذي مل ُيسمَّ فاعله، ويف اسم املفعول. عه يف ووقاآلية، ويكثر 

 ل. ـى، احلاصـالف، معن ـة، اخت ــالفاعل، اآلي الكلمات املفتاحيَّة:
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 املقدِّمة
ٍة  عدَّ بقراءاٍت  البياَن  جامًعا  وآياٍت،  ُسَوٍر  يف  القرآن  أنزل  الذي  هلل  الـحمد 

الم عىل رسول اهلل،   الة والسَّ ا بعد:   وصحبه   ه ىل آل وع ولـهجاٍت، ُثـمَّ الصَّ  وَمن وااله، أمَّ

تيسرًيا   عظيمٍة،  وِحَكٍم  عديدٍة،  لغاياٍت  دٍة؛  متعدِّ بقراءاٍت  القرآُن  نزل  فقد 

 لقارئيه، وزيادًة يف أجر عالِـميه، وإظهاًرا إلعجازه يف ألفاظه ومعانيه.

 .  ى ر ٍة أخ آي : تكثري معاين اآليات، فتكون القراءة يف اآلية بـمنزلة  ومن بني هذه احِلَكم

اآلية  وه معرفة  لتوقُّف  معرفتها؛  عن  املفِّسِّ  يستغني  ال  القراءات  من  النَّوع  ذا 

 بكامل معناها عىل القراءات الواردة فيها. 

لآلية   جديٍد  معنًى  ظهور  يف  أثٌر  هلا  كان  التي  القراءات  يف  -ومن  ذلك  واطَّرد 

مواضعها ا  -مجيع  اختالف  عىل  مبنيًَّة  فيه  القراءة  كانت  الفما  لملاعل  لفعل  سند 

 املعلوم غري املقرتن بتاء اخلطاب أو ياء الغيبة من القراءات العرشيَّة. 

وقد كانت عناية أهل العلم بـهذه القراءات التي اختلف الفاعل فيها ظاهرًة من  

ومن جهة  توجيهها،  ومن جهة  بـها،  قرأ  ملن  وهي: من جهة عزوها  ٍة،  عدَّ جهاٍت 

 ٍة. ىل حدع راءةٍ ق بيان معنى اآلية عىل كلِّ 

لتكتمل  أخرى؛  جهات  من  عنايٍة  ملزيد  بـحاجٍة  القراءات  هذه  أنَّ  ووجدت 

الكامل   املعنى  وبيان  القراءتني،  بني  تعارض  أالَّ  بيان  وهي:  هبا،  العناية  جوانب 

لآلية باجتامع القراءتني فيها، ومجع املواضع كلِّها يف بـحٍث واحٍد مشتمٍل عىل مجيع  

 هذه اجلوانب.

يته:  اهللَ  تنتعاس   دقو وسـمَّ البحث،  هذا  يف  بذلك  القيام  يف  تعاىل  اختالف " 
 " )دراسًة نظريًَّة تطبيقيًَّة(الفاعل يف القراءات العشريَّة وأثره يف تعدُّد معىن اآلية  

وأن   منِّي،  يتقبَّله  وأن  وعمٍل،  قوٍل  كلِّ  يف  اإلخالص  يرزقني  أن  أسأل  واهللَ 

 . يوفِّقني لِـام يـحبُّ ويرىض
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 البحث: ة أمهي •
ًقا بالقرآن العظيم، الذي هو أعظم الكتب وأرشفها.  -1  كونه متعلِّ

ٍق بعلم توجيه القراءات، وعلم التَّفسري.   -2 غبة يف كتابة بـحٍث متعلِّ  الرَّ

غبة يف خدمة كتاب اهلل تعاىل من حيث بيان تفسري اآلية باجلمع بني معاين    -3 الرَّ

 القراءات املذكورة يف اآلية. 

 بحث:الف داهأ •
الكشف عن مجيع املواضع التي اختلف الفاعل فيها؛ ألنَّه اتَّضح من خالل    -1

 قراءيت يف كتب التَّوجيه غموُض اختالف الفاعل عيلَّ يف بعض املواضع.

الفاعل املسند للفعل املعلوم غري املقرتن بتاء اخلطاب أو ياء الغيبة من    -2 مجع 

 .دٍ حاالقراءات العرشيَّة يف بـحٍث و 

د معنى اآلية. -3  بيان أثر اختالف الفاعل يف تعدُّ

بط بني معاين القراءات؛ لبيان املعنى الكامل لآلية.  -4  بذل الُوسع يف الرَّ

ا   -5 علم  بني  العالقة  كلٍّ  إظهار  تناول  ووجُه  القراءات،  توجيه  وعلم  لتَّفسري 

 منهام للقراءة. 

ان موضوعيَّان: حدود البحث: •   هلذا البحث حدَّ

 أن يكون الفاعل من طرٍف واحٍد مسنٍد إىل فعٍل مبنيٍّ للمعلوم. :األوَّل دُّ ـحلا

قوله   نـحو  املفاعلة،  باب  من  فيه  القراءة  كان  ما  الواحد(  )الطرف  بقيد  فخرج 

 بدون –، ففيها قراءتان، األوىل: )َلـَمْسُتم(  [6]املائدة:    ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ﴿  ىل:تعا

وج  هو  والفاعل  ،-ألٍف  )رىخألا  ةءوالقرا.  الزَّ   عىل   ، -باأللف–(  اَلَمْسُتم: 

 .(1) الطَّرفان  مها فالفاعل املفاعلة،

إىل  وخرج   )املسند  تعاىل:بقيد  قوله  ومثاله  الفاعل،  اسم  نحُو:  ی  ﴿   فعٍل( 

 
 (.2/250 )نَّرش البن اجلزريِّ (، ال2/203ُينظر: املختار البن إدريس )( 1)
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اد،  [18]احلديد:    ﴾یی  الصَّ بتشديد  األوىل:  قراءتان:  ففيها   ،

اد، و قني. والقراءة األخرى: بتخفيف الصَّ  . (1) قنياملصدِّ لها: صأ وأصلها: املتصدِّ

االصطالح   يف  ال  فقط،  اآلية  معنى  يف  الفاعُل  للمعلوم(  )املبني  بقيد  وخرج 

نـحو:   فاعله،  ُيسمَّ  مل  الذي  الفعل  مثل   ، تعاىل:النَّحويِّ ژ   ڈ﴿  قوله 

، ففيها قراءتان: األوىل: )ُيْدَخُلون( فالفعل [124]النساء:  ﴾ڑ  ڑ  کژ 

فاعله ُيسمَّ  لـام مل  أنَّ ملعن او  .مبنيٌّ  فـــهو   اهلل  ى:  ُيدخلهم اجلنَّة،  الفاعل يف   تعاىل 

تعاىل:   كقوله  اآلية  فهذه  اإلعراب،  حيث  من  فاعاًل  يكن  مل  وإن  اآلية،  معنى 

. والقراءة األخرى: )َيْدُخُلون( فالفاعل ضمري  [22]املجادلة:    ﴾ڦ ڦ﴿

   .(2)يدلُّ عىل املؤمنني، فهم الفاعلون

  ﴾ ں ڱ    ڱ  ڱ ڱ ﴿ يف قوله تعاىل:  كام ،  لوعف ومثله أيًضا: اسم امل

)ُمَبيَّناٍت(  [34]النور:   األوىل:  قراءتان:  ففيها  مفعول-،  اسم  ـه  أنَّ الياء عىل  ،  -بفتح 

الفاعل يف معنى اآلية، ال من حيث اإلعراب.    هو  واملعنى: أنَّ اهلل تعاىل بيَّنها، ف 

(   اآليات   أنَّ :  واملعنى  عل،ا فلا  هي  فاآليات:  -الياء  بكِّس–ُمَبيِّناٍت(   واألخرى: 

 . (3)للمؤمنني احلقَّ  تبنيِّ 

 ومل ُأدخل هذه القراءات يف البحث ألمرين: 

كثرُة هذه املواضع، حيث زاد عددها عىل ضــعف املواضع التي درستها يف    :األوَّل

 هذا البحث. 

 لف.تخي فيه الفاعل، وما ال فٍة؛ ملعرفة ما خيتلحاجُتها إىل دراسٍة مستقلَّ  :الثَّاين

أالَّ تكون القراءة دائرًة بني الغيب والـخطاب؛ لكثرتـها، وحاجتها   :الـحدُّ الثَّاين

، حيث قارب عددها مئة موضٍع، وذلك بَِعدِّ القراءات الواردة يف   إىل بـحٍث مستقلٍّ

 
اس )إعراب القرآن للنَّ ُينظر: (1)  (.2/384(، النَّرش البن اجلزريِّ )4/240حَّ

 (.2/522(، النَّرش البن اجلزريِّ )1/397طالب ) يب أي بن نظر: الكشف ملكِّ يُ  (2)

 (.2/248(، النَّرش البن اجلزريِّ )2/291ُينظر: الآللئ الفريدة للفايس ) (3)
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ال باعتبار عدد  ا  وأمَّ واحًدا.  واحٍد موضًعا  الوسياٍق  املوضع  يف  ـها  اقراءات  فإنَّ حد 

أك ذل  رثتكون  ومثمن  تعاىل:  ك.  قوله  ی  ی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ   ﴿اله: 

هو   [70]يس:    ﴾جئ والفاعل  الغيب،  األوىل:  قراءتان،  فيه  )لُِينِذَر(  فقوله: 

 . (1)   ×القرآن. واألخرى: اخلطاب، والفاعل هو النَّبيُّ 

 الد ِّراسات السَّابقة:  •
ني مل  بعد البحث يف مواقع الشبكة العنكبوتية مجع  من    عىل  فقأ  وسؤال املختصِّ

د معنى اآلية.ود  رس: اختالف الفاعل يف القراءات العرشيَّة، وأثره يف تعدُّ

طَّة البحث: •  خِّ
علميَّني،   وفهرسني  ومبحثني،  مٍة،  مقدِّ من  ن  يتكوَّ أن  البحث  طبيعة  اقتضت 

 وذلك عىل النَّحو التَّايل:

 وتشتمل عىل:   ،قد ِّمةامل

يَّة ا -1  بحث. لأهـمِّ

 . أهداف البحث -2

 بحث. د الحدو -3

ابقة.  -4 راسات السَّ  الدِّ

 ِخطَّة البحث.  -5

 منهج البحث.  -6

األوَّل: معىن   املبحث  تعدُّد  يف  وأثره  العشريَّة  القراءات  يف  الفاعل  اختالف 
 )دراسًة نظريًَّة(، وفيه ثالثة مطالب:    اآلية

 . داللتهما على الفاعل  الن ِّسبة بني القراءتني من حيث وَّل: املطلب األ
 أحوال تفسري اآلية ابلقراءات الواردة فيها.   اين:الثَّ  طلبملا

 
 (.2/355يِّ )النَّرش البن اجلزر (،2/220)  بن أيب طالب ُينظر: الكشف ملكي (1)
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  ابلنَّظر جلميع اآلية  تفسرييان أتثري الفاعل يف معىن اآلية عند  ب املطلب الثالث:

 القراءات الواردة فيها. 
 ة اختالف الفاعل يف القراءات العشريَّة وأثره يف تعدُّد معىن اآلي  املبحث الثَّاين: 

 . (ة)دراسًة تطبيقيَّ 
 وفيها أهمُّ النَّتائج، والتَّوصيات.  ة:ات خلا

 فهرس املصادر واملراجع.
 وضوعات. فهرس امل

 منهج البحث:   •
 ، الوصفيِّ التَّحلييلِّ  واملنهج  االستقرائيِّ  املنهج  بني  البحث  هذا  يف  مجعت 

أُ  مل  كام  قيم،  والرتَّ اإلمالء،  قواعد  َوفق  ضبٍط  إىل  حيتاج  ما  فيه وضبطت  ترجم 

 البحث، وذلك عىل النَّحو اآليت: م إطالةولعدم،  هتر شهل؛ لألعالم 

تلف فيها الفاعل املسند إىل الفعل غري املقرتن  استخرجت املواضع التي اخ  -1

 بتاء اخلطاب أو ياء الغيبة من كتب توجيه القراءات، ورقَّمتها.

سم العثامينِّ    -2 ادر عن مصحف اكتبت اآليات عىل قراءة حفٍص َوفق الرَّ لصَّ

يف. لطباعة فهد لك ملاع م م   املصحف الرشَّ

السورة    -3 اسم  بذكر  القرآنّية  اآليات  بني  عزوت  مبارشًة  بعدها  اآلية  ورقم 

 قوسني معقوفني يف املتن؛ لئال أثقل احلوايش.

دون    -4  )  ( هكذا  عاديني،  قوسني  بني  الواردة  العرشيَّة  القراءات  ضبطت 

، فلم أحتْج للتَّمييز  ا البحث هذة يفذَّ الشَّ وجود القراءات ا  ماألقواس املزخرفة؛ لعد

 بينهام. 

ة ا -5 ًة إىل َمن قرأ هبا.  ذكرت القراءات العرشيَّ  ملتعلِّقة باختالف الفاعل معزوَّ

خيدم    -6 ما  عىل  مقترًصا  البحث  بـموضوع  املتعلِّقة  القراءات  توجيه  ذكرت 
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غال التَّوجيه  كتب  من  ذلك  ووثَّقت  بالنَّصِّ بً البحث،  وقمت  عالفا  عىل  ا.  ند  عل 

هذه العبارة،   ونحو  كذا،  والفاعل  أو  الفاعل،  وهو:  -مثاًل –ه القراءة، فأقول  توجي

ته باألسود العريض عنايًة به؛ ألنَّه املقصود بالبحث.  كام حَّبَّ

ًرا ذلك بـجملة: )ومعنى    -7 ذكرت معنى اآلية عىل كلِّ قراءٍة عىل حدٍة، مصدِّ

التَّعليل لعدم  فسري  التَّ   كتب  ن مك  لذ  اءة ...( ووثَّقتراآلية عىل ق بيَّنت  ُثـمَّ  غالًبا، 

 ني. بني القراءتالتَّعارض 

بـجملة   -8 ذلك  ًرا  مصدِّ بينها،  وربطت  الواردة،  القراءات  معاين  بني  مجعت 

املعنى  بيان  القراءتني يف  أثر  بذلك  مبيِّنًا  القراءتني(؛  اجتامع  الـحاصل من  )واملعنى 

 ل اآلية.مالكا
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 املبحث األوَّل
 اختالف الفاعل يف القراءات العشريَّة وأثره يف تعدُّد معنى اآلية  

 ًة نظريًَّة()دراس
 وفيه ثالثة مطالب: 

 املطلب األوَّل: الن ِّسبة بني القراءتني من حيث داللتهما على الفاعل 
 ني:  قسم ىلإ ل اعبني القراءتني من حيث داللتهام عىل الف (1) تنقسم النِّسبة

تدلُّ    :القسم األوَّل فاعٍل ال  اللة عىل  الدِّ تنفرد كلُّ قراءٍة يف  أن  التَّباين، وذلك 

]البقرة:   ﴾ىئ  يئمئ  حئ جئ ی ی ﴿عليه القراءة األخرى، نحو قوله تعاىل: 

األوىل[37 قراءتان:  ففيها  )آدم(  ،  أنَّ  )كلامت( عىل  ونصب  )آدم(  رفع  هو    : 

والقراءة أنَّ  )آدنصب    :-كسعلبا-  ىخراأل  الفاعل.  عىل  )كلامت(،  ورفع  م( 

 ، فدلَّت كلُّ قراءٍة عىل فاعٍل مل تدلَّ عليه القراءة األخرى.(2) )كلامت( هي الفاعل

اآلخر يف    :القسم  القراءتان  تشرتك  أن  وذلك  املطلق،  واخلصوص  العموم 

فا عىل  اللة  الدِّ يف  إحدامها  وتنفرد  واحٍد،  فاعٍل  عىل  اللة  ه  ولق  وحنـ  ،رآخٍل  عالدِّ

، ففيها قراءتان: [80]آل عمران:  ﴾گ کک ک  کڑ ڑ ﴿:  تعاىل

تعاىل  اهلل  بعثه  الذي  البرشيُّ  هو  والفاعل  الراء،  بنصب  يأمَركم(  )وال  األوىل: 

قوله:   يف  املالئكة ﴾ڦڦ  ڦ ﴿املذكور  تتخذوا  أن  البرشيُّ  يأمركم  وال  أي:   ،

والق أرباًبا.  األخ روالنَّبيني  والفاعل  ع عىلالرفب  م(ك رُ يأم  رى: )والاءة  االستئناف،   

 
أ  (1) الشيئني  بني  التَّطالنَِّسب  والتَّباين،  ربٌع:  وووالعمابق،  واخلصوص م  والعموم  املطلق،  اخلصوص 

. فال يدخل    ذكور منها يف هذا املطلب اثنان، أحدمها: التَّباين: وهو االختالف من كلِّ وجٍه،وامل  الوجهيُّ

الشَّ  اآل أحد  يف  واآلخخريئني  ا.  واخلصوص  العموم  مندرًجا  ر:  الشيئني  أحد  يكون  أن  وهو  يف  ملطلق: 

ائع للفناريِّ ) أيفدائع . ُينظر: فصول الببعض اآلخر  (. 52صول الرشَّ

ة الفريدة البن النَّجيبني ) الدُّ  ُينظر: (2)  (. 2/211(، النَّرش البن اجلزريِّ )3/18رَّ
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اهلل   أو  البرشيُّ  وهو  (1) هو  واحٍد  فاعٍل  عىل  اللة  الدِّ عىل  القراءتان  فاتَّفقت   .

، وانفردت إحدامها بفاعٍل آخر وهو اهلل   . البرشيُّ

 الثَّاين: أحوال تفسري اآلية ابلقراءات الواردة فيها املطلب 
 :حاالن ا لههية فردراءات الوالقبالنَّظر ل تفسري اآلية

دون  واحدٍة،  لقراءٍة  بالنَّظر  اآلية  تفسري  وهو:  االنفراد،  حال  األوىل:  احلال 

 غريها من القراءات يف اآلية. 

بالنَّ  اآلية  تفسري  وهو:  االجتامع،  حال  األخرى:  القراءات  واحلال  جلميع  ظر 

 الواردة فيها. 

ه ، في[73:  رة]البق  ﴾ىئ  يئ مئ    جئ  حئ  ی  ی ﴿  مثال ذلك: قوله تعاىل:

األوىل: نصب  قر )آدُم(، اءتان:  رفع  بالعكس،  )كلامٌت(. واألخرى:  ورفع  )آدَم(، 

 . (2) ونصب )كلامٍت(

اتَّ  الكلامت  أنَّ  وحدها:  آدَم(  ى  )فتلقَّ قراءة  عىل  اآلية  بآدَم  فمعنى    صلت 

   آدم  وحدها: أنَّ ى آدُم(  قَّ وبلغته، فتاب اهلل عليه. ومعنى اآلية عىل قراءة )فتل

 .(3) امت بقبوٍل حسٍن، وعمل هبا، فتاب اهلل عليه الكل ىقَّ تل

 واملعنى الـحاصل من اجتامع القراءتني: 

هلام: امتنان اهلل تعا  بيان أنَّ توبة آدم    -1 ىل عليه  حصلت باجتامع سببني: أوَّ

ل ا  ا، فـهو  اٍت يتوُب هببأن علَّمه كلمـ ما دلَّت عليه قراءة    وهذاتـــداًء،  بالـمتفضِّ

آدتلقَّ )ف من  ى  كلمٌت(.  َم  آدم  ربِّه  ي  تلــقِّ بالقبول   وثانيهام:  الكلامت  هذه 

 ، فلم ُيعرض عنها. ﴾ مئ    حئ    جئ    ی  ی ﴿ وهذا ما دلَّت عليه قراءة  والعمل بـها، 

 
خمُين (1) رُّ  (،1/377رشيِّ )ظر: الكشاف للزَّ مني الدُّ  (.3/279احللبيِّ ) املصون للسَّ

 (. 2/211)بن اجلزريِّ ُينظر: النَّرش ال  (2)

خمرشيِّ )  شافكر: الُينظ  (3) (. واختُلف يف تعيني  1/323للقرطبيِّ ) رآن  (، اجلامع ألحكام الق1/128للزَّ

 ذكورين.الكلامت عىل أقواٍل، ُتنظر يف املصدرين امل
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آدم    بيانُ   -2 ذنبه   فضيلِة  عىل  ُيرصَّ  ومل  هبا،  وعمل  الكلامِت  ى  تلقَّ  بأن 

وبياُن .  ﴾ىئ  يئ مئ  جئ  حئ  ی    ی ﴿  ءةعليه قرا  ا ما دلَّتإبليس، وهذك

اهلل   جعلها  التي  الكلامت  هذه  نبيِّه    فضيلِة  لتوبة  ذنبه،  سبًبا  من  وإنقاذه   ،

ى آدَم من ربِّ   ه كلمٌت(.وهذا ما دلَّت عليه قراءة )فتلقَّ

 ءاتران غريها من القواحدٍة، دو  ظر لقراءةٍ ة بالنَّــر اآلي ـفسيـت  ةــيَّ ـر أهـمِّ ـهـظـوت

 تني:  جهن م

 األوىل: تعيني املعنى املراد من اآلية عىل كلِّ قراءٍة.  

يعني عىل  أنَّ واألخرى:   قراءٍة عىل حدٍة  اآلية عىل كلِّ  اجلمع بني   معرفة تفسري 

 .جلمع بينهايسبق ا؛ ألنَّ معرفة آحاد املعاين معاين القراءات يف تفسري اآلية

أهـمِّ  بت  ـيَّةـ وتظهر  اآلية  جلالنَّفسري  فا  يعم ظر  الواردة  جهة  يهالقراءات  من   :

القراءات  مجيع  ملعاين  بالنَّظر  اآلية  بتفسري  وذلك  كاماًل،  اآلية  معنى  عىل  الوقوف 

 الواردة فيها. 

بتو اآلية  التَّفسري  مستفيٌض   واحدةٍ   لقراءةٍ ظر  النَّفسري  إيراد(1) يف كتب  م  ه؛ ألنَّ 

 .كثرٍي من املواضع ءة يفالقرا هذههو لبيان معنى اآلية عىل  اهيالقراءة ف

ا   بالنَّوأمَّ اآلية  فيها  ظرتفسري  الواردة  القراءات   كالم   يف  ابارزً   وجدي  فال  جلميع 

ين لفهم   بشكلٍ   منها  يستفيده  أن  القارئ  يـمكن  بـحيث  املفِّسِّ مبارٍش، وإنَّـام يرجع 

 ية.اردة يف اآلالوت لقراءااالقارئ بعد فراغه من قراءة معاين مجيع 

هات راعيت  تالنيحلا  نيوقد  يف  األوىل   فسري  احلال  ًرا  البحث مصدِّ هذا  يف  اآلية 

بـجملة: )واملعنى   احلال األخرى  ًرا  ...(، ومصدِّ قراءة  اآلية عىل  بـجملة: )ومعنى 

 تامع القراءتني(، واحلمد هلل عىل توفيقه وإعانته.الـحاصل من اج

 
جُتنظر    (1) ذلك:  البياامأمثلة  )ع  للطََّّبيِّ  )6/547ن   ،)7/315( خمرشيِّ  للزَّ الكشاف   ،)2/485 ) ،

 (.  10/223(، )9/139) طبيِّ جلامع ألحكام القر(، ا1/377)
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ب الثالث:  أتثري ي املطلب  يف الف   ان  عند  اعل  اآلية  معىن  ظر  لنَّ اب   يةآل ا  تفسري  
 .يع القراءات الواردة فيها جلم

املطلب األول: أنَّ  هذا املطلب له ارتباٌط باملطلب األول والثاين، حيث سبق يف  

تكون  وقد  متباينًة،  تكون  قد  الفاعل  عىل  داللتهام  حيث  من  القراءتني  بني  النِّسبة 

املطلق. واخلصوص  أاملطيف    ق وسب  العموَم  الثاين:  اآللب  تفسري  ظر  نَّبالية  نَّ 

 ردة له حاالن: حال انفراٍد، وحال اجتامع.ات الواللقراء

املذكو بالقسمني  مرتبٌط  املطلب  باحلال فهذا  ومرتبٌط  األول،  املطلب  يف  رين 

األخرى من املطلب الثاين، وهي حال: تفسري اآلية بالنَّظر جلميع القراءات الواردة 

القرا  نيِّ سُأب  حيث  فيها، كان، حتى  ماًل اكية  اآلءات عىل معنى  تأثري  العالقة وإن  ت 

اندرا فإنَّ  املطلق،  واخلصوص  العموم  القراءتني  القربني  إحدى  معنى  يف ج  اءتني 

 األخرى ال يلزم منه عدم إفادتـها.

القراءتني بني  فيه  النِّسبة  كانت  ملا  كاماًل  اآلية  معنى  يف  القراءتني  تأثري   فمثال 

  ﴾ ھ   ھ ھ  ھ  ہ    ہ   ہ  ۀ  ۀ    ہ   ﴿  وُله تعاىل:ين قباتَّ ال

ار.  ، ففيها قراءتان: األوىل:[8]الفرقان: الكفَّ بالنون، والفاعل هم  والقراءة    )نأكل(: 

 . (1) ×األخرى: )يأكل( بالياء، والفاعل هو النَّبيُّ 

الـحاصل من   املعنى  أنَّ  اآلية  فاعٍل يف معنى  تأثري كلِّ  تني:  اءالقر  عجتاماووجه 

ةبنيف  ني   تشكيك املرشكهو بيانُ  ا،  ، وأنَّـها ال تالئم حاله التي هو عليه×  بيِّ النَّ  وَّ

َثـمَّ اقرتحوا عليه اقرتاحني زاعِمني أنَّـهام مالئامن له، ويستحقُّ بتحصيلهام أن   ومن 

 يكون نبيًّا متبوًعا:

ب فيستغني  منها،  يأكل  جنٌَّة  له  تكون  أن  هلام:  عـأوَّ ألسواقهم، زالنُّ  نها    ول 

 ل منها(. ًعا كامللوك، وهذا ما دلَّت عليه قراءة الياء )يأك و ب مت   ن و يك   أن   فيستحقُّ بذلك 

 
 (. 2/333(، النَّرش البن اجلزريِّ )4/1142خاويِّ )للسَّ ُينظر: فتح الوصيد  (1)
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ل عليهم فيأذن هلم باألكل من جنَّته، فيستحقُّ بذلك أن يكون   ثانيهام: أن يتفضَّ

له عليهم  نبيًّا متبوًعا؛ لتفضِّ
 (1). 

زل لألسواق مثلهم.  أال ين، وهو × نفسه فاالقرتاح األول متعلٌِّق بوصٍف له يف

له عليهلِّق بوصٍف له  ر: متعاآلخ حرتاالقوا م باألكل من جنَّته،  متعدٍّ هلم، وهو تفضُّ

وبـهذا حتصل له الفضيلة عليهم من هذين الوجهني؛ فيستحقُّ أن يكون نبيًّا متبوًعا،  

 حسب زعمهم. 

تشا مل  معنًى  عىل  دلَّت  قراءٍة  كلَّ  أنَّ  الفكها  رفُيالحظ  األخرى،قريه  فصار   اءُة 

 ًرا يف املعنى الكامل اآلية.ثِّ مؤ ةٍ ءقرا فاعُل كلِّ 

القرا تأثري  القراءتني  ومثال  بني  فيه  النِّسبة  كانت  ملا  كاماًل  اآلية  معنى  يف  ءتني 

ی  ی  ی  جئ  حئ مئ  ىئ  ﴿العموم واخلصوص املطلق قوله تعاىل:  

قرا  .[63:  ]يوسف ﴾يئ  جب )نكتل(  قوله:  اءففي  )ألتان:  -نكتل(  وىل: 

هم-النونب والفاعل  )يكتل(    يعقوب  ناءأب  ،  األخرى:  والقراءة    ، -بالياء–. 

 . (2)هو أخوهم ألبيهم، أي: شقيق يوسف  والفاعل

اآلية-فاألخ   يف  أبناء    -املذكور  يف  لدخوله  القراءتني؛  بني  املشرتك  الفاعل  هو 

يف    يعقوب   املقصود  وألنَّه  األوىل؛  القراءة  لعود األخرى    لقراءةايف  )يكتل(؛ 

مري عليها اللة عليه هم بل العاالف. ولضَّ اقي أبناء ذي انفردت إحدى القراءتني بالدِّ

 ؛ لدخوهلم يف القراءة األوىل، دون الثَّانية.يعقوب 

برشطني،  إال  منهم  لواحٍد  كيل  أالَّ  هو:  القراءتني  مموع  من  احلاصل  واملعنى 

عليه    تدلَّ    ال كيل له، وهذا ماالغائُب سه؛ إذ  فكيل بنلأن حيرض من يريد ا  :أحدمها

)نكتل(قراءة   أخيهم معهم  :واآلخر.  النُّون  له وال  حضور  فإن مل حيرض فال كيل   ،

 
 (.313/ 3جلوزيِّ )ُينظر: زاد املسري البن ا (1)

 (.2/295نَّرش البن اجلزريِّ )(، ال1/419ن إدريس )تار البخُينظر: امل (2)
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 . (1) للباقني وإن حرضوا، وهذا ما دلَّت عليه قراءة الياء )يكتل( 

 فصارت كلُّ قراءٍة مؤثِّرًة يف املعنى الكامل لآلية، واهلل أعلم.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
التنز  ُينظر:  (1) )معامل  للبغويِّ  ا625/ 4يل  )كشال(،  خمرشيِّ  للزَّ البن  2/485ف  املسري  زاد  زيِّ  اجلو(، 

(2/454.) 
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 الثَّانيحث بملا
 ل يف القراءات العشريَّة وأثره يف تعدُّد معنى اآلية الفاع الفاخت 

 )دراسًة تطبيقيَّة(
عدد املواضع التي اختلف فيها الفاعل الواحد املسند إىل الفعل املبنيِّ للمعلوم 

وع ان الرشُّ و( موضًعا، وهذا أ33: ) -تكن القراءة دائرًة بني الغيب واخلطاب  ومل–

 : ق وفيتَّ قصود، وباهلل اليف امل

 .[37]البقرة:  ﴾ ىئ  يئ ی  ی  جئ  حئ  مئ   ﴿ قال هللا تعاىل: -1
)آدُم(:  بالعكس،  والباقون:  فع.  بالرَّ بالنَّصب. و)كلامٌت(:  )آدَم(:  ابن كثري  قرأ 

فع. و)كل  . (1) امٍت(: بالنَّصب بالرَّ

الف اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  يفوالتَّوجيه  القراء  اعل  انيتكال  قراءة  فتوجيه  بن ؛ 

الفاعل، وآدم  للكلامتالفعل  إسناد  ري:  ثك فهي  القراءة   ،  به. وتوجيه  مفعوٌل 

 . (2)فهو الفاعل، والكلامت مفعوٌل به   آلدماألخرى: إسناد الفعل 

قراءة   عىل  اآلية  بآدَم  ومعنى  اتَّصلت  الكلامت  أنَّ  آدَم(:  ى  وبلغته،   )فتلقَّ

اهلل عليفتاب  اآل  ه.  )فتلقَّ يومعنى  قراءة  الكلامت    م  آدأنَّ    ُم(:دآى  ة عىل  ى  تلقَّ

 . (3) بقبوٍل حسٍن، وعمل هبا، فتاب اهلل عليه

ي يكون بني طرفني، فيصلح أن يكون  وال تعارض بني القراءتني؛ ألنَّ فعل التَّلقِّ

 . (4) منهام فاعاًل، أو مفعواًل به كلٌّ 

 : راءتنيواملعنى الـحاصل من اجتامع الق

 
 (. 2/211ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ ) (1)

ة القر (2) رَّ 49اءات البن زنجلة ) ُينظر: حجَّ  (.18/ 3البن النَّجيبني ) الفريدة ة (، الدُّ

خمرشيِّ )  (3) (. واختُلف يف تعيني  1/323)   يِّ لقرطبع ألحكام القرآن ل(، اجلام1/128ُينظر: الكشاف للزَّ

 ، ُتنظر يف املصدرين املذكورين.والٍ الكلامت عىل أق

 (. 5/260)ة البن فارس (، مقاييس اللغ 9/227ُينظر مادة )لقي(: هتذيب اللغة لألزهريِّ ) (4)
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هلام: امتنان اهلل تعاىل عليه  سبامع  تجبا  حصلت  م   توبة آدنَّ بيان أ  -1 بني: أوَّ

ل ابتـــداًء، وهذا ما دلَّت عليه قراءة    ا، فـهو  ٍت يتوُب هببأن علَّمه كلام الـمتفضِّ

ى آدَم من ي آدم  )فتلقَّ هذه الكلامت بالقبول والعمل،  ربِّه كلمٌت(. ثانيهام: تلــقِّ

 ، فلم ُيعِرض عنها.﴾ىئ  يئ    ی  ی  جئ  حئ  مئ ﴿عليه قراءة  لَّتما د اوهذ

آدم    -2 فضيلِة  ذنبه   بياُن  عىل  ُيرصَّ  ومل  هبا،  وعمل  الكلامِت  ى  تلقَّ بأن 

وبياُن .  ﴾ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئ ﴿كإبليس، وهذا ما دلَّت عليه قراءة  

اهلل   جعلها  التي  الكلامت  هذه  لتو  فضيلِة  ذنبه،  ه  نبيِّ بة  سبًبا  من  وإنقاذه   ،

ى آدَم من ر قراءة عليه تلَّ وهذا ما د  بِّه كلمٌت(.)فتلقَّ

ة وت  ، منها: (1) بنيَّ بنزول هاتني القراءتني أنَّ لنزول القراءات فوائد عدَّ

ٍة. -1  أنَّ كلَّ قراءٍة بـمنزلة آيٍة مستقلَّ

ملعاين يكتمل اه  هذع  جتام أنَّ كلَّ قراءٍة دلَّت عىل معنًى لآلية من وجٍه، وبا  -2

 معنى اآلية. 

تالف بني القراءتني مل القرآن من جهة قراءاته، حيث إنَّ االخ  ازعجإ  راإظه  -3

له   عالقة  ال  صحيٍح  معنًى  إلفادة  وال  بل  األخرى،  ملعنى  إحدامها  إبطال  إىل  يؤدِّ 

الق معنى  مع  يأتلف  معنًى  إظهار  إىل  أدَّى  وإنَّـام  األخرى،  القراءة  ة  راءبـمعنى 

 .ىخرألا

ت  -4 القراءات  نزول  األمَّ ا عىليسريً أنَّ يف  كتاب  نز  ة يف حفظ  لو  إذ  لت  ربِّـها، 

ٍة لكثرت اآليات، ولشقَّ عىل املسلمني حفُظها.  كلُّ قراءٍة بآيٍة مستقلَّ

ال  -5 ال ـمسلميـحثُّ  عىل  ريـقـمسابـن  يف  وتوجيًها، ـة  حفًظا،  القراءات  اض 

 وتفسرًيا، وتعلياًم. 

 
ر مع كلِّ قراءٍة يف هذا البحث؛ لذا  هذه الفوائد تت  (1) وضٍع؛ منًعا   ميف كلِّ ا هنا عن تكرارها  أستغني بذكرهكرَّ

 لإلطالة ودفًع للـسآمة.
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 .[521: ]البقرة  ﴾ې  ې  ې   ې  ۉ ﴿ :اىلتع  قال هللا  -2

 . (1)والباقون بكِّسهان عامر )واتَّـَخذوا( بفتح اخلاء. ع وابأ نافرق

القراءتني كال  يف  الفاعل  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  قراءة  والتَّوجيه  فتوجيه  ؛ 

، ﴾ ۉۅ ۅ  ۋۋ ٴۇ﴿ )واتَّـَخذوا(: عىل اخلَّب، وموافقًة لسياق ما قبله

فاعل ، فالاخلَّب  عىل  إذ كلُّه، ﴾ەئ  ەئ  وئ  وئ       ائ   ائى  ﴿  بعده  وما

الُّ عىل    لضمريا . وتوجيه قراءة )واتَّـِخذوا(: عىل   ِمن ولد إبراهيم  َمن قبلناالدَّ

الُّ عىل  مري الدَّ دٍ   نبيِّنااألمر، والفاعل الضَّ تِه   × حممَّ  .(2) وأمَّ

وا  اتَّـخذ  ولد إبراهيم    نمنا  َمن قبلومعنى اآلية عىل قراءة )واتَّـَخذوا(: أنَّ  

مقا إمن  ومعمصىلًّ   راهيم بم  اآل.  أن  نى  ة  األمَّ هلذه  أمٌر  )واتَّـِخذوا(:  قراءة  عىل  ية 

 . (3) تتَّخذ من مقام إبراهيم مصىلًّ 

أن   قبلنا  أمر َمن  القراءتني؛ ألنَّ كالًّ منهام واقٌع، فاهلل تعاىل قد  وال تعارض بني 

 ك. بذل انرموأ، هيم  يتَّخذوا من مقام إبرا

عند اهلل تعاىل،    راهيم  نزلة إبياُن متني: بلقراءاع  صل من اجتامواملعنى الـحا

ة، ومن إمامته ما رشعه اهلل لنا  حيث جعله إماًما ملن بعده من األمم، وإماًما هلذه األمَّ

َذوا( عىل إمامته ، حيث دلَّت قراءة )واِّتَّ اذ مقامه مصىلًّ   ، لناملن قب  وملن قبلنا ِمن اِّتِّ

 ِ  .ه لناتمامذوا( عىل إودلَّت قراءة )واِّتَّ

 . [37]آل عمران:   ﴾ېئېئ  ﴿   تعاىل:ال هللا ق  -3

لها( بتشديد الفاء. والباقون: بتخفيفها  . (4)قرأ الكوفيون: )وكفَّ

 
 (. 2/222: النَّرش البن اجلزريِّ )نظريُ  (1)

ي بن أيب  (، ال113ُينظر: حجة القراءات البن زنجلة )  (2)  .(1/263طالب )كشف ملكِّ

 (.1/109 )(، زاد املسري البن اجلوزيِّ 2/30َّبيِّ )ظر: جامع البيان للطَّ ُين (3)

 (. 2/239زريِّ )اجل البن ُينظر: النَّرش (4)
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القراءتني كال  يف  الفاعل  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  قراءة  والتَّوجيه  فتوجيه  ؛ 

مضاع أنَّه  لها(:  الفعل  )وكفَّ هلامَل فَ )كَ ف  أوَّ ملفعولني:  ى  فيتعدَّ املم لضَّ ا:  (،  صل  تَّ ري 

ا   زكريَّ وثانيهام:  ملريم.  إىل  العائد  مسنٌد  والفعل  الفاعل.   اهلل.  فهو  تعاىل، 

العائد  املتَّصل  مري  الضَّ وهو  واحد،  ملفعوٍل  ي  متعدِّ أنَّه  )وكَفلها(:  قراءة  وتوجيه 

ا ل مسنٌد  ملريم، والفع  . (1) فاعلو ال، فه  لزكريَّ

لها )وكفَّ قراءة  عىل  اآلية  اأ(:  ومعنى  تعنَّ  جعهلل  عليها اىل  مريَم  كافاًل  ا  زكريَّ   ل 

ا   . (2) كفل مريم السالم، ومعنى اآلية عىل قراءة )وكَفلها(: أنَّ زكريَّ

و الذي جعل  وال تعارض بني القراءتني: فقراءة التَّشديد تدلُّ عىل أنَّ اهلل تعاىل ه

ا   مريم  ة  ال كفبارش    ادلُّ عىل أنَّ زكريَّ التَّخفيف تة  اءروقيم، ل مريكف زكريَّ

الم.   عليها السَّ

 واملعنى الـحاصل من اجتامع القراءتني: 

ا  -1  من وجهني:  إظهاُر فضل اهلل تعاىل عىل زكريَّ

منازعي  أنَّه    :األوَّل سهام  دون  سهُمه،  خيرج  أن  عىل  األقدار  يف أجرى  ه 

من   ن غريههو دو  :أيالتَّخفيف )وكَفلها زكريَّا(،  ة  اءرق   ت عليهكفالتها، وهذا ما دلَّ 

 منازعيه.  

ة إال بإعانة اهلل له، وهذا ما    :واآلخر أن أعانه عىل كفالتها؛ إذ ال حول له وال قوَّ

التَّشديد:   قراءة  عليه  ا  ﴾ېئېئ ﴿ دلَّت  زكريَّ جعل  تعاىل  اهلل  أنَّ  أي:   ،  

 ا.كافاًل هل

ت  -2 اهلل  عىل  إظهاُر فضل  يِّسَّ    يم  رمعاىل  بأن  مهدها  يف  َمن    هلاحيث حفظها 

ٌة  ،  ﴾ ېئ﴿ة التَّشديد  ها، وهذا ما دلَّت عليه قراءويرعا   كُفلهاي يادة يف املبنى دالَّ فإنَّ الزِّ

 
مني احللبيِّ )1/368ريم )يب مُينظر: املوَضح البن أ (1) رُّ املصون للسَّ  (.3/141(، الدُّ

 (. 2/32غويِّ )زيل للب تن(، معامل ال6/534ن للطََّّبيِّ )ُينظر: جامع البيا( 2)



 د. ايسر بن عوض العويف                       اآلية يف تعدد معىن اءات العشرية وأثرهختالف الفاعل يف القر ا

140 

من   لنبيٍّ  كفالتها  بإسناده  هلا،  ورعايته  اهلل  حفظ  هي  يادة  الزِّ وهذه  املعنى،  يف  يادة  الزِّ عىل 

 أنبياء بني إرسائيل. 

 .[ 80ان: عمر ل  آ ]   ﴾ گ   ک    ک   ک ک   ڑ    ڑ ﴿   ىل: تعا   قال هللا   -4

يأمَركم )وال  ويعقوب:  وخلف  ومحزة  وعاصم  عامر  ابن  الراء،  قرأ  بنصب   )

 . (1)والباقون: )وال يأمُركم( بالرفع

؛ فتوجيه قراءة النَّصب: والتَّوجيه اللغويُّ ُيَبنيِّ اختالف الفاعل يف كال القراءتني

قوله عىل  )ثـمَّ   ن )أ  تعاىل:  العطف  تعاىل:  قوله  عىل  أو  مقوَل(ي  يؤتيه(،  أو  وًبا  نص، 

النَّافية، والفاعل يف الُّ عىل    بـ)أْن( مضمرة بعد )ال(  الدَّ مري  النَّصب: هو الضَّ قراءة 

قراءة   البرشيِّ  يف  والفاعل  االستئناف،  فع:  الرَّ قراءة  وتوجيه  تعاىل.  اهلل  بعثه  الذي 

مري ال فع: هو الضَّ الُّ الرَّ  .(2) هالذي بعث البرشيِّ ىل  ، أو ع هللا عىل   دَّ

لبية  اآلنى  ومع النَّصب: ما كان  يأمركم أن تتخذوا  عىل قراءة  أن  رشيٍّ بعثه اهلل 

أن  يأمركم  ال  تعاىل  اهلل  أنَّ  فع:  الرَّ قراءة  عىل  اآلية  ومعنى  أرباًبا.  والنَّبيِّني  املالئكة 

اببيِّني أرتتخذوا املالئكة والنَّ  النَّ.  (3) كم بذلك يأمر   اللبرشيَّ اًبا، أو أنَّ   بيِّ ووصف 

 قام دالٌّ عىل عدم استحقاقه العبادة.ذا املة يف هبرشيَّ بال

للنَّبيِّ   قالوا  قوًما  أنَّ  اآلية  هذه  نزول  تعاىل، ×وسبب  اهلل  مع  نعبُدك  أاَل   :

 .  (4) فنهاهم عن ذلك 

ى لذي هنهو ا  أنَّهتعاىل باعتبار    بار عن اهللوال تعارض بني القراءتني؛ ألنَّ اإلخ

 تبار أنَّه هو املبلِّغ عن اهلل رشعه. عثه باعالذي برشيِّ ن الب ع ار ك. واإلخبعن الرشِّ 

ك    واملعنى الـحاصل من اجتامع القراءتني: بيان أنَّ األنبياء   ينهون عن الرشِّ

 
 (. 2/242نظر: النَّرش البن اجلزريِّ )يُ  (1)

خمرشيِّ شاف ُينظر: الك (2) مني احللبيِّ )(، 1/377)للزَّ رُّ املصون للسَّ  (.3/279الدُّ

 (. 1/555َزيٍّ )(، التَّسهيل لعلوم التَّنزيل البن ُج 299/ 1ُينظر: زاد املسري البن اجلوزيِّ ) (3)

 (.112أسباب نزول القرآن للواحديِّ )(، 6/547لطََّّبيِّ )لبيان لا ُينظر: جامع (4)
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 نَّبيِّ الفعل تارًة لل  دلذلك ُأسنِ كام هنى اهلل عنه، فال يرضون أن ُيعبدوا مع اهلل تعاىل،  

 قال اهلل تعاىل. ويف هذا ردٌّ بليٌغ ولون كامـهم يقن أنَّ لبيا  ؛اىلىل اهلل تعل وتارًة إـُمرَس ال

للنَّبيِّ   قالوا  الذين  املرشكني  األنبياء  ×عىل  هني  عن  واخلَّب  اهلل.  مع  نعبدك  أال   :

القراءتان، واخلَّب   ك دلَّت عليه  أنَّه هنى عناعن اهلل تعأقواَمهم عن الرشِّ ك  الرشِّ   ىل 

فع. عليه قراءة لَّت د  الرَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ﴿  : تعاىلل هللااق   -5

 .[154]آل عمران:  ﴾ڀ

 . (1)قرأ محزة، والكسائي وخلف )تغشى(: بالتَّاء. والباقون: بالياء

القراءتني كال  يف  الفاعل  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  قر  ؛والتَّوجيه  ءة  افتوجيه 

الفمنةاأل ملؤنٍَّث، وهي    لعالف  سناد)تغشى(: إ شى(: ءة )يغيه قراوتوج  .اعل، فهي 

ٍر، وهو  إ  ، فهو الفاعل. (2) النُّعاس سناد الفعل ملذكَّ

ومعنى اآلية عىل قراءة )تغشى(: أنَّ اهلل تعاىل أنزل أمنة تغشى املؤمنني يف غزوة 

 .(3) ؤمنني هو الذي يغشى امل  النُّعاسأحد. ومعنى اآلية عىل قراءة )يغشى(: أنَّ 

بني تعارض  ألوال  القراءتني؛  الفعإسنا  نَّ   للنُّد  بابل  من  الفعل    عاس  إسناد 

بب، وإسناده لألمنة من باب إسناده للمسبَّب.  للسَّ

القراءتني:   اجتامع  من  الـحاصل  عىل واملعنى  وامتنانه  اهلل  قدرة  عظيم  بيان 

ذي  َمن الكة، فاملعرة البأس يف أرض  وهم يف شدَّ   املؤمنني حيث أنزل عليهم األمن،

دلَّت  وهذ  ؟نٍب اج  من كلِّ   به  ن واملوت حمدٌق يأم ما  )تغشى( ا  التَّأنيث  قراءة   عليه 

أيًضا   النَّازل عليهم حصل بسبٍب عجيٍب  األمن  إنَّ هذا  ُثـمَّ  األمنة.  -أي: تغشى 

الباهرة اهلل  قدرة  عىل  يف    -يدلُّ  الفاعل  فهو  النُّعاس،  التَّ هو  )يغشى(، قراءة  ذكري 

 
 (. 2/242)بن اجلزريِّ رش ال ُينظر: النَّ (1)

ي بن أيب طالب ) ( 2)  (.424رشح اهلداية للمهدويِّ ) (،1/603ُينظر: الكشف ملكِّ

ر الوجيز البن ع(، املح7/315ُينظر: جامع البيان للطََّّبيِّ ) (3)  (. 1/527طيَّة )رَّ
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ال وو يفجه  هذا عجب  بب    الـُمحاالسَّ أنَّ  أرضيف  رب:  بـحاملعر    ةكة  لشدَّ  اجٍة 

النُّعاس  اليقظة، ورسعة البدهية؛ لينجو من املوت، فكيف ينجو منه بضدِّ ذلك، وهو 

عور كلِّه أو بعِضه، والغفلَة عامَّ حوله، فسبحان اهلل العظيم.  ن فقَد الشُّ  املتضمِّ

 . [ 55]األنعام:    ﴾ ڌ ڌ ڍڍ ڇ  ڇ﴿   : تعاىل   قال هللا   -6

 فعل، ونصب )سبيَل(.بالـتاء يف ال بيَل(:تبني س ولِتس ) ر:قرأ نافع وأبو جعف

بالياء يف الفعل، ورفع   وقرأ محزة والكسائي وخلف وشعبة: )وليستبني سبيُل( 

 )سبيُل(. 

 . (1) ع )سبيُل(وقرأ الباقون: )ولتستبني سبيُل( بالتَّاء يف الفعل، ورف

اللغويُّ  ُيبَ والتَّوجيه  القراءاتاختالف    نيِّ   يف  قو تف  ؛الفاعل  )جيه  ستبني  ولِتراءة 

املفعوليَّة، والفاعل هو   الـ)سبيل( عىل  التَّاء للخطاب، ونصب  .  ×  النَّبيُّ سبيَل(: 
بيل،  السَّ لتذكري  الياء  سبيُل(:  )ولتستبني  وقراءة  سبيُل(  )وليستبني  قراءة  وتوجيه 

لتأنيوالتَّ  تثاء  وه  مازيًّا،  اأنيًثا  فيهاملـ)سب رفع  فيل(  الفاعليَّة،  عىل  هفاال  و  عل: 

 .(2) بيل السَّ 

عىل  تنا  حجَّ لك  لنا  فصَّ وكام  أي:  سبيَل(:  )ولتستبني  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى 

كلِّ   يف  تنا  أدلَّ نبنيِّ  نا  فإنَّ املوضع  هذا  إىل  ورة  السُّ ل  أوَّ من  لك  حناها  ووضَّ املرشكني 

 تنبه. َلهم فتـجا سبيبيَّنلباطل؛ لتستبني يا نا ل ينكره أهحقٍّ 

لنا بيُل(، وقتبني س )وليس قراءة عىلومعنى اآلية  راءة )ولتستبني سبيُل(: وكام فصَّ

تنا  نا نبنيِّ أدلَّ ورة إىل هذا املوضع فإنَّ ل هذه السُّ لك احلقَّ وبينَّا ضالل املرشكني من أوَّ

 .  (3) يُلهم لك وللمؤمننيسب ل؛ لتستبنييف كلِّ حقٍّ ينكره أهل الباط

 
 (. 2/258جلزريِّ )نظر: النَّرش البن ايُ  (1)

 (. 469 )مهدويِّ ح اهلداية لل(، رش259ن إدريس )ُينظر: املختار الب (2)

 (.3/148(، معامل التنزيل للبغويِّ )349 /11)ُينظر: جامع البيان للطََّّبيِّ  (3)
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اهلل ألنَّ  القراءات؛  بني  تعارض  بنيَّ عاىل  ت  وال  سبيقد  للنَّبيِّ    املجرمني    ×ل 
 وللمؤمنني، فاستبانت هلم.

واملعنى الـحاصل من اجتامع القراءات: أنَّ التَّبيني املذكور يف اآليات حاصٌل يف  

 جهتني: 

ا  ، وهذجهم، وبيان فساد دينهم ج، بإبطال حتبيني سبيل املجرمني  :اجلهة األوىل

 . ﴾ڍ  ڌ ﴿ راءة، وقيُل()وليستبني سب قراءةدلَّت عليه  ما

النَّبيِّ    :واجلهة األخرى يتبيَّنون سبيَل املجرمني؛ إذ ال يلزم   ×جعُل  واملؤمنني 

بيل يف نفسه أن يتبيَّنه كلُّ أحٍد، وهذا ما دلَّت عليه ق راءة )ولتستبني  من اتِّضاح السَّ

 (. سبيَل 

:ها ني يفع التبيمن اجتام والغرض  تني اجلهتني عامٌّ وخاصٌّ

واملؤمنون سبيل املجرمني؛ إذ هذه ثـمرة   ×نب النَّبيُّ  ـجتن يو أفه  :عامُّ ا الفأمَّ 

بيل هلم.    تبيني السَّ

النَّبيِّ    :وأمَّا اخلاصُّ  تعليُم  املرشكني،    ×فهو  دَّ عىل شبه  الرَّ ودحض واملؤمنني 

تبي باطلهم، وهذا م بيل هلم  ني ن كامل  السَّ  ال  إذ  ؛-سابقتها  من  درجةً   أعىل  :وهي– 

 . العلامء من املسلمني خلواصِّ  فهي وعلَّمه، اهلل اصطفاه من بل ،لمنياملس مجيع هلاينا

 .[11]األنفال:  ﴾ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڄ﴿ قال هللا تعاىل: -7

النعاُس  )َيغَشاكم  عمرو:  وأبو  كثري  ابن  فقرأ  النعاس  يغشيكم  القرأ  بفتح  اء ي( 

 (: عاَس النشيكم  ُيغْ )ر:  جعف  اس(. وقرأ نافع وأبو)النع  ورفع  عدها،والشني وألف ب

بضم الياء وكِّس الشني، وياء بعدها، ونصب )النعاَس(. وقرأ الباقون كذلك، غري 

 . (1) يكم النعاَس( أهنم فتحوا العني وشددوا الشني )ُيَغشِّ 

 
 (. 2/627ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ ) (1)
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الفا اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  القروالتَّوجيه  يف  قراءاتاعل  فتوجيه  )يَ ؛   كم غَشاءة 

َيْغَش  َغِِشَ  من  والنعاُس(:  مسنالفعى،  قراءة عاس للن ٌد  ل  وتوجيه  الفاعل.  فهو   ،

إىل   مسنٌد  والفعل  ُيْغِش،  َأْغشى  الفعل  من  النعاَس(:  فهو   اهلل)ُيْغشيكم  تعاىل، 

، واالفاع ُيَغِشِّ ى  النعاَس(: من َغشَّ يكم    اهلل إىل    لفعل مسندٌ ل. وتوجيه قراءة )ُيَغشِّ

 ، فهو الفاعل. (1) أيًضاتعاىل 

ق النعغَشاك)يَ   راءةومعنى اآلية عىل  النعاس يغشاكماُس(:  م  أمنًة   أنَّ  يف احلرب 

)ُيَغشِّ  وقراءة  النعاَس(  )ُيْغشيكم  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى  تعاىل.  اهلل  يكم من 

أمنً النعاس يف احلرب؛  يلقي عليكم  أنَّ اهلل تعاىل  لئال يغلبكم  ىلا منه تعاالنعاَس(:   

كع  . (2) م دوُّ

ر له عىلهلل تعإىل ا  الفعلسبة   نوال تعارض بني القراءتني؛ ألنَّ   اىل باعتباره الـُمقدِّ

 احلقيقة، ونسبة الفعل للنُّعاس؛ ألنَّه هو الذي غشيهم. 

ا من  الـحاصل  القراءتني:  واملعنى  عىل جتامع  وامتنانه  اهلل  قدرة  عظيم  بيان 

ةاألمن، وهم يف    مأنزل عليه   املؤمنني حيث أرض املعركة، فَمن الذي  س يف  البأ  شدَّ

  )ُيْغشيكم النعاَس( وهذا ما دلَّت عليه قراءة    نٍب؟اجلِّ  من ك  دٌق بهوت حم ملوان  مأي

يكم النعاَس( هلل تعاىل. ُثـمَّ إنَّ هذا األمن النَّازل ؛ ألنَّ الفاعل فيها هو اوقراءة )ُيَغشِّ

اد ي- أيًضا  عليهم حصل بسبٍب عجيٍب  الُّ عىل قدرة  النُّعاس، فهو  ه  -ةلباهرهلل  و 

بب: أنَّ الـُمحارب  اُس(عكم الن َشاغ)يَ ة  قراء  الفاعل يف ، ووجه العجب يف هذا السَّ

من لينجو  البدهية؛  ورسعة  اليقظة،  ة  لشدَّ بـحاجٍة  املعركة  أرض  فكيف    يف  املوت، 

ن فقَد ا عور كلِّ ينجو منه بضدِّ ذلك، وهو النُّعاس املتضمِّ  َة عامَّ الغفله أو بعِضه، ولشُّ

 حوله، فسبحان اهلل العظيم. 

 
ي بنُينظر: الك (1)  (.1/340بن إدريس )(، املختار ال 1/489)  يب طالبأ شف ملكِّ

 (.3/333للبغويِّ )يل التنز (، معامل31/419 )ان للطََّّبيِّ ُينظر: جامع البي (2)
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 . [ 12:  ]يوسف   ﴾ ائ   ى   ى    ې   ې  ې  ې     ۉ﴿ : عاىل  ت ال هللا ق   -8
 قرأ نافع وأبو جعفر )يرتِع ويلعْب(: بالياء فيهام، وكِّس العني. 

قنبوقرأ   وأثبت  العني،  وكِّس  فيهام،  بالنُّون  ونلعْب(:  )نرتِع  كثري  الياء  ابن  ل 

 ٍف عنه. لبخ

 لعني. ون اون فيهام، وسكونلعْب(: بالنُّ نرتعْ امر )ابن عرو ووقرأ أبو عم 

 . (1) ون )يرتْع ويلعْب(: بالياء فيهام، وسكون العني الباقوقرأ 

ُيَبنيِّ اختالف الفاعل يف   ؛ فتوجيه اجلزم يف )نرتْع(:  القراءاتوالتَّوجيه اللغويُّ 

تعا  قوله  يف  األمر  جواب  االتِّ (ه)أرسلىل:  أنَّه  تعة:  والرَّ اخلساع  ،  وتوجيه صب.  يف 

ال يف  كِّس  أنَّ )نرتِع(عني  األاجو  ه:  أيًض ب  وُح مر  ووزنه  ا،  للجزم.  الياء  ذفت 

عي، فالتَّاء زائدة. أي: نرعى اإلبل والغنم. أو يرعى ب عضنا بعًضا،  )نفتعل( من الرَّ

بعًضا بعضنا  الف(2)ويكلؤ  إسناد  الياء:  قراءة  وتوجيه  لنبيِّ  .  ،    يوسفهلل  اعل 

 . (3) عةاجلام  عل همالفاعل جلامعتهم، ف ون: إسناد الفة النُّ قراء توجيهل. وفهو الفاع

عىل   ب  يتدرَّ غًدا  معنا  يوسَف  أرسل  ويلعْب(:  )يرتِع  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى 

 . (4) رعي اإلبل وحفظها، ويلعب

ن غًدا  معنا  أرسله  ونلعْب(:  )نرتِع  قراءة  عىل  اآلية  إبَلناومعنى  ويرعى   ،رعى 

 .(5) ونلعب حلفظ،سة واحلرابعضنا بعًضا با

اآل قرومعنى  )ية عىل  ونلنرتعْ اءة  بـأرسله  عْب(:    م  نتنعَّ غًدا  األكل  معنا  ات  ملذَّ

ب، ونلعب  . (6) والرشُّ

 
 (. 2/293زريِّ )ن اجلُينظر: النَّرش الب (1)

 (.2/620زيل البن ُجَزيٍّ )(، التَّسهيل لعلوم التَّن1/413ُينظر: املختار البن إدريس ) (2)

مني احللبيِّ 1/413ختار البن إدريس )نظر: امليُ  (3) رُّ املصون للسَّ  (.6/449 )(، الدُّ

 (. 3/224ة )(، املحرر الوجيز البن عطيَّ 4/220بغويِّ )لل لتنزيلنظر: معامل ايُ  (4)

 (.3/224ُينظر: املحرر الوجيز البن عطيَّة ) (5)

 (.9/139للقرطبيِّ )  القرآن اماجلامع ألحك  (،4/220للبغويِّ ) ُينظر: معامل التنزيل (6)
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األكل  يف  ع  يتوسَّ غًدا  معنا  أرسله  ويلعْب(:  )يرتْع  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى 

ب، ويلهو ويلعب   .(1) والرشُّ

ألخذ    ف  إخوة يوس   أعذار عن  خَّبٌ   نَّـهاذه القراءات؛ ألهض بني  تعاروال  

 منهم. درت ها صيهم، وكلُّ أخ

 يف ذكر  بيان اجتهاد إخوة يوسف    :تاالقراءـحاصل من اجتامع  نى الواملع

َثـمَّ  األسباب التي ذكروها ألبيهم يعقوب   حراء، ومن  ؛ ألخذ أخيهم إىل الصَّ

 إلقاؤه يف البئر. 

 طراف: أ ثالثةبها فعتا ألبيهم تتعلَّق منهروالتي ذك واألسباب

ل:الطَّ   ور: ثة أمع بثالينتف، حيث يوسف   رف األوَّ

عي. -أ  بتعلَّم رعي اإلبل وحفظها، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )يرتِع( من الرَّ

تعة   -ب  ب، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )يرتْع( من الرَّ ات األكل والرشُّ ع يف ملذَّ  . ويتوسَّ

 يلعب(.وقوله ) عليه دلَّ  و ماهو املباح، وهع يف اللويتوسَّ  -ج

 مجيًعا حيث ينتفعون: قوب د يعأوال لثَّاين:رف ا والطَّ 

ب.  -أ ات األكل والرشُّ عون يف ملذَّ  يتوسَّ

عون يف اللهو املباح.  -ب  ويتوسَّ

حراء، وهو ما د عي يف الصَّ لَّ عليه  والطَّرف الثَّالث: هي ماشيتهم، وتنتفع: بالرَّ

عي.وق  له )نرتِع( من الرَّ

القراءض  راأغ  ومن إنزول  بياُن  القرآن  تني:    اخترصت ، حيث  اءاته قريفعجاز 

إخ حواَر  القراءات  يوسف  هذه  كانوا    وة  أنَّـهم  ظاهره  والذي  أبيهم،  مع 

 اضه. اعرت يه عن نـْ َيعرضون عليه هذه األسباب واحًدا تلو اآلخر؛ لِـَحلِّ ُعَقد امتناعه، وَثـ 

 
 (. 2/620َزيٍّ )ن ُج يل البلعلوم التَّنزهيل (، التَّس15/569ُينظر: جامع البيان للطََّّبيِّ ) (1)
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عدمإلعجااومن   أيًضا  البياينِّ  الإطا  ز  بلة  أفصل  التني  ة  القصَّ سبقت  حداث  ي 

احل أعقبوالت  وارهذا  إذ ي  بال  ته؛  األسباب  هذه  ُأفردت  طريف لو  بني  ما  لبُعَد  كر  ذِّ

ف إىل معرفة نتيجة احلوار.  امع الذي يتشوَّ ة، وتسلَّل امللل إىل السَّ  القصَّ

 ﴾ ڌ  ڌ  ڎ  ڍڍ   ڇ  ڇڇ   ڇ ﴿   قال هللا تعاىل:  -9

 . [56:]يوسف 

يُّ ري املن كثقرأ اب  .(1) ءيابالون: ن. وقرأ الباق: )حيث نشاء( بالنوكِّ

القراءتني الفاعل يف كال  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  النُّون: والتَّوجيه  قراءة  ؛ فتوجيه 

إىل   الفعل  الي  اهللإسناد  قراءة  وتوجيه  الفاعل.  فهو  التَّعظيم،  عىل  إسناد تعاىل  اء: 

 .  (2)  اعلفهو الف،  يوسف لفعل للنَّبيِّ  ا

نم  ىل تعاهلل  نُّون: أنَّ اومعنى اآلية عىل قراءة ال –يف أرض مرص    ليوسف    كَّ

يق   بعد   أنَّ :  الياء  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى.  تعاىل  اهلل  يشاء  فيها  ينزل  -واحلبس  الضِّ

 . (3) ينزل يف أرض مرص حيث يشاء هو  يوسف

بني تعارض  القراءتنيوال  املشيئة  إسناد  ألنَّ  تعاىل  ؛  با هلل  املعتبار  لألشياء قدِّ ه  ر 

 نَّ له مشيئًة تابعًة ملشيئة اهلل تعاىل. أل؛  سفيو ل لالفعقيقة، ونسبة عىل احل

ليوسف  احلاصل  التَّمكني  ة  قوَّ بيان  القراءتني:  اجتامع  من  الـحاصل  واملعنى 

ة ذا ما دلَّت عليه قراءها ظلاًم، ويف أرض مرص، بعد أن كان مستعبًدا مسجونً   

؛  يوسف    يِّه نبل  فظه وحاية اهلل تعاىللتَّمكني هو من رعا ا  هذان أنَّ وبي  )يشاء(.

 جزاء حفظه أمر اهلل تعاىل، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )نشاء(. 

 ﴾ جب  يئىئ حئ مئ جئ ی ی ی ﴿   قال هللا تعاىل:   -10

 . [ 63:  ]يوسف 

 
 (. 2/295ريِّ )اجلزُينظر: النَّرش البن  (1)

ي بن أيب طالب )  (2)  (. 551 )(، رشح اهلداية للمهدويِّ 2/11ُينظر: الكشف ملكِّ

 (.13/10حرير والتَّنوير للطَّاهر ابن عاشور )(، التَّ 16/151يِّ )للطََّّب انر: جامع البيُينظ (3)
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 . (1)ياء. وقرأه الباقون: بالنونل)يكتل( با قرأ محزة والكسائي وخلف:

اوالتَّوج يُ للغويُّ يه  الفاعلَب   اختالف  القرا  نيِّ  كال  فءتنييف  قرجتو؛  ايه  لياء: اءة 

الِّ عىل   الدَّ مري  للضَّ الفعل  وتوجيه  أخيهم إسناد  الفاعل.  فهو  إسناد  ،  النُّون:  قراءة 

 . (2)نالفاعلوهم ، فأنفسهم الفعل لضمري اجلامعة املتكلِّمني، واملراد:  

فأرسل الياء:  قراءة  عىل  اآلية  أخامعن   ومعنى  يكا  عنَّ نا  ويرفع  لنفسه،  منع  تل  ا 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ    ۋ  ﴿  كام يف قوله:  م حضوره،ب عد سب ب  حصللذي  كيل اال

ىل قراءة النُّون: فأرسل معنا أخانا نكتل مجيعُنا؛  . ومعنى اآلية ع ﴾ۋ  ۅ  ۅ

 . (3) إذ الكيل للحارضين 

 . نَّـها حكايُة أقواٍل قيلتالقراءتني؛ أل تعارض بني وال

القراءال  عنىملوا اجتامع  من  أنـحاصل  بياُن  إال حٍد  وال  كيلال    تني:   منهم 

ل له، سواٌء كان يل بنفسه؛ إذ الغائُب ال كيبرشطني، أحدمها: أن حيرض من يريد الك

قيق أو إخوته من أبيه، وهذا ما دلَّت عليه ون )نكتل(. قراءة النُّ  الغائب أخاهم الشَّ

إن حرضوا،  فال كيل للباقني، و حيرض فإن ملهم،  والرشط اآلخر: حضور أخيهم مع

 . (4) قراءة الياء )يكتل( عليهت دلَّ  ما اذوه

 .[8]احلجر:  ﴾ڑ  ک  ک  ک    ک﴿ قال هللا تعاىل: -11
ل امللئكَة( بنوٍن مضمومٍة، ثـ مَّ بنوٍن  قرأ محزة والكسائي وخلف وحفص: )ما ُننَزِّ

وم )امللئكَة(.  وبنصب  الزاي،  وبكِّس  بت)ما    شعبة:قرأ  فتوحٍة،  امللئكُة(  ل    ُتنزَّ
ٍ
اء

 
 (. 2/295) يِّ اجلزر نظر: النَّرش البنيُ  (1)

ينِّ )1/194)ُينظر: املختار البن إدريس ( 2)  (.6/2524(، لطائف اإلشارات للقسطالَّ

للبغويِّ   (3) التنزيل  معامل  ل256/ 4)  ُينظر:  الكشاف  خمرشيِّ  (،  اجل(،  2/485)لزَّ البن  املسري  وزيِّ  زاد 

(2/454.) 

التنزيل  (4) معامل  )  ُينظر:  للزَّ 256/ 4للبغويِّ  الكشاف  اجلوزيِّ  2/485)  يِّ خمرش(،  البن  املسري  زاد   ،)

(2/445.) 
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بثـمَّ مومٍة،  مض )ما وحٍة،  مفت  نٍ نو  الباقون:  وقرأ  )امللئكُة(.  وبرفع  مفتوحٍة،  وزاٍي 

د البزيُّ التَّاء وصاًل َتنزَّ   . (1) ل امللئكُة(، وشدَّ

اختال  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  يفوالتَّوجيه  الفاعل  ل القراءات   ف  ُننَزِّ )ما  قراءة  فتوجيه  ؛ 

إلئكةَ امل إىل  سناد  (:  فهو  تعاىل  اهلل الفعل  مفةَ ئكمللو)ا  الفاعل،،  به.(  وتوجيه    عوٌل 

ل امللئكُة(: بناء الفعل إىل مقر ا مل ُيسمَّ فاعله، ورفع )امللئكُة( عىل أنَّه نائب اءة )ما ُتنزَّ

ل امللئكةُ   . (2)، فهم الفاعلوناملالئكة لفعل إىل ا(: إسناد فاعل. وتوجيه )ما َتنزَّ

ل املىل  ية عى اآلومعن ُننَزِّ أنَّ اهلل تعاىل    لئكُة(:ل املنزَّ تُ   )ما   لئكَة( وقراءةقراءة )ما 

لرسالة لرسله، أو بالعذاب ألعدائه. ففي اآلية ق، أي: باهو الذي ينزل املالئكة باحل

الطَّال  املرشكني  عىل  تعاىل  اهلل  من  اردٌّ  نزول  صدق ملبني  عىل  لنبيِّه  هادة  للشَّ الئكة 

اآليـنومعه.  ـتـالـرس  قـى  عىل  )مـة  امللئتَ ا  ـراءة  ل  أنَّ كُة(نزَّ ال:  هيـالئم ـ  ي ـالت  كة 

 . (3)زل باحلقِّ ـنـت

إسناد ألنَّ  القراءتني؛  بني  تعارض  به،    وال  اآلمر  باعتباره  تعاىل  اهلل  إىل  الفعل 

ر له، وإسناده للمالئكة؛ ألنَّـهم ا  ، الفاعلون له عىل احلقيقة.هملبارشون لالـُمقدِّ

القرانى الملعاو أنَّ الئكة امل ءات: بيان عظم ـحاصل من اجتامع هذه  ـها ال ة، وهو 

من   دلَّت  تنزل  ما  وهذا  هلا،  تعاىل  اهلل  بأمر  بل  نفسها،  ل  تلقاء  ُننَزِّ )ما  قراءة  عليه 

لأل سالة  الرِّ وهو  به  تنزل  ما  عظمة  وبيان  باحلق(.  إال  أو  امللئكَة  ذاب عنبياء، 

ل امللئكُة إال)ما    قراءةليه  األعداء، وهذا ما دلَّت ع (. ويب  َتنزَّ املالئكة   تعظيمأيت  احلقِّ

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ﴿  يًدا للمرشكني يف قوهلم:به هتد  ما تنزلو

 . ﴾ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ ژ ڍ  ڌ 

 
 (. 2/301ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ ) (1)

 . (3/87للفايس ) (، الآللئ الفريدة 1/644إدريس )ُينظر: املختار البن  (2)

رُّ املصون للسَّ 17/67لطََّّبيِّ )نظر: جامع البيان ليُ  (3)  (.7/144 )مني احللبيِّ (، الدُّ
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 . [ 2النحل:  ]   ﴾ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ﴿   قال هللا تعاىل:   -12

ل امللئكُة(    قرأ َروح: )َتنزَّ
ٍ
دٍة    وحٍة، مفتبتاء  كُة(.مللئوبرفع )ا  حٍة،مفتو وزاٍي مشدَّ

البا )يُ وقرأ  املقون:  ل  مضمومةٍ نزِّ  
ٍ
بياء وبنصب لئكَة(  مكسورٍة،  دٍة  مشدَّ وزاٍي   ،

اي فوا الزَّ  . (1) )امللئكَة(، إال ابن كثري، وأبا عمرو، ورويًسا، فإنَّـهم خفَّ

ا والتَّ  اختاليُّ للغووجيه  ُيَبنيِّ  يف    الفاعل  )ُينزِّ   ؛ اءاتالقرف  قراءة  ل  فتوجيه 

الئكةَ امل من  والفا)نزَّ   لفعل (:  هو  ل(،  امللئكُة(:    اهللعل  ل  )َتنزَّ قراءة  وتوجيه  تعاىل. 

ل(، فُحذفت إحدامها ِّتفيًفا، و)  . (2) ( فاعل مرفوعاملالئكةأصل الفعل بتاءين )تتنزَّ

قراء عىل  اآلية  )ُينِزل  ومعنى  واملخفَّف -مللئكَة(  اة  د  ينزل   اهلل  أنَّ :  -املشدَّ تعاىل 

با   من   يشاء  من  عىل  -هموأخرا  همدنيا  يف  لق للخ  ةحيا  هو  الذي–لوحي  املالئكة 

ل)  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى.  له  رشيك  ال  وحده  اهلل  بعبادة  النَّاس  ليأمروا  رسله؛   َتنزَّ

 .(3) لخ ئكة تنزل بالوحي ...إاملال أنَّ (: امللئكةُ 

إس تعار  وال ألنَّ  القراءتني؛  بني  باعتبارهإىل    الفعلناد  ض  تعاىل  به،    اهلل  اآلمر 

 ـهم املبارشون له، الفاعلون له عىل احلقيقة.ة؛ ألنَّ للمالئك ه، وإسنادهر لُمقدِّ الـ

ينز الذين  الـحاصل من اجتامع القراءتني: اإلخبار بأن املالئكة هم  لون واملعنى 

املرسل عىل  مبالوحي  وهذا  امل  اني،  ل  )َتنزَّ قراءة  عليه  بأنَّ  واإل(.  ةُ كلئدلَّت  خبار 

ال بأاملالئكة  إال  تنزل  ا  تمر  أهلل  هلا  تنزل،  عاىل  ما  ن  )ُينِزل وهذا  قراءة  عليه  دلَّت 

ا هذان  ووقع  وهو  امللئكَة(.  لرسله  تعاىل  اهلل  يوحيه  ما  أعظم  يدي  بني  خلَّبان 

[ 2]النحل:    ﴾ۀڻ    ڻ    ڻں  ڻ   ں  ڱ  ﴿  ر يف قوله تعاىل:التَّوحيد املذكو

 ، واهلل أعلم.  لهتعظياًم 

 
 (. 2/302رش البن اجلزريِّ )لنَّنظر: ايُ  (1)

مني احللبيِّ )1/455ر البن إدريس )ختاُينظر: امل( 2) رُّ املصون للسَّ  (.7/188(، الدُّ

 (. 2/593خمرشيِّ )شاف للزَّ لك(، ا4/8يِّ )عامل التنزيل للبغوُينظر: م (3)
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 .[66 ]النحل: ﴾ڤڤ    ٹ  ڤ ٹٹ   ٹ    ٿٿ  ٿ  ﴿ اىل:قال هللا تع  -13

عامر   وابن  نافع  وقرأ  املوضعني،  يف  مفتوحٍة   
ٍ
بتاء )َتسقيكم(  جعفر:  أبو  قرأ 

 . ( 1)   مضمومةٍ   قيكم( بنونٍ . وقرأ الباقون: )ُنس ويعقوب وشعبة: )َنسقيكم( بنوٍن مفتوحةٍ 

ون: نسبة  ة النقراء؛ فتوجيه  عل يف القراءاتختالف الفا اُيَبنيِّ والتَّوجيه اللغويُّ  

إىلا مضارع   اهلل   لسقي  وبالضم  )سقى(،  مضارع  وبالفتح  الفاعل،  فهو  تعاىل، 

أسقيناهم   فيقال:  دائاًم،  رِشًبا  كان  إذا  )أسقى(  وقيل:  لغتان،  مها  قيل:  )أسقى(، 

رشبةً   وأسقيناهم  نـهًرا، أعطوه  إذا  فيام  و)سقى(  وتلبنًا.  إسناد وجيه  .  التَّاء:  قراءة 

 عل.الفا ، فهي(2) اماألنع   يمة هب   ل إىل عفال

ى اآلية عىل قراءة )ُنسقيكم( و)َنسقيكم(: أنَّ اهلل تعاىل يـمتنُّ عىل عباده أن ومعن

عىل ذلك    نَّ القادرسقاهم من بطون األنعام لبنًا خالًصا خيرج من بني فرٍث ودٍم، وأ

املس هو  به  عليهم  عىل  (3)ادةللعب  تحقُّ واملنعَم  اآلية  ومعنى  )تَ .  مسقيكقراءة  ا م(: 

 عل السقي لبهيمة األنعام.اد ف، مع إسن سبق ذكره

له،   ر  الـُمقدِّ باعتباره  تعاىل  اهلل  إىل  الفعل  نسبة  القراءتني؛ ألنَّ  بني  تعارض  وال 

 عها. خيرج من رض ونسبة الفعل لألنعام؛ ألنَّ اللبن

هذ اجتامع  من  الـحاصل  القواملعنى  السَّ راءاته  فعل  إضافة  هو  ل:  بب قي   لسَّ

ر يف عجيب خلِق اللََّبن يف رضعها من بني فرٍث  فتَّ لل  ؛-عاماألن  هيمةـب  وهي–رةً تا كُّ

  ؛ -وهو اهلل تعاىل -وإضافة الفعل لـُمسبِّبه  ودٍم، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )َتسقيكم(.  

نه بالنَّظر إىل  فلة عم الغوذلك بعبادته وحده ال رشيك له، وعد  عىل نعمته،لشكره  

بب  سقيكم( و)َنسقيكم(، واهلل أعلم. ة )نُ ليه قراءما دلَّت عوهذا به،  دون مسبِّ  السَّ

 
 (. 2/304ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ ) (1)

ينِّ )17/237 )َّبيِّ : جامع البيان للطَّ ُينظر (2)  (.6/9265(، لطائف اإلشارات للقسطالَّ

 (. 41/199اهر ابن عاشور )تَّنوير للطَّ (، التَّحرير وال443ُينظر: تيسري الكريم الرمحن البن ِسعدي ) (3)
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 . [ 7اء:  رس ]اإل   ﴾ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇ ﴿   قال هللا تعاىل: -14
با بكر: )ليسوَء(  ابن عامر ومحزة وشعبة وخلف وأبو  اهلمزة.    لياء، ونصبقرأ 

بالن  )لنسوَء(  الكسائي:  اون، ووقرأ  كذلك. وقرأ  نصب  )ليسوالباقونهلمزة  ا(  ءو: 

 . (1) ا واو اجلامعةدهمزة، وبع، وبضم اهلالياءب

القراءات  يف  الفاعل  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  )ليسوَء(:  والتَّوجيه  قراءة  فتوجيه  ؛ 

. وتوجيه قراءة البعث ، أو إىل  دالوع و إىل  تعاىل، فهو الفاعل، أ  اهلل إسناد الفعل إىل  

ري  ضم ل  (: مسندٌ سوءوا)لي  راءةجيه ق. وتو  اهلل فاعل هو  ، فال: نحن(: أي)لنسوء

 .(2)، فهم الفاعلونالعباد ائد إىل او العالو

ة اآلخرة بعثنا عليكم عباًدا   ومعنى اآلية عىل قراءة )ليسوَء(: فإذا جاء وعد املرَّ

اهلُل وجوَهكم  ليسوَء  وجوهكع  عىل  باديًة  السوء  آثار  جيعل  أي:  لكم،  أو قوبة   م. 

البعُث ليسو ليسوء  أو  الوعُد.  ومعنى  ء  عىلاآلي.  لسوءَ )لناءة  قر  ة  نحن نسوء  (: 

بعثناهم  الذين  العباُد  ليسوء  )ليسوءوا(:  اآلية  ومعنى  العظمة.  عىل  وجوهكم، 

 .(3) عليكم وجوَهكم 

هذه   بني  تعارض  فنسبتاالقراءوال  لل؛  الفعل  حصلتعة  الذين  م  ألهنَّ  باد 

ر ذلك. عل هلل تعاىل؛ ألنَّه الـُمقلف ا سبةون العقوبة عىل أيدهيم،  دِّ

ااجتام من    لـحاصلاعنى  وامل بني لقراع  ستصيب  التي  العقوبة  أنَّ  بيان  ءتني: 

قراءة   دلَّت عليه  ما  وأنَّـها عقوبة عظيمة، وهذا  تعاىل،  اهلل  بتقدير من  إرسائيل هي 

يه قراءة ت علا دلَّ جعلها عىل يد عباٍد له، وهذا م  (، وأنَّ اهلل  ( و)لنسوءَ )ليسوءَ 

 )ليسوءوا(. 

 
 (. 2/306) نَّرش البن اجلزريِّ نظر: اليُ  (1)

رُّ 3/95) ن النَّجيبنيُينظر: الآللئ الفريدة الب (2) مني احللبيِّ )ن لاملصو (، الدُّ  (.7/316لسَّ

خمرشيِّ )5/80لتَّنزيل للبغويِّ )مل اُينظر: معا( 3)  (.2/650(، الكشاف للزَّ
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چ   ڇ  ڇ    چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿  :تعاىلقال هللا    -15

 . [69]اإلرساء:  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

بالنون. )فنغرقكم(  عمرو:  وأبو  كثري  ابن  ورويس:    قرأ  جعفر  أبو  وقرأ 

وقرأ   بالتاء.  ))فتغرقكم(  ابن فالباقون:  إال  اء  الرَّ بتخفيف  وكلهم  بالياء.  يغرقكم( 

 .(1) الوجهاننه عفردان و

الفاع اخ َبنيِّ  يُ والتَّوجيه اللغويُّ  ؛ فتوجيه قراءة )فنغرقكم(  راءاتل يف القتالف 

تعاىل، فهو الفاعل، والنُّون للعظمة، والياء:   اهلل وقراءة )فيغرقكم(: إسناد الفعل إىل 

لقوله:   الذي مناسبًة  الفعل    )ربكم  إسناد  )فتغرقكم(:  قراءة  وتوجيه  يزجي(. 

 . (2) ، فهي الفاعلح ي ر ال ري لضم 

هيا الناس أن نعيدكم  أمنتم أ   قكم(: أمكم( و)فيغر فنغرق ءة )قرا  ومعنى اآلية عىل

كفركم.  إىل بسبب  فنغرقكم  الريح،  من  قاصًفا  عليكم  فنرسل  أخرى،  ًة  مرَّ البحر   

 . (3) م الريح بسبب كفركم ككم(: فتغرقومعنى اآلية عىل قراءة )فتغرق 

يح باعتبارها السَّ ة الفعل للنسب  ألنَّ   وال تعارض بني القراءات؛  رقهم،يف غبب  رِّ

ر هلذه هلل تعاىلعل إىل ا ونسبة الف يح أن ُتـهلكهم.  باعتباره الـُمقدِّ  العقوبة، اآلمر للرِّ

اكبني الرَّ املرشكني  ِّتويف  القراءتني:  هاتني  نزول  من  بعذ  والغرض  ب  ا البحر 

و بـهبوبـها  ينتفعون  التي  يح  بالرِّ تعاىل  ش وح  ، اسكوهناهلل  يف  وجنوًبا،  ركتها  ـاماًل 

لَّت عليه ارها سبًبا للغرق، وهذا ما دا؛ باعتبالفعل هللك بإسناد  ا، وذغربً ا وورشقً 

للريح،   اآلمر  باعتباره  أخرى  تارًة  تعاىل  اهلل  إىل  الفعل  وإسناد  )فتغرقكم(.  قراءة 

عوهذا   دلَّت  الذي  لما  العذاب  تعظيم  يف  وزاد  )فيغرقكم(،  قراءة  به دتوعَّ يه  ه م 

 (.  فنغرقكم) قراءة  يف -له  أهٌل  وهو– عظيملتَّ عىل وجه ا فعل إليه إسناد ال

 
 (. 439اجلزريِّ ) البن سري، حتبري التي(2/308ن اجلزريِّ )النَّرش البُينظر:  (1)

مني احللبيِّ  (2) رُّ املصون للسَّ  (.6/2716ينِّ )سطالَّ ات للق(، لطائف اإلشار863، 7/385 ) ُينظر: الدُّ

 (.3/39(، زاد املسري البن اجلوزيِّ )2/679يِّ )خمرشللزَّ ُينظر: الكشاف  (3)
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  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې ۋۋ ﴿  قال هللا تعاىل:  -16

 . [102]اإلرساء:  ﴾ى

 .(1) اقون: بفتحهقرأ الكسائي: )لقد علمُت( بضم التاء. والبا

اللغويُّ   الفاعل يفوالتَّوجيه  :  ءتني قرالاكال    ُيَبنيِّ اختالف  مِّ الضَّ ؛ فتوجيه قراءة 

،  لفرعون وجيه قراءة الفتح: إسناد الفعل وت عل.الفا ، فهو ىوس ملعل الف سنادإ

 . (2) فهو الفاعل

: أنَّ موسى   مِّ  موسى قال لفرعون لـامَّ زعم أنَّ   ومعنى اآلية عىل قراءة الضَّ

يت عىل    ًة يلهؤالء اآليات التِّسع حجَّ   وٌر: لقد علمُت ما أنزلسحم   صدق نبوَّ

ه، كام تزعم. ومعنى  ال أعيقول قواًل مسحوًرا أ  فلسُت رض، واألربُّ الساموات إال  

 عىل  ال  له،  التَّوبيخ   وجه  عىل –قال لفرعون    اآلية عىل قراءة الفتح: أنَّ موسى  

ظاهًرا  ا  التِّسع  اآليات  هذه  نَّ أ  فرعون  يا   علمَت   لقد:  -اخلَّب  وجه هبا  بت  كذَّ لتي 

ا، وأنَّ  الساموات واألر ربِّ  نـها مأنَّ  يتٌة عدالَّ ـها ض حقًّ  . (3)صدًقا ىل نبوَّ

 وال تعارض بني القراءتني؛ ألنـهام ذكرتا قولني وقعا يف املايض.

اهلل نبيِّ  اجتهاد  بياُن  القراءتني:  اجتامع  من  الـحاصل    يف  موسى    واملعنى 

ة عىل فرعونإقام  تان: ْريــا فِ هنا، وم، وردِّه مزاعمه التي يفرتهية احلجَّ

دُّ  يقول، واا  ال يعي م  حورٌ مس  وسى  زعمه أنَّ م  :األوىل يه حاصٌل يف عللرَّ

علُمه   كُمل  من  حال  وهذه  فيه،  شكَّ  ال  يقينًا  أيقنت  أي:  علمُت(،  )لقد  قراءة 

 تخبِّط.وعقله، ال حال املسحور امل

تك  :ىخر ألوا أن  فرعون  تعإنكار  اهلل  عند  من  التِّسع  اآليات  ه خَّبأفاىل،  ون 

نفسه    موسى   يف  وقر   اآليات   منزل  نَّ أ  معرفته  نم  -ونفرع  نفس  :أي-بـام 

 
 (. 2/309 )ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ  (1)

رَّ 2/52 )خمرشيِّ لزَّ نظر: الكشف ليُ ( 2)  (. 4/294ة الفريدة البن النَّجيبني )(، الدُّ

 (. 7/121، البحر املحيط أليب حيَّان )(17/685) البيان للطََّّبيِّ ُينظر: جامع  (3)
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ةٌ   ذلك  ويف   تعاىل،  اهلل  هو  التِّسع بأمر      موسى  أخَّبه  إذ  فرعون؛  عىل  بليغةٌ   حجَّ

ب به، وهو   لَّت عليه  وقر يف نفسه، وهذا ما د  إخباره بـامال يـمكن لفرعون أن يكذِّ

 قراءة )لقد علمَت(.

 . [51:]الكهف ﴾ۉ  ې  ې  ې  ې ﴿ تعاىل:  هللاقال  -17

 .(1) التاء. وقرأ الباقون: بضم التاء  حتخذ( بفتا كنَت م)ومجعفر:  أبوأ قر

القراءتني  الفاعل يف كال  ُيَبنيِّ اختالف  اللغويُّ  مِّ ؛ فتوجيه قراءوالتَّوجيه  الضَّ   : ة 

اد الفعل إىل ـح: إسنـتالف  راءةـه ق ـيـل. وتوجـاعـو الفـاىل، فهـتع  اهللل إىل  ـاد الفعـإسن

 . (2) لالفاعو فه، ×  النَّبيِّ 

اآلومعن متَّخَذ  عىل  ية  ى  اهلل  كان  وما   : مِّ الضَّ يف قراءة  يعينونه  أعواًنا  املضلِّني 

بوبيَّ  ون به العبادة. ة يستحقُّ اخللق، فلامذا تعبدوهنم من دوين، وليس هلم حظٌّ يف الرُّ

ما الفتح:  قراءة  عىل  اآلية  ن  كنَت   ومعنى  أعوانً يا  املضلِّني  متَّخَذ  وبيَّنا  بل    ًرا،أنصاا 

 . (3) ٌأ من ذلكَّبَّ ٌه ومُ أنت منزَّ 

 . ×؛ ألنَّ فيهام خًَّبا عن اهلل تعاىل، وعن رسوله وال تعارض بني القراءتني
 تعاىل مل جيعل الظَّاملني أعواًنا ان أنَّ اهللواملعنى الـحاصل من اجتامع القراءتني: بي

فيستحقون عل  كبذل  له  دلَّت  ما  وهذا  العبادة،  من  قشيًئا  متخذ   )وما   راءةيه   كنُت 

عُضدً املضلِّ  سوُل  ني  الرَّ جيعلهم  ومل  ما  أنصارً   ×ا(.  وهذا  سالة،  الرِّ تبليغ  يف  له  ا 

وإنَّ  عُضًدا(،  املضلِّني  متخذ  كنَت  )وما  قراءة  عليه  أدلَّت  هم  ورسوله،  عـام  هلل  داٌء 

دون بالنَّار.  ُمتَوعَّ

 . [19 م: ري ]م   ﴾ گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱگ  گ  ﴿   عاىل: ت   هللا   قال   -18

أ قالون:  وبو عمرو  قرأ ورش  والباقون غري  الالم.  بعد  بالياء  )ليهب(  يعقوب: 

 
 (. 2/311ر: النَّرش البن اجلزريِّ )ُينظ (1)

مني احللبيِّ  (2) رُّ املصون للسَّ  (.6/2770) ينِّ طالَّ إلشارات للقس(، لطائف ا7/508 ) ُينظر: الدُّ

خمرشيِّ )ُينظ( 3)  (. 7/191يَّان )ملحيط أليب ح(، البحر ا2/728ر: الكشاف للزَّ
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 .(1) )ألهب( باهلمز بعد الالم. وعن قالون الوجهان

ُيَبنيِّ  اللغويُّ  ا والتَّوجيه  اختالف  القراءتنيل  كال  يف  قراءة  فاعل  فتوجيه  ؛ 

إسن ال)ليهب(:  إعفاد  وتو  اهللىل  ل  الفاعل.  فهو  )ألقراءجيه  تعاىل،  إسناد ة   هب(: 

ل أنا   جَّبيل تكلم، وهو  لم الفعل  ـام  إنَّ أو هو عىل احلكاية، أي:  الفاعل،  ، فهو 

 . (2)  اهللرسول ربِّك قال: أرسلُت إليك ألهب لك، فيكون الفاعل هو 

أنعىل قراءة )ليهب(: قال جَّبيل  اآلية    ومعنى إنَّـام  ليهب   كربِّ   لا رسو: 

زكيًّا. غالًما  لك  اومع  اهلل  قراءة    آليةنى  أنا جَّبيل    قال)ألهب(:  عىل  إنَّـام   :

ـ  .( 3) ك ألهـب لك ...رسول ربِّ

ألنَّ  تعاىل؛  اهلل  إىل  ُأسند  الفعل  ألنَّ  القراءتني؛  بني  تعارض  الواهب  وال  ىل  عه 

 .ةاهلب ؛ ألنَّه الـُمرَسل بـهذهاحلقيقة، وُأسند الفعل جلَّبيل 

القراء لـأنَّ   ني:تواملعنى الـحاصل من اجتامع  جَّبيل    نم مريمامَّ فزعت  ه 

 أخَّبها بأمرين:  [18]مريم:  ﴾ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک﴿وقالت له:  

إليها،    :أوَّهلما ميئه  رسول  سبب  أنَّه  أوهو  غالًما  رربِّـها،  هلا  ليهب  إليها  سله 

ه ت عليدلَّ ما    يقة، وهذاه الواهب هلا عىل احلق نَّ ألاىل؛  زكيًّا، وأضاف اهلبة إىل اهلل تع 

)ل لك(.قراءة  مر  يهب  اهلل  فكون  هو  الطمأنينة،   سله  عىل  يبعث  سبٌب  هذا 

 دئة روعها. وكونه مرَسٌل بـهبٍة هذا سبٌب آخر يبعث عىل األمن وهت

وح يف درعها،  بأنَّه ال   إخباره  :خرواآل ، وإنَّـام ينفخ الرُّ
ٍ
ها بسوء ا سببً   نفيكو  يـمسُّ

من  هلبة إليه  فإضافة اهب لك(،  قراءة )أل  عليه  لَّتدما  ذا  ـالم، وهـا بالغـملهـيف ح

بب.   باب السَّ

 
 (. 2/317النَّرش البن اجلزريِّ )ر: ُينظ (1)

ة الفريدة البن النَّجيبني )440ة القراءات البن زنجلة ) : حجنظريُ  (2) رَّ  (.4/348(، الدُّ

 (.5/223يِّ )معامل التنزيل للبغو(، 18/164للطََّّبيِّ )نظر: جامع البيان يُ  (3)
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 . [ 80]األنبياء:    ﴾ ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ ۆ  ﴿   قال هللا تعاىل:   -19

ن.  بالتاء. وشعبة ورويس: بالنو )لتحصنكم(:وابن عامر وحفص قرأ أبو جعفر 

 . (1) والباقون: بالياء

ُيَبنيِّ اختالف التَّ وال التَّاء: إسناد   ه قراءة؛ فتوجيءاتالقرايف    فاعلوجيه اللغويُّ 

نعةالفعل   ا للصَّ تعاىل، فهو    هلل، فهي الفاعل. وتوجيه قراءة النون: إسناد الفعل إىل 

 . ( 2)   ، فهو الفاعل اللَّبوس تعاىل، أو إىل    اهلل   ىل اد الفعل إ قراءة الياء: إسن وتوجيه  الفاعل. 

وعلَّمنايآلاعنى  مو )لتحصنكم(:  قراءة  عىل  لب    داود  نانبيَّ   ة  وس صنعة 

لتحصنكم من بأسكم. ومعنى اآلية عىل قراءة )ليحصنكم( أي: ليحصنكم   احلرب

 . (3)   حن كم( أي: لنحصنكم ن ومعنى اآلية عىل قراءة )لنحصن .  اللبوس، أو داود 

اللبوس من باب  ة وعنالصَّ ض بني هذه القراءات؛ ألنَّ إسناد الفعل إىل  تعار  وال

ر له. ىل؛ ألنَّ اهلل تعاالفعل إىل سناد ، وإبهسبإضافة الفعل إىل   ه الـمسبِّب الـُمقدِّ

اهلل   امتـنان  القراءات:  هذه  اجتامع  من  الـحاصل  عبعـ  واملعنى  أن ىل  اده 

  اثنني: رزقهم شيئني

 كم(. حصنتلاء )ِعلم صنعة لبوس احلرب، وهذا ما دلَّت عليه قراءة التَّ  :هلماوَّ أ

 صنكم(. ياء )ليح ه قراءة الت عليدلَّ ما  اللبوس نفسه، وهذا :واآلخر

 وحُسن االمتنان بكلٍّ منهام ألمرين: 

بـم   :أوَّهلما يوجد  ال  الَّلبوس  مألنَّ  ُيصنع  بأدوات  بل  بصنعته،  العلم  د  نها، جرَّ

اهلل    وآالت هـو  واآلالت  األدوات  هذه  وموجد  بـها،  مـم ُيصنَع  فصار    تنًّا ، 

 م بـكلٍّ منهام. عليه

 طناب. يناسبه اإل متناناال مقامألنَّ  :واآلخر

 
 (. 2/432زريِّ )ُينظر: النَّرش البن اجل (1)

 . (613 )(، رشح اهلداية للمهدويِّ 1/566ن إدريس )البختار ُينظر: امل (2)

 (. 3/161ُجَزيٍّ )(، التَّسهيل لعلوم التَّنزيل البن 18/480ُينظر: جامع البيان للطََّّبيِّ ) (3)
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ينشغلوا  لئالَّ  احلقيقة؛  عىل  بأسهم  من  حيصنهم  الذي  هو  بأنَّه  عليهم  وامتنَّ 

 يكفرونه. الفيشكرونه عىل نعمه و باب عن مسبِّبها، بل يقبلون عىل اهلل باألس 

  ﴾ ھ ھ    ھ  ھ ہ   ہ   ہ ہ ۀ  ۀ ﴿  قال هللا تعاىل:  -20

 .[8]الفرقان: 

 . (1) لياء: )يأكل(أكل(: بالنون. والباقون بالف )ني وخكسائقرأ محزة وال

اللغويُّ   القراءتنيوالتَّوجيه  الفاعل يف كال  اختالف  النون: ُيَبنيِّ  قراءة  ؛ فتوجيه 

الِّ عىل  إسن ار اد الفعل للضمري نحن، الدَّ ء: ، فُهم الفاعلون. وتوجيه قراءة الياالكفَّ

 ل.، فهو الفاع(2) × للنَّبيِّ لفعل د اانإس 

للنَّبيِّ  ة عىل قراءاآلي  عنىمو ار قريش أن يكون  الياء: طلُب كفَّ  يأكل  جنَّةٌ   ×ة 

اءة النون: طلُبهم منه  منها، فيستغني هبا عن النُّزول ألسواقهم. ومعنى اآلية عىل قر

 . (3) أن تكون له جنٌَّة يأكلون هم منها

 ني.وا كال القول ار قد قال الكفَّ ألنَّ  ؛اءتنيوال تعارض بني القر

اجـصالـحامعنى  ـوال من  القـتم ـ ل  ة  ـاع  نبوَّ يف  املرشكني  تشكيك  بياُن  راءتني: 

رزقَ ×لنَّبيِّ  ا يطلب  كونه  من  عليها،  هو  التي  حاله  تالئم  ال  وأنَّـها  يف  ،  مثلهم  ه 

أنَّـهام م َثـمَّ اقرتحوا عليه اقرتاحني زاعِمني  ويستحقُّ هبام    له،   نالئاماألسواق. ومن 

 ًعا:متبويكون نبيًّا أن 

فيستحقُّ    :هلماأوَّ  لألسواق،  النُّزول  هبا عن  يستغني  جنٌَّة  له  تكون  يكون  أن  أن 

 (. متبوًعا كامللوك، وهذا ما دلَّت عليه قراءة الياء )يأكل منها

ل عليهم فيأذن هلم باألكل من جنَّته، فيستحقُّ بذلك أ  :اثنيهما  ن يكون أن يتفضَّ

 
 (. 2/333ن اجلزريِّ )رش البنَُّينظر: ال (1)

خاويِّ )فتح الوصيد  (،2/617ُينظر: املختار البن إدريس ) (2)  (. 4/4211للسَّ

 (. 3/313املسري البن اجلوزيِّ )زاد (، 19/240ُينظر: جامع البيان للطََّّبيِّ ) (3)
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 .(1) له عليهم ا متبوًعا؛ لتفضِّ نبيًّ 

 .[193]الشعراء:  ﴾ڳ  ڳ     ڱ     ڱ﴿  تعاىل:ل هللاقا -21

ل(: بتشديد الزاي،   قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف وشعبة ويعقوب )نزَّ

 .(2) مني(، والباقون: بالتخفيف، ورفعهامونصب )الروح( و)األ

اختال ُيَبنيِّ  اللغويُّ  يف  والتَّوجيه  الفاعل  القراءتنيف  فكال  قراءة  ؛  توجيه 

إسن ـديـالتش الفعـد:  إىل  ـاد  فـعـ ت  اهللل  الفـهـ اىل،  )اـاع ـو  ونصب    وهو –لروح(  ل، 

إسناد   -  لـريـجب التخفيف:  قراءة  وتوجيه  نعته.  و)األمني(  املفعوليَّة،  عىل 

 . (3) الفاعل، و)األمني( نعته ، فهو جَّبيللـ)الروح(، وهو  الفعل 

أنَّ ومعنى   التشديد:  قراءة  اهلل  اآلية عىل  ج    ل  الكريم     َّبيلنزَّ بالقرآن 

نزل بالقرآن عىل    تخفيف: أنَّ جَّبيل  . ومعنى اآلية عىل قراءة ال×عىل النَّبيِّ  

 . (4) ×النَّبيِّ 

نسبة   ألنَّ  القراءتني؛  بني  تعارض  جَّبيل  وال  إىل  املبارش  باعتباره    الفعل 

احل له عىل  الفاعل  اهلل  للنُّزول،  إىل  الفعل  اقيقة، ونسبة  باعتباره  ر   آلمر تعاىل  الـُمقدِّ

 لذلك. 

بيا  القراءتني:  الـحاصل من اجتامع  القرآن مجع وصفني عظيمني دالَّني عىل  واملعنى  ن أنَّ 

 :  أنَّه احلقُّ

،   تعاىل، ال من عند غريه، وكفىأنَّه نزل من عند اهلل    :أوَّهلما هبذا دلياًل أنَّه احلقُّ

ل به الروَح دلَّت عليه قراءة التَّشديد  وهذا ما ل اهلُل.  األ )نزَّ  منَي(، أي: نزَّ

 
 (.313/ 3ُينظر: زاد املسري البن اجلوزيِّ ) (1)

 (. 2/336) بن اجلزريِّ ُينظر: النَّرش ال  (2)

ة القراء2/230لقراءات لألزهريِّ )ُينظر: معاين ا (3)  (.520ة )ات البن زنجل(، حجَّ

 (. 2/581لنَّسفيِّ )يل ل(، مدارك التَّنز19/396لبيان للطََّّبيِّ )ا عر: جامُينظ (4)
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ب  :اثنيهما نزل  الذي  سول  الرَّ األمني  أنَّ  جَّبيل  هو  هبذا القرآن  وكفى   ،

زياد أو  نقٍص  كاماًل، من غري  القرآن  بلَّغ  أنَّه  دلَّتدلياًل  ما  وهذا  تبديٍل،  أو  عليه    ٍة 

 . ﴾ڱ    ڳ  ڳ     ڱ ﴿قراءة التَّخفيف 

پ      پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿   قال هللا تعاىل:  -22

 .[6]القصص:   ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ

بياء مفتوحٍة،   فرعوُن وهاماُن وجنوُدمها(:  )وَيرى  قرأ محزة والكسائي وخلف 

ال الثالثة. وقرأ    وألٍف ممالٍة، ورفع األسـامء 
ٍ
بنوٍن مضمومٍة، وراء مكسورٍة،  باقون: 

 مفتوحٍة، ونصب األسـ
ٍ
 . (1) امء الثالثةوياء

ا ُيَبنيِّ والتَّوجيه  القراءتنياخت  للغويُّ  الفاعل يف كال  توجيه قراءة )وُنري ؛ فالف 

تعاىل، فهو الفاعل، ومراعاة لسياق   اهللفرعوَن ومهن وجنودمها(: إسناد الفعل إىل  

وُن وهاماُن وجنوُدمها(: إسناد  . وتوجيه قراءة )وَيرى فرع...(ونريد  قوله تعاىل: )

إىل  الفع وهامان وجنودمهال  الفاعلون،    ،فرعون  تعاىل  وألنَّ فُهم  اهلل  أراهم  إذا  ـهم 

م يرونف  . (2) إهنَّ

ُيري  تعاىل  اهلل  أنَّ  وجنودمها(:  ومهن  فرعوَن  )وُنري  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى 

و الذي كانوا وقومه يف األرض، وه  كنَي موسى  فرعوَن وهاماَن وجنوَدمها مت

ع اآلية  ومعنى  وهاما حيذرون.  فرعوُن  )وَيرى  قراءة  أىل  وجنوُدمها(:  فرعون  نَّ  ُن 

وجنودهـوه تـم ـامان  من  يرون  موسى  ـم ـا  كان  كني  ما  األرض  يف  وا ـوقومه 

 . (3) ذرونـح ـي

تـمكني موسى   أراهم  إذا  تعاىل  اهلل  القراءتني؛ ألنَّ  وَمن   وال تعارض بني 

م سريمعه، ف  ونه. إهنَّ

 
 (. 2/341ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ ) (1)

بُينظر: احلجَّ  (2) اء السَّ  (.649داية للمهدويِّ )(، رشح اهل5/411 )الفاريسِّ   عة أليب عيلٍّ ة للقرَّ

 (. 3/374البن اجلوزيِّ )ري د املس(، زا19/519يِّ )للطََّّبلبيان ُينظر: جامع ا( 3)
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الق اجتامع  من  الـحاصل  تـم رواملعنى  كان  لـامَّ  أنَّه  املستكاءتني:  يف ني    ضعفني 

د اهلل  األ ذلك بقراءتني، تدلُّ كلٌّ منهام عىل    رض مما تستبعده العقول عادًة = أكَّ

ٻ  پ  پ  پ    ﴿  حتقيق وقوع املراد من وجٍه: فدلَّت قراءة النُّون

وقومه كائٌن بقدر اهلل   ى  تـمكني موس عىل أنَّ  :  ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ

وهامان    وتدبريه، فرعون  ُيري  الذي  التَّ جنودمها  وفهو  اهلل مكذلك  ره  يقدِّ وما  ني، 

 تعاىل فإنَّه نافٌذ واقٌع، ال حمالة.

إسناُد  ذلك:  عىل  وجنوُدمها(  وهاماُن  فرعوُن  )وَيرى  الياء  قراءة  داللة  ووجه 

وية إىل فرعون وهاما  أعلم.   ىل حقيقة وقوع هذا التَّمكني، واهلل وجنودمها؛ تأكيًدا ع ن الرُّ

 . [12: افات]الص ﴾ ڱ   ڱ   ڳ﴿ قال هللا تعاىل: -23

ا وقرأ  التاء.  بضم  )عجبُت(  وخلف:  والكسائي  محزة  )عجبَت( قرأ  لباقون: 

 . (1) بفتحها

القراءتني كال  يف  الفاعل  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  قوالتَّوجيه  فتوجيه  راءة  ؛ 

جيه قراءة )عجبَت(: إسناد وتعاىل، فهو الفاعل. وت  اهللفعل إىل  )عجبُت(: إسناد ال

 . (2) فهو الفاعل ،× لنَّبيِّ ا عل إىل  فال

اهلل أنَّ  )عجبُت(:  قراءة  عىل  اآلية  املرشكني،  ومعنى  رشك  من  عجب  تعاىل   

النَّبيَّ   أنَّ  )عجبَت(:  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى  رسله.  م  ×وتكذيبهم  ن  عجب 

 . (3) القرآن و  ما آتاه اهلل من الفضل العظيم، وهسخرية املرشكني به عىل

حقي صفٌة  قاقوالعجب  بايٌَّة  تعطيٍل،  هلل  ئمٌة  وال  حتريٍف  غري  من  له  ُتثبُت  تعاىل، 

ب من خروج الِشء عن نظريه؛ تعظياًم    ييٍف وال تـمثيل، وهو  ومن غري تك يتعجَّ

 
 (. 2/356بن اجلزريِّ ) ال ُينظر: النَّرش (1)

 .(606ت البن زنجلة )(، حجة القراءا2/317ُينظر: معاين القراءات لألزهريِّ ) (2)

اج )21/22يان للطََّّبيِّ )امع البج ُينظر:( 3) جَّ  (.4/299(، معاين القرآن للزَّ
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ب منه، ال   يتعجَّ  عن ذلك، فهو    مع جهله به، تعاىل اهللله، مع علمه بسبب ما 

و عليٌم،   
ٍ
يشء خلروجتبكلِّ  هنا؛  الكافر  من  به  الطا  هعجُّ بعن  من  س عة  ائر ني 

عيَّ  ة عىل استحقاق اهلل تعاىل لـلعبادة، دون املخلوقات، مع قيام األدلَّة الكونيَّة والرشَّ

 . (1) ما سواه

وكذلك  رشكني،  امل  ب منـ جـى عـالـعـن؛ ألنَّ اهلل تـ يـ راءتـن القـارض بيـعـوال ت

 عجب منهم.  ×رسوله 

 حاصل من اجتامع القراءتني: ـ واملعنى ال

رشكني، حيث أرشكوا مع اهلل خلَقه يف عبادته وكفروا به،  ل امل م فِعبيان ِعظَ   -1

بذ  الفخرجوا  عن  ال لك  هلا  انقاد  التي  كـطَّاعة  اهلل  لُّ خلق  ب  فتعــــجَّ منهم،    هم، 

دلَّ  ما  قراءة )بل عجبُت(. واست وهذا  عليه  ٍد  ت  برسوله مـحمَّ الذي هو    ×هزؤوا 

ا  خري بالقرآن  بوا  وكذَّ سل،  ُأرسل  الرُّ الذي  ب  لذي  به،  تعجَّ حتى  الكالم،  أبلغ  هو 

 وهذا ما دلَّت عليه قراءة )بل عجبَت(.  ، ×منهم رسوله 

 كلمٍة  يف سياٍق واحٍد، بل يف  ×أنَّ إثبات صفة العجب هلل تعاىل ولرسوله    -2

فة عىل احلقيقة، ال املجاز،  عىل اتِّصاف اهلل تعاىل بـهذه الصِّ واحدٍة بقراءتني = تأكيدٌ 

م أنَّ اهلل تعاىل ال يتَّصف بصفٍة يتَّ ن يعىل مَ ففيه ردٌّ   صف هبا املخلوق، زاعاًم أنَّ  توهَّ

فةَ  اتِّصافه هبذه الصِّ فة للخالق يلزم منه ما يلزم املخلوَق عند  ، وأنَّ هذا إثبات الصِّ

جيب ٌم  حمرَّ عليه  تشبيٌه  وبناًء  عنه،  تعاىل  اهلل  ذلك  امتنزيه  من  خمرج  فال    هذا  عند– 

ما فة حملب إال  -ملتوهِّ  . ظاهرها غري عىل الصِّ

نَّة واجلامعة هو إثبات صفة العجب هلل  واحلقُّ الذي علي   من   كغريها–ه أهل السُّ

فات   عن   واجلواب  تـمثيٍل،  وال  تكييٍف   غري  ومن  تعطيٍل،  وال  حتريٍف   غري  من  -الصِّ

فة لوازم نَّ إ: ُيقال أن يذكرونـها التي اللوازم  : قسمني  إىل تنقسم الصِّ

 
 (.6/123ة )تيميَّ موع الفتاوى البن ظر: مُين (1)
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األالق  ملوصوف  :لوَّ سم  إضافتها  قبل  فَة  الصِّ تلزم  تلزم  لوازم  اللَّوازم  وهذه  ها، 

بَّ   سان  أو املخلوَق؛ ألنَّه املعنى الذي دلَّ عليه اللِّ   كلَّ موصوٍف، سواء كان الرَّ

، وال حمظور يف اال ٌر  العريبُّ  األذهان، ال حقيقة له يف يفشرتاك هاهنا؛ ألنَّه يشٌء مقدَّ

وما  اخل مـارج،  وُيقخالٍف من  إال  فات  الصِّ باب  يف  نَّة  السُّ ألهل  فيام    القسم  هبذا  رُّ 

بِّ   أصاًل.  يثبته من صفاٍت، كالعلم واحلياة، وإال وقع يف إنكار وجود الرَّ

اآل إض  :خروالقسم  بعد  فَة  الصِّ تلزم  فَة لوازم  الصِّ لزم  فام  ملوصوفها،  افتها 

ا ال تلز إل فة إلضافتها للمخلوق فإنَّـها لزم  وما    م املخلوق،ضافتها للخالق فإهنَّ الصِّ

تلزم ذاوت    ال  تـامثل  ال  ذاًتا  هلل  أنَّ  فكام  ذاهتا،  تناسب  صفٍة  كلَّ  ألنَّ  الـخالق؛ 

 تـامثل صفات املخلوقني.   املخلوقني = فكذلك له صفات ال

ل صار معطِّاًل، وم فمن عطَّ   بًِّها.عطَّل القسم الثَّاين صار مش نل القسم األوَّ

اللواالذ  لـخطأوا يـجعلون  أنَّـهم  لة  املؤوِّ فيه  وقع  فة  ي  الصِّ تلزم  التي  زم 

يقولون: ال  ُثـم  فة من حيث هي،  الصِّ تلزم  لوازَم  يـجعلونـها  للمخلوق  إلضافتها 

فة للخالق إال بإثباتيـمكن    يلزمنا  ذٍ هذا الالزم الذي ال يليق به، وحينئ  إثبات الصِّ

ظا عن  فة  الصِّ ويزوتأويل  هذاهرها.  ما  الو  ل  نـحو  عىل  اللوازم  بني  بالتَّفريق  هم 

 ، واهلل أعلم. (1)سبق 

ٺ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ   پ    ﴿  قال هللا تعاىل:  -24

 . [26]غافر:  ﴾ٿ

نافع وأبو  وأبو   قرأ  )ُيظهِ   جعفر  وحفص  ويعقوب  الياء  عمرو  بضم  وكِّس ر(: 

 .(2) ورفع )الفساُد( ر(،ظهَ )يَ  واهلاءاء ساَد(. وقرأ الباقون بفتح اليفاهلاء، ونصب )ال

 
تيميَّ   (1) البن  التدمرّية  )ُينظر:  القيِّم  30-02ة  البن  واملعطِّلة  اجلهميَّة  عىل  دِّ  الرَّ يف  املرسلة  الصواعق   ،)

بدائع  1220  -4/2161) البن(،  العقيد1/165)لقيِّم  ا  الفوائد  رشح  العزِّ  (،  أيب  البن  ة  الطَّحاويَّ ة 

دقمذيِّ الرتِّ نظر أيًضا: كالم  (. ويُ 1/915)  احلنفيِّ  بعد حديث ة(،   يف سننه يف )باب ما جاء يف فضل الصَّ

 (.90-1/64(، التَّوحيد البن خزيـمة )662رقم )

 (. 2/365اجلزريِّ )ُينظر: النَّرش البن  (2)
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؛ فتوجيه قراءة )ُيظِهر(:  والتَّوجيه اللغويُّ ُيَبنيِّ اختالف الفاعل يف كال القراءتني

َظَهر، متعدي  َأْظَهَر  مضارع  الفعل    أنَّه  ونص  ملوسىوأسند  الفاعل،  فهو  ب  ، 

سنٌد  هو م، و زمٌ َر، الهَ وجيه قراءة )َيظَهر(: مضارع ظَ تىل أنَّه مفعوٌل به. و )الفساَد( ع

 .(1) ، فهو الفاعل للفساد 

ومعنى اآلية عىل قراءة )أن ُيظِهر يف األرض الفساَد(: أنَّ فرعون أخَّب مأله أنَّه  

ُيظِهر موسى   يَ الفساَد    خيشى أن  ظَهر يف األرض. ومعنى اآلية عىل قراءة )أن 

 .(2) خِش من ظهور الفساد يف األرض نرض الفساُد(: أنَّ فرعو يف األ

ملوسى  بني  رض  تعاوال   الفعل  إسناد  ألنَّ  دعوى -  القراءتني؛  عىل 

 ألنَّه ُمظهر الفساد. وإسناد الفعل للفساد نفسه؛ ألنَّه هو الذي ظهر. -فرعون

الـحاصل   فرعون  واملعنى  حرص  بياُن  القراءتني:  اجتامع  موسى  من  قتل  عىل 

بتخوُّ    مأله  أخَّب  األرض؛  حيث  يف  الفساد  ظهور  من  رو ليتفه  خصوَّ ، طرها 

وهذوي كان،  ا  أيًّ فاعله  عقوبة  عىل  يف وافقوه  َيظَهر  أن  )أو  قراءة  عليه  دلَّت  ما  ا 

ملوسى   الفعل  وأسند  الفساُد(.  أظاألرض  الذي  هو  أنَّه  ليبنيِّ  يف  ؛  الفساد  هر 

فيست بـحـ األرض،  قراــوبـالعقذلك  ـقُّ  عليه  دلَّت  ما  وهذا  يف  ءة،  ُيظهر  أن  )أو  ة 

 اَد(.األرض الفس

 . [ 64]غافر:    ﴾ ھ    ھ   ہ   ہ    ہ   ہ ۀ     ۀ﴿   تعاىل:   قال هللا   -25

وبضم  وصٍل،  هبمزة  )ادُخلوا(:  وشعبة  عامر  وابن  عمرو  وأبو  كثري  ابن  قرأ 

وق اهلمزة.  بضم  ويبدؤون  هباخلاء،  )َأدِخلوا(:  الباقون  يفرأ  مفتوحٍة  قطع   مزة 

 . (3)خلاءااحلالني، وبكِّس 

 
مني احللبيِّ )3/1123بن أيب مريم )وَضح الملُينظر: ا (1) رُّ املصون للسَّ  (.9/471(، الدُّ

ر الوجيز البن عطيَّ 21/374 )َّبيِّ للطَّ  نظر: جامع البيانيُ  (2)  (. 555/ 4ة )(، الـمحرَّ

 (. 2/365ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ ) (3)
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اللغويُّ  اختال  والتَّوجيه  يف فاعال  فُيَبنيِّ  القراءتنيل  كال  قراءة    فتوجيه  ؛ 

أ عىل  )ادُخلوا(:  منصوٌب  فرعون(  و)آَل  َيْدُخُل(،  )َدَخَل  الثُّالثيِّ  الفعل  من  مٌر 

يف اجلامعة  ضمري  والفاعل  الُّ   النِّداء،  الدَّ )ادُخلوا(  عىل  قوله:  فرعون  وتوجيه آل   .

)َأدِخ  باعقراءة  الرُّ الفعل  من  أمٌر  بالوا(:  ى  املعدَّ ممزهليِّ  )ة  )ُيْدِخُل(  ن  َأْدَخَل( 

ف و)آَل  )َأدِخلوا(  )إِْدَخااًل(،  قوله:  يف  اجلامعة  ضمري  والفاعل  به،  مفعوٌل  رعون( 

الُّ عىل    . (1)   املالئكةالدَّ

اآلية عىل اهلل  ومعنى  أنَّ  )ادُخلوا(:  أش     قراءة  َيْدُخلوا  أن  فرعون  آل    دَّ يأمر 

عـىل   اآلية  ومعنى  )َأدِخـــالعذاب.  اهلل  أنَّ (:  ـوالقراءة  أن     مالئكتــــه  يأمر 

 . (2) فرعــــون أشدَّ العذابُيدِخلوا آل 

وال تعارض بني القراءتني؛ ألنَّ توجيه األمر للمالئكة بإدخال آل فرعون أشدَّ  

با لني  املوكَّ لكوهنم  األلعذاب  النَّار. وتوجيه  ار  الكفَّ فرعون بدخول مإدخال  ر آلل 

 ا.خوهلن دونَّـهم املبارشالنَّار؛ أل

اُن ما اجتمع عىل آل فرعون من سوء  واملعنى الـحاصل من اجتامع القراءتني: بي

  ، واملعنويِّ  ِّ احلِّسِّ العذاب العذاب  ا  بـمعا  فأمَّ الـحاصل  فهو   ُّ املالئكة  احلِّسِّ ينتهم 

َعظُ  والذين  السل،  بالسَّ هم  وبـجرِّ خلقتهم،  النَّارس مت  إىل  وجوههم  عىل  ، حبِهم 

دلَّت ما  قعلي  وهذا  أش راءه  فرعون  آل  أدخلوا  اعة  السَّ تقوم  )ويوم  العذاب(، ة  دَّ 

للمالئكة.   ٌه  موجَّ املعنويُّ فاألمر  العذاب  ا  بتوجيه   وأمَّ بإذاللـهم  الـحاصل  فهو 

بد هلم  النَّار  األمر  نيا  يف  دةً سا  كانوا  وقد–خول    عليه   تلَّ د  ما  وهذا  ،-يأمرون  الدُّ

اعةال تقوم ويوم) قراءة  (. العذاب دَّ أش  عونفر لآ ادخلوا سَّ

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ   چ  چ ﴿   قال هللا تعاىل:  -26

 
 (.3/1271يم )مرح البن أيب (، املوَض 690دويِّ )ُينظر: رشح اهلداية للمه ( 1)

 (.7/151ويِّ )ل للبغ تَّنزي(، معامل ال21/395مع البيان للطََّّبيِّ )ُينظر: جا (2)
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 . [38]الزخرف:  ﴾ڍ  ڌ

بأل )جاءانا(  عامر وشعبة:  وابن  كثري  وابن  وأبو جعفر  نافع  اهلمزة. قرأ  بعد  ف 

 .(1) اءنا( بغري ألفوالباقون: )ج

اللغ ُيَبنيِّ ويُّ والتَّوجيه  يف     الفاعل  القراءتني  اختالف  قوجيفت  ؛كال  راءة  ه 

. وتوجيه قراءة )جاءنا(:  الكافر، وقرينه الشيطان)جاءانا(: عىل التَّثنية، فالفاعل هو  

 . (2) الكافر عىل اإلفراد، والفاعل هو  

قراء عىل  اآلية  املومعنى  جاء  إذا  حتى  )جاءانا(:  اهلل  ة  ذكر  عن    وهو –عرض 

  عدَ بُ   كبينو  ينبي  ليت  يا:  ينهلقر  الكافر   قال  -شيطانه  وهو–  نهوقري   -الكافر

املرشقني. ومعنى اآلية عىل قراءة )جاءنا(: حتى إذا جاء الكافر قال لقرينه: يا ليت 

ياق عليهبيني وبينك ُبعَد املرشقني، ومل ُيذكر ميء القرين؛ لداللة ا  . (3)لسِّ

تعارض م   وال  اإلخبار عن  القراءتني؛ ألنَّ  )جاءنا( ال يبني  قراءة  يف  الكافر    ء 

ياق عىل ميئهام يف قولهال  لةلداله؛  نينفي ميء قري چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ﴿  سِّ

 ودلَّت القراءة األخرى )جاءانا( عىل ذلك. ، ﴾ ڍ  ڍ  ڌ

كِ  دلَّت  القراءتني:  اجتامع  من  الـحاصل  الكواملعنى  ميء  عىل  القراءتني  افر ال 

ب يكون  وما  القيامة،  يوم  وأُ ينوقرينه  والبغضاء.  العداوة  من  الكافهام  ميء   رفرد 

ياق   داللة  مع–قراءة )حتى إذا جاءنا(    يف  كرلذِّ با   الكافر   أنَّ   لبيان  ؛ -ميئهام  عىل  السِّ

 سبب  اؤهإلق  هـعـفـين  ال  وأنَّه  ه،ـانـوعصي  رهـفـك  عىل  دـالوعيـب  ودـمقصـال  وـه

   . (4) هـن ـريـق عىل ةـلغواي ا

 
 (. 2/369لنَّرش البن اجلزريِّ ): اُينظر (1)

ي بن أيب طالب ) الك ُينظر: (2) مني احللبيِّ )2/258شف ملكِّ رُّ املصون للسَّ  (.9/589(، الدُّ

 (.4/78وزيِّ )زاد املسري البن اجل (،7/214) زيل للبغويِّ ُينظر: معامل التن  (3)

ة الف (4) رَّ  (.5/80نَّجيبني ) بن الريدة ال ُينظر: الدُّ
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 .[45]الدخان:  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڄ  ﴿ قال هللا تعاىل: -27

 . (1)باقون: بالتَّاءواللياء. يس )يغيل(: باورو ابن كثري وحفص قرأ

القراءتني كال  يف  الفاعل  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  الياء: والتَّوجيه  قراءة  فتوجيه  ؛ 

الفعل   الفاعللطَّعام إسناد  فهو  وتـ،  قــوجيـل.  إسن  راءةـه  الفعل  ـالتَّاء:  جرة اد  ،  للشَّ

 . (2) الفاعل هيف

عىل   اآلية  أومعنى  الياء:  بطنَّ  قراءة  يف  يغيل  الفاالطَّعام  جهنَّم.  جر  ن  نار  يف 

جـومعنى اآلية عىل ق ر يف نار جهنَّم يغيل  ـه الفاجـل منـأك ـر الذي يـراءة التَّاء: أنَّ الشَّ

 . (3) يف بطنه

ألنَّ  القراءتني؛  بني  تعارض  اوال  هو    بطوهنم  يف  يغيل  الذي  شجرة    منلطَّعام 

قُّوم.   الزَّ

ال  من العذاب  فر   الكاقراءتني: بيان ما اجتمع عىلع الـحاصل من اجتامواملعنى 

 يف بطنه، وذلك من وجهني:  

أي:    :أوَّهلما )يغيل(  الياء  قراءة  عليه  دلَّت  ما  وهذا  بطنه،  يف  يغيل  طعامه  أنَّ 

 ه.ليًة لبدنه، بل هو عذاٌب ووباٌل عقوَّ الطَّعام، فليس طعامه غذاًء و

قُّ هو من شجرٍة خبيثٍة، وهي    بطنهالذي يغيل يف    ذا الطَّعامأنَّ ه  :واآلخر م،  والزَّ

جرة.   وهذا ما دلَّت عليه قراءة التَّاء )تغيل( أي: الشَّ

 فاجتمع عليه عذاب غليان الطَّعام يف بطنه، وخبث هذا الطَّعام يف أصله.

 .[52: ]مـحمد ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ﴿  :اىلقال هللا تع  -28

ا القرَّ أ  م. وقرمىَل( بفتح اهلمزة، والال)وأَ    عمرو ويعقوب:ء العرشة غري أيبقرأ 

 
 (. 2/371: النَّرش البن اجلزريِّ )نظريُ  (1)

اء )ظر: ُين (2) ة الفريدة البن النَّجيبني )3/43معاين القرآن للفرَّ رُّ  (.5/89(، الدُّ

 (.16/149قرطبيِّ ) مع ألحكام القرآن لل (، اجلا4/812خمرشيِّ )نظر: الكشاف للزَّ يُ  (3)
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لكن  أ يعقوب  ومثله  الياء.  وفتح  الالم،  وكِّس  اهلمزة،  بضم   ) )وُأميِلَ عمرو:  بو 

)  .(1) بإسكان الياء )وُأميِلْ

َأمىَل(: )و؛ فتوجيه قراءة عل يف كال القراءتني اوالتَّوجيه اللغويُّ ُيَبنيِّ اختالف الف

إىل  إسن الفعل  ا  اهللاد  فهو  الفعل  لفاعتعاىل،  إسناد  أو  يط ل.  فهانللشَّ ا،  لفاعل.  و 

إىل   الفعل  إسناد   :) )وُأميِلْ قراءة  قراءة   اهلل وتوجيه  وتوجيه  الفاعل.  فهو  تعاىل، 

للشَّ  الفعل  إسناد  ليقطع  للمفعول؛  الفعل  بناء   :) الِفعل  )وُأميِلَ له  ُأسند  الذي  يطان 

ابق  )الشيطـوه،  السَّ وين  او  هلم(،  ل  الذ سوَّ الفاعل  لكون  يُ ـي  فسمَّ ـم  ( ـ  )وُأميِلَ ي 

 . (2) ىلاـ تعو اهللـه

ل هلم ارتدادهم عىل أدبارهم،  يطان سوَّ ومعنى اآلية عىل قراءة )وَأمىَل(: أنَّ الشَّ

  هلم، أي: مدَّ هلم يف األمل.   لشيطانواهلل أمىل هلم، أي: مدَّ هلم يف آجاهلم. أو أمىل ا

ة ى اآليىل مدَّ هلم يف آجاهلم. وكذلك معنتعا  (: أنَّ اهللءة )وُأميِلْ معنى اآلية عىل قراو

(ع  . (3) ىل قراءة )وُأميِلَ

بـحسب   معناه  خيتلف  الفعل  ألنَّ  القراءتني؛  بني  تعارض  كان  وال  فإن  فاعله، 

مدَّ   الفعل:  فمعنى  تعاىل  اهلل  هو  آجاالفاعل  الشَّ يف  هو  الفاعل  كان  وإن  ان يطهلم. 

 قٌع. ا واآماهلم. وكالمهفمعنى الفعل: مدَّ هلم يف 

ا اجتامع  من  الـحاصل  عىل    ني:لقراءتواملعنى  ين  املرتدِّ عاقب  تعاىل  اهلل  أنَّ  بيان 

بع اهلدى  هلم  تبنيَّ  ما  بعد  من  ليسوء  أدبارهم  األمل؛  طول  عقوبة  األوىل:  قوبتني: 

ما   وهذا  أي: دلَّت  عملهم،  هلم(  )وَأمىَل  قراءة  عقوبة ا  عليه  واألخرى:  لشيطان. 

)وَأمىَل هلم( أي:   اءةليه قرـيِّئ، وهـــذا ما دلَّت عم السَّ مُلهل؛ ليكُثر عـاألجول  ـط

 وقراءة )وُأميَل هلم(.، وكذلك دلَّت عليه قراءة )وُأميْل( هلم، اهلل 

 
 (. 2/374)زريِّ بن اجلُينظر: النَّرش ال  (1)

 (. 3/1184)ريم (، املوَضح البن أيب م2/832ر البن إدريس )ختار: املُينظ (2)

 (.7/288)(، معامل التنزيل للبغويِّ 22/181ُينظر: جامع البيان للطََّّبيِّ )( 3)
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 . [ 21]الطور:    ﴾ ژ  ڑ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿   قال هللا تعاىل:   -29

)وَأْتب عمرو:  أبو  ققرأ  بـهمزة  اتِـهم(  ذريَّ وبسْعناهم  مفتوحٍة،  التاء كون  طٍع 

 مكسورٍة. ريَّ رأ: )ذوالعني، ثـمَّ نون وألف. وق
ٍ
 اتِـهم( بألٍف، وتاء

بـه  بَعْتهم(  )واتَّ الباقون:   وقرأ 
ٍ
تاء ثـمَّ  مفتوحٍة،  وعنٍي  دٍة،  مشدَّ  

ٍ
وتاء وصٍل،  مزة 

ل بعدها  ساكنٍة  التَّ يس  بضمِّ  )ذريتُّهم(  وقرؤوا:  عامر ألف.  ابن  إال  ألٍف،  بغري  اء 

 . (1) ُتـهم( يَّاويعقوب بألٍف )ذر 

اللغويُّ   اَبنيِّ يُ والتَّوجيه  القراءتني  كال  يف  الفاعل  قراءة  ختالف  فتوجيه  ؛ 

مسندٌ  والفعل  باهلمزة،  ى  معدًّ )َتبَِع(  الفعل  من  أنَّه  اتِـهم(:  ذريَّ  لِـ)نـا(   )وَأْتبْعناهم 

ا ف  اهللـدالِّ عــىل  لالفاعلني  الفـ،  الـمتصاعل. والضميـ هو  أوَّ ل مفعــر  به  ل، ول 

وتوجيه)ذرياتـهم(  و ثاٍن.  به  الفعل )و  قراءة  مفعول  من  أنَّه  ذريتُّهم(:  بَعْتهم  اتَّ

ة )اتَّبع(، وهو مسنٌد   يَّ رِّ  . (2)، فهي الفاعلللذُّ

يَّة اومعنى اآلية عىل ك  اهلل ملؤمن إن كانت دونه يف اجلنَّة فإنَّ ال القراءتني: أنَّ ذرِّ

تكر إليه  يرفعهم  قوتعاىل  ومعنى  له.  بَعتْ له:  مًة  ال)واتَّ أنَّ  ذريتُّهم(:  رِّ هم  نفسها يَّ ذُّ ة 

فقد   بالغني  كانوا  إن  أنَّـهم  ذلك  وبيان  آمنت.  التي  فهي  اإليـامن،  عىل  أبيها  اتَّبعت 

إلسالم؛ م بإيـامٍن؛ ألنَّه حمكوٌم عليهم باصغاًرا فقد اتَّبعوه اوإن كانوآمنوا بأنفسهم. 

فص أبيهم،  لدين  احلكم  تبًعا  هبذا  متَّبعنيمؤمناروا  اآل  .(3) آباءهم  ني  عىل ومعنى    ية 

جعلهم  قر بأن  املؤمن  ذريَّة  عىل  امتنَّ  تعاىل  اهلل  أنَّ  اتِـهم(:  ذريَّ )وَأْتبْعناهم  اءة 

ِّسَّ هلم اإليـامن، فعملوا به. وإن نَّـهم إن كانوا بالغني فقد ي . وبيان ذلك أ(4) مؤمنني

 م. بائه حكاًم تبًعا آلكانوا صغاًرا فقد جعلهم مؤمنني

 
 (. 2/377 )اجلزريِّ  بن: النَّرش ال ُينظر (1)

 (. 3/1211يم )البن أيب مر (، املوَضح2/851إدريس )ظر: املختار البن ُين (2)

 (.7/432العظيم البن كثري )  قرآن(، تفسري ال7/388امل التَّنزيل للبغويِّ )مع  ُينظر: (3)

 (.3/1211ح البن أيب مريم )(، املوَض 3/33ُينظر: معاين القراءات لألزهريِّ ) (4)
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ا إسناارض بني القراءتني؛ ألنَّ وال تع الـُمنعم عىل د  لفعل إىل اهلل تعاىل باعتباره 

يَّة باعتبارها الت رِّ يَّة باإليـامن، وإسناد الفعل للذُّ رِّ  ي آمنت.الذُّ

 جتامع القراءتني: اجلمع بني أمرين:  واملعنى الـحاصل من ا

اٌر وعمٌل، حيث أس أنَّ العبد له اختيا  :أحدمها يَّة،  هلل تعاىل ند  رِّ فهي    اإليـامن للذُّ

بَعْتهم ذريتُّهم بإيـامن(.  لتيا  آمنت، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )واتَّ

يَّة مؤمنًة من اهلل تعاىل، فهو الذي جعل  أنَّ اإليـامن توفيٌق وتيسرٌي    :واثنيهما رِّ الذُّ

منه ونعم  العبد وإرادتهفضاًل  ا  ة، وأنَّ مشيئة  دلَّت  ، وهبِّ  لرَّ تابعٌة ملشيئة  ما  ذا 

اتِـهم بإيـامن(.  بعْ )وَأتْ عليه قراءة   ناهم ذريَّ

فالعبد له  نَّة واجلامعة؛  السُّ الذي عليه أهل    واجلمع بني هذين األمرين هو احلقُّ 

ومع    ، حقيقيٌّ وعمٌل  واختياٌر  وقدرته  اهلل  مشيئة  عن  خيرج  ال  خالًفا  ذلك  خلقه، 

بَعْتهم  اتَّ اءة )وخالفوا ما دلَّت عليه قرختياره، ف ه واسلبوا العبد قدرتللجَّبيَّة الذي  

ذريتُّهم(، وخالًفا للمعتزلة الذين جعلوا العبَد يـخلق فِعله، فخالفوا ما دلَّت عليه 

اتِـهم(قراءة )وَأْتبعْ   . (1) ناهم ذريَّ

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ڭ  ۇ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ ال هللا تعاىل:ق  -30

 . [16ديد: ]احل ﴾ۈ

ن ايافع  قرأ  الزَّ بتخفيف  نزل(:  )وما  والبوحفص  واخُتلف اقو.  بالتَّشديد.  ن: 

ع الطَّيِّب  أبو  عنه  فروى  رويس،  التَّخفي ـ عن  ر:  التَّامَّ البـن  وروى  عنـاقـف،  ه:  ـون 

 . (2) د ـديـشالتَّ 

ُيَبنيِّ اختالف الفاعل يف كالوالتَّوجيه اللغ َزَل(، ؛ فتوجيه قراءة )نَ القراءتني   ويُّ 

. وتوجيه  القرآنملراد به:  وا  وصولة،زٌم، والفاعل: ضمرٌي يعود إىل )ما( املال  أنَّه فعٌل 

 
ة البن أ (، رشح الع 49م )اء العليل البن القيِّ نظر: شفيُ  (1)  (.2/639يب الِعزِّ )قيدة الطحاويَّ

 (. 2/384البن اجلزريِّ ) رش: النَُّينظر (2)
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ي بالتَّضعيف، والفاعل ضمري إىل  َل(: أنَّه متعدِّ  .(1)  اهللقراءة )َنزَّ

هبم لذكر اهلل  أمل يأِن للذين ءامنوا أن ِّتشع قلو  ية عىل قراءة التَّخفيف:ومعنى اآل

ن الذي  اآلية  وللقرآن  ومعنى  لذكر  عىل  زل.  قلوهبم  ِّتشع  أن  التَّشديد:  اهلل،  قراءة 

، وهو القرآن وما له اهللُ من احلقِّ  . (2) نزَّ

ت بيـعـوال  القـ ارض  نـ يـراءتـن  الذي  القـزل هـن؛ ألنَّ احلقَّ  ل رآن، والذي  ـو  ه ـنزَّ

 اىل. ـعـ تو اهللـه

اجتام من  الـحاصل  املؤمنني  واملعنى  حثُّ  القراءتني:  قلوبع  ِّتشع  أن  ـهم  عىل 

هلل وصفني    لذكر  القرآن؛ ألنَّه مجع  سـامع  عند  ل ا :  عظيمنيتعاىل  األوَّ أنَّه لوصف   :

، وهذا باعتبار صفته يف نفسه.   : أنَّ الذي أنزله هو اهلل تعاىل، والوصف اآلخراحلقُّ

 تكلِّم به. باعتبار امل وهذا

  ﴾ ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ   ې﴿  قال هللا تعاىل:  -31

 . [23]احلديد: 

 .(3) دهام( بـم )بام أتاكم(: بقرص اهلمزة. والباقون: )ءاتيك  بو عمرورأ أق

القرص: ؛ فتوجيه قراءة  والتَّوجيه اللغويُّ ُيَبنيِّ اختالف الفاعل يف كال القراءتني

يقابل اإلتيان.  ، فالفوات    ﴾ ى  ائ  ائ﴿لقوله تعاىل:  م، ومقابلًة  أنَّه بمعنى: جاءك

الُّ والفاعل هو ال مري الدَّ ې   ى  ى  ائ   ﴿، املفهوم من قوله تعاىل:  اخلري  عىل  ضَّ

م  ﴾ ائ   الـأي:  وتــخيـ ن  قــيـوجـر.  الـه  أنَّ ـم ـراءة   : بمعـدِّ أعـنـه  اكم،  ـطـى: 

 . (4)  اهلل و ـل ه ـاعـوالف

ر األقدار ءة )أتاومعنى اآلية عىل قرا وكتبها؛ لكيال حتزنوا   كم(: أنَّ اهلل تعاىل قدَّ

 
ة الفريدة البن النَّجيبني )3/1248بن أيب مريم )ح الُينظر: املوَض  (1) رَّ  (.5/156(، الدُّ

اس )إعراب القرآن للنَُّينظر:  (2) رُّ  (،4/239حَّ مني الدُّ  . (10/247احللبيِّ ) املصون للسَّ

 (. 2/384 )البن اجلزريِّ ُينظر: النَّرش  (3)

 (. 3/1250م )مري (، املوَضح البن أيب2/883تار البن إدريس )ملخنظر: ايُ  (4)
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ال  عىل ما نفاتكم من خري  ومعنى اآلية عىل قراءة يا، وال تفرحوا بام جاءكم منها.  دُّ

 . (1) ال تفرحوا بـام أعطاكم اهللُ فرَح املختال الفخور: واتيكم()ء

ذا  ـ ًئا، فإنَّ هـاده شي ـ عب ى  ط ـ اىل إذا أع ـ ع ـ ن؛ ألنَّ اهلل تـيـ راءت ـن القـ ارض بيـ عـ وال ت

 . يأتيهمالِشء 

ا الـحاصل من  القراءتني:واملعنى  ـام بيا  جتامع  إنَّ النَّاس  الذي يصيُب  أنَّ اخلري  ُن 

أن يشكروه عليها بإنفاقها فيام أذن هلم فيه،    يهماجب علو من عند اهلل تعاىل، فالوه

بالفخر واالختيال، حيث دلَّت قر النِّعمة  يقابلوا  أتاكم( عىل ميء اخلري، اءة )وأالَّ 

 ىل.تعا ي اخلرَي هو اهللقراءة )ءاتيكم( عىل أنَّ معط ودلَّت

 . [1ارج: ]املع ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴿  قال هللا تعاىل: -32
جع وأبو  نافع  وابقرأ  ع فر  الباقون:  ن  وقرأ  مهز.  غري  من  باأللف  )سال(:  امر 

 . (2)هبمزة مفتوحة )سَأل(

جيه قراءة )سأل(:  ؛ فتوالفاعل يف كال القراءتني  ختالفوالتَّوجيه اللغويُّ ُيَبنيِّ ا

ال ؤال، والفاعل  أنَّه من  نبيٌّ ائٌل س هو  سُّ املراد منه: فقيل: هو  ، وقيل:  ، واخُتلف يف 

ا فعىل  كافٌر.  لهو  قألوَّ نبيُّنا  :  هو  دٌ يل:  أو  ×  مـحمَّ الثَّاين:    نوٌح ،  وعىل   .

هم   هل  فيه،  قريشٍ اخُتلف  ار  كفَّ من  أم  مجاعٌة  ق  أنَّه،  الثَّاين  فعىل  بعينه؟  يل: واحٌد 

 . أبو جهل . وقيل: الفهريُّ   عامن احلارث بن النُّ   وقيل:  .النَّرض بن احلارث

وُيقال   )سأل(،  يف  لغة  )سال(:  قراءة  الفوتوجيه  القراءة    اعليف  يف  قيل  ما 

يالن، والفاعل هو   ابقة، أو أنَّ الفعل من السَّ  . (3) ، أي: الذي يسيل سائٌل السَّ

عذاًبا واقًعا   : دعا داعٍ -فاعل هو النَّبيُّ إن كان ال-ية عىل قراءة )سأل(  ى اآلومعن

 
ر الوجيز البن عطَّ  (1)  (.17/258رآن للقرطبيِّ )(، اجلامع ألحكام الق5/268ة )يُينظر: الـمحرَّ

 (. 2/390رش البن اجلزريِّ )ر: النَّنظيُ  (2)

ة الفريدة الب(، الدُّ 2/915: املختار البن إدريس )ُينظر (3)  (.5/195بني )جين النَّرَّ
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اع مضمَّ ىل  )سأل(  فالفعل  صلة لكافرين.  )بعذاٍب(  يف  والباء  الدعاء،  معنى  ن 

فاملعنى: د،  تَّأكيلل الكافر  هو  الفاعل  كان  وإن  بمعنى: عىل.  )للكافرين(  يف  والالم 

واقٍع،   عذاٍب  عن  مستفهٌم  هاستفهم  بالنَّملن  استهزاًء  يكون؟  ومتى    ×بيِّ  و؟ 
خوَّ  لـامَّ  له  اهلل  وتكذيًبا  عذاب  ميًباتعاىلفهم  تعاىل  اهلل  فقال  للكافرين.    .  هو  هلم: 

)س ـفالفع أصأل(  ـل  لـلـعىل  يُ ـه  فـمعن   نمَّ ـض ـم  آخ ـعـ ى  )بعذاٍب( ـٍل  يف  والباء  ر، 

 بمعنى: عن.

لكافرين. وقيل: إن جهنَّم بالعذاب لومعنى اآلية عىل قراءة )سال(: سال واٍد يف 

واٍد يف بأنَّه  القول  فاملرادمل يصحَّ  نف جهنَّم  ل:  فاستعار  بالعذاب،  تعاىل  اهلل  قدر  ه وذ 

يل(؛ لنفوذه وتصميمه  . (1))السَّ

تعارض   الوال  عىل  قرابني  دعوا  فاألنبياء  واقٌع:  كلُّه  فيها  املذكور  ألنَّ  ءتني؛ 

ار سألوا عنه   ار. والكفَّ  بهالكفَّ
ٍ
اع العذاب، منها هذا  . وجهنَّم فيها أنوسؤال استهزاء

يل   املذكور. السَّ

مجلةٍ الـ   واملعنى بيان  القراءتني:  اجتامع  من  وقعت  حاصل  التي  األحداث  من   

 لتَّأيل:و االنَّحوالتي ستقع، وهي عىل 

سل دعت عىل أقوامها بنزول العذاب عليهم؛ جزاء تكذيبهم، وهذا    -1 أنَّ الرُّ

سول. ل( عىل أنَّ الفاعلت عليه قراءة )سأما دلَّ   هو الرَّ

امل  -2 سل، حيث سألوا عنه ذي ترشكني بالعذاب الاستخفاف  دتـهم به الرُّ   وعَّ

، وهـهـ تـٍب واس ـكذيـؤال تـس 
ٍ
الف أـ)س راءة  ـق ه  ـا دلَّت عليـذا م ـزاء أنَّ  ل  ـاعـل( عىل 

 ر. ـو الكافـه

ق نزول العذا   -3 ار، وأنَّه سيٌل ال دافأنَّ اهلل تعاىل أخَّب بتحقُّ م منه، ع هلب بالكفَّ

 لم.  أعراءة )سال(، واهللوهذا ما دلَّت عليه ق

 
 (.18/278(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبيِّ ) 8/216ويِّ )للبغ ُينظر: معامل التَّنزيل  (1)
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 . [91]االنشقاق:  ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴿  قال هللا تعاىل: -33

)لرتكبَ  وخلف  والكسائي  ومحزة  كثري  ابن  بفقرأ  الباقون:  تح  ن(:  وقرأ  الباء. 

 .(1) )لرتكُبن( بضمها

اخ ُيَبنيِّ  اللغويُّ  القراءتنيوالتَّوجيه  كال  يف  الفاعل  قراءة  فتوج؛  تالف  يه 

 ، واملراد به حيتمل ثالثة أوجه: ضمري اخلطاب فاعل  وال   املخاَطب واحٌد،   )لرتكَبن(: عىل أنَّ 

ل: أن يكون الفاعُل هو ا  نزل عليه.ن مالقرآ ؛ ألنَّ × النَّبيُّ ألوَّ

ل الاإلنسانالثَّاين: أن يكون الفاعُل هو   م ذكره يف أوَّ ورة يف قوله تعاىل: ؛ لتقدُّ   سُّ

 . ﴾ڦ   ڄ﴿

هو  الثَّ  الفاعُل  يكون  أن  امءال الث:  للتَّأنيثقوله  يف    والتَّاء-  سَّ ؛ ألنَّ -)لرتكَبن( 

ٍة، وهي قوله تع ابقة يف القسم بـمخلوقاٍت سـامويَّ ھ   ھ   ھ  ﴿  اىل:اآليات السَّ

 . ﴾ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

املخاطَ  أنَّ  عىل  )لرتكُبن(:  قراءة  والفاعل  وتوجيه  مجٌع،  اخلطاب ب  ، ضمري 

م جنس اإلنسانراد به وامل ل ال؛ لتقدُّ وذكره يف أوَّ  .(2) رة سُّ

(: خيتلف باختالف الفاعل، وذلك كاآليت:   ومعنى اآلية عىل قراءة )لرتكَبنَّ

اخلطاُب   -1 كان  للنَّإن  يف    ×  بيِّ   نبيَّنا  يا  لرتكبَّن  أحدمها:  معنيني:  فيحتمل 

ار حااًل  يا  التَّمكني. واآلخر: لرتكبَّن  ة وبعد حاٍل، وهو وعٌد له بالنُّرص  ماهدة الكفَّ

 ليلة اإلرساء طبقًة بعد طبقٍة. امءَ نبيَّنا السَّ 

ح   -2 من  اإلنسان  ا  أهيُّ ستنقلب  فاملعنى:  لإلنسان  اخلطاُب  كان  إىل وإن    اٍل 

نيا، أي:  اٍل،  ح ا يف الدُّ من     رصوف احلياة من حاٍل إىل حاٍل يف اخِللقة والتَّكوين، أو يف إمَّ

ا يف ٍة وسقٍم،  صحَّ غنًى وفقٍر، و  هت  ل يف مواقفها نقَّ  اآلخرة، أي: تت ونحو ذلك. وإمَّ  ا.وشدَّ

 
 . (2/399ن اجلزريِّ )ُينظر: النَّرش الب (1)

 (. 4/421اجلوزيِّ )زاد املسري البن  (،2/966البن إدريس )ملختار ا ُينظر: (2)
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القيام  -3 يوم  امُء  السَّ لرتكَبنَّ  فاملعنى:  امء  السَّ عن  اخلَُّب  كان  حااًل وإن  بة  عد   

، وُتطوى.حا هان، وتتفطَّر، وتنشقُّ  ٍل، فتكون كاملهل، وكالدِّ

اآلية ل  ومعنى  أي:   :) قراءة )لرتكُبنَّ بعدرتكبُ عىل  النَّاس حااًل  ا  أهيُّ حاٍل، عىل   نَّ 

 .(1) كر يف تفسري القراءة األوىلا ذُ نحو م

ح حاٍل،  إىل  حاٍل  من  ل  التَّنقُّ ألنَّ  القراءتني؛  بني  تعارض  لإل وال  ان  نساصل 

ولنبيِّنا  ع واآلخرة،  نيا  الدُّ يف  ماهدت×موًما  يف  ويف  ـخصوًصا،  قومه،  صعوده  ه 

ـامء ليلة اإلرساء و امء يو املعالسَّ يف اآلية  كور  م القيامة. فاملذراج، وكذلك حاصٌل للسَّ

 وقع بعضه، وسيقع البعض اآلخر منه يوم القيامة. 

ب القراءتني:  اجتامع  من  الـحاصل  ُس واملعنى  منَّياُن  وهي ٍة  الكونيَّة،  اهلل  سنن  ن 

لني من طوٍر إىل طوٍر،   لك  ، وذوعدم استقرارهم عىل حاٍل واحدةٍ َجْعُل الـخلق متنقِّ

ي يف ِخلقتهم، وحياهتم الدُّ   ة، واألُخرويَّة. نيَّ نيويَّة، والدِّ

نيويَّة ففي قراءة )لرتكُبنَّ طبًقا ا تقرير ذلك يف ِخلقتهم وحياهتم الدُّ  ٍق(عن طب  فأمَّ

بنيعىل   احلياة  رصوف  يف  ل  والتَّنقُّ والتَّكوين،  اخللقة  يف  ل  التَّنقُّ ة   معنى  حَّ الصِّ

قم، والغنى وا  ، ونحوها.لفقروالسَّ

يف ذلك  تقرير  ا  ين وأمَّ الدِّ حياهتم  من  يَّة  املسلمني  حال  عن  به  أخَّب  ما  فهو   :

ة، ومن اهلزيـمة عف إىل حال القوَّ لِـهم من حال الضَّ وهذا ما دلَّت رص،  لنَّإىل ا  تـحوُّ

 . ×هو النَّبيُّ عليه قراءة )لرتكَبنَّ طبًقا عن طبٍق(، عىل أنَّ الفاعل 

تقرير   ا  مذلك  وأمَّ فهو  األُخرويَّة:  حياهتم  أحويف  عن  به  أخَّب  اا  يوم ال  امء  لسَّ

، وُتطوى، وهذا ما دلَّت عليه هان، وتتفطَّر، وتنشقُّ   القيامة، فتكون كاملهل، وكالدِّ

ل النَّارتكبَ )ل  قراءة امء. وكذلك تنقُّ س يوم  نَّ طبًقا عن طبٍق(، عىل أنَّ الفاعل هي السَّ

 أعلم.  اهللبًقا عن طبٍق(، ولَّت عليه قراءة )لرتكُبنَّ طما دالقيامة يف املواقف، وهو 

 
 (.19/827(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبيِّ )421/ 4 )ملسري البن اجلوزيِّ ُينظر: زاد ا (1)
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 اخلامتة

   أهمُّ النَّتائج:
بتاء   قرتن امل وم غريعدد املواضع التي اختلف فيها الفاعُل املسنُد للفعل املعل -1

 ( موضًعا. 33اخلطاب أو ياء الغيبة من القراءات العرشيَّة: ) 

لتَّباين، أو ن حيث داللتهام عىل الفاعل: ام  -ةيف اآلي-لنِّسبة بني القراءتني  ا  -2

 واخلصوص املطلق.موم الع

د معاين اآلية يف مجيع املواضع.  -3  كان اختالف الفاعل سببًا مؤثًِّرا يف تعدُّ

 يات:  وصلتَّ همُّ اأ
ا كاسم  البحث،  هذا  يتناوله  مل  الذي  الفاعل  ودراسة  مجع  إىل  عوة  لفاعل، الدَّ

ا غري  يف  الفاعل  معنىصطالال وكذلك  يف  يكون  الذي  النَّحوي  ويكثر    ح  اآلية، 

 يف الفعل الذي مل ُيسمَّ فاعله، ويف اسم املفعول. وعه وق
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 اجعفهرس املصادر واملر
القرآننزو   بابأس -1 الواحدي،    ،ل  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  بن  عيل  احلسن  أليب 

ا عبد 468ت   لشافعي،النيسابوري  بن  عصام  حتقيق:  د  هـ،  احلميدان،    اراملحسن 

 . م1992–ـه4121،  2، الدمام، ط ح اإلصال

اس  أليب جعفر    ،إعراب القرآن -2 النحوي    أمحد بن حممد بن إسامعيل بن يونس املرادي النَّحَّ

 . ـ ه 1421،  1عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط عليق:  ، ت ـ ه 338  ت 
الفوائد، بدائ -3 أيو   ع  بن  بكر  أيب  بن  الدين  ملحمد  سعد شمس  بن  اابب  قيم  جلوزية  ن 

 لكتاب العريب، بريوت، د.ط، د.ت. ار ا، دـه751ت 
بن حممد  مد  بن حم  ، البن اجلزري شمس الدين حممدالتَّيسري يف القراءات العشر   حتبري -4

ت   يوسف  بن  عيل  الفرقانـه833بن  دار  القضاة،  مفلح  حممد  حتقيق: أمحد  األردن،  ،   ،

 م. 2000-ـه1421، 1ط
والتنويرالتحري  -5 ا   ر  العقلالس  عىنمل)حترير  وتنوير  اجمليداجل  ديد  الكتاب  تفسري  من    (، ديد 

ال  ت  لـمحمد  التونِّس  عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن    الدار   ، ـه1393طاهر 

 م. 1984تونسية، تونس، د.ط،  ال
وحقيقة   -6 والصفات  لألمساء  اإلثبات  )حتقيق  والشرعالتدمرية  القدر  بني  أليب    (،اجلمع 

، حتقيق الدكتور: حممد بن  ـه287ت   السالم بن تيمية عبدبن   يماس أمحد بن عبد احللالعب

 . ـه1431،  1، مكتبة دار املنهاج، الرياض، طعودة السعوي 
لعل -7 التالتسهيل  املالكي   ،لنزيوم  الغرناطي  الكلبي  جزي  بن  حممد  بن  أمحد  بن    ملحمد 

ت ـ ه 741ت  ب ق:  ـ حقي ـ ،  حـ عيل  الص ـ م ـ ن  ا ـ د  طيبة  دار  ط احلي،  املكرمة،  مكة  ،  1خلرضاء، 

 م. 8201-ـ ه 9314
احمليطالب  تفسري -8 يوسف    ،حر  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد  حيان  أثري  أليب  حيان  بن 

األنـالدي ت  ـدلسـن  تـ ه745ي  صدقي  ـيـحقـ،  جـمق:  بريوت،  لـميـحمد  الفكر،  دار   ،

 . ـه1420د.ط،  
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العظيم -9 القرآن  أليب تفسري  ال  ،  كثري  بن  عمر  بن  إسـامعيل  ثم  الفداء  البرصي  قريش 

 م. 1999-هـ 1420،  2مد سالمة، دار طيبة، د.م، ط حم   بن ق: سامي  قي هـ، حت 774ت  الدمشقي  
:  قيق ، حتـه370يب منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ت  أل  ،هتذيب اللُّغة  -10

 م. 2001،  1حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط 
  عدي لسد اهلل اعببن   ، لعبد الرمحن بن نارصاملنان تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم -11

د. ـ ه1367ت   الرسالة،  مؤسسة  اللوحيق،  معال  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  ط ،  ،  1م، 

 م. 2000-ـه1420
حمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أيب  ، مل القرآن جامع البيان يف أتويل   -12

الطَّبي   مؤ ـ ه310ت  جعفر  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  ط،  د.م،  الرسالة،  ،  1سسة 

 م. 0020-ـه1420
بن فرح األنصاري  لقرآنم ا حكامع ألاجلا -13 بن أيب بكر  بن أمحد  ، أليب عبد اهلل حممد 

لَّبدوين وإبراهيم أطفيش، دار  د اق: أمحهـ، حتقي671خلزرجي شمس الدين القرطبي ت ا

 م. 1964-هـ1384،  2الكتب املرصية، القاهرة، ط 
،  ـه403  ّيًا سنةح  ن الرمحن بن حممد بن زنجلة، كا  أليب زرعة عبد   حجة القراءات -14

 م. 2001-ـ ه1422،  5حمققه: سعيد الفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط كره ذ
للقرَّاء السَّبعة احلح  -15 الغفار ت    بن  احلسن  ، أليب عيلجَّة  ، حتقيق:  ـه377أمحد بن عبد 

جوجيايب  بشري  قهوجي،  الدين  رباح،بدر  العزيز  عبد  ومراجعة:  تدقيق  يوسف    ،  أمحد 

 م. 1993-ـه1413،  2طريوت،  ب-، دمشق ون الدقاق، دار املأم
الالدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -16 دين أمحد بن يوسف  ، أليب العباس شهاب 

هـ، حتقيق: الدكتور أمحد حممد اخلراط،  756السمني احللبي، ت  ف ب املعروبن عبد الدائم  

 م، دمشق، د.ط، د.ت. دار القل
ققه وقدم له  ، حـ ه  436ت    اهلمذاين جيَبني  نَّالبن ال  دة يف شرح القصيدة،الدُّرَّة الفري -17

ا السيد، مكتبة  الدكتور: مجال حممد طلبة  الرياض وعلَّق عليه  والتوزيع،  للنرش  ،  ملعارف 

 م. 2012-ـه3143، 1ط
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التفسري  -18 علم  يف  املسري  ازاد  عبد  الفرج  أيب  الدين  جلامل  حممد  ،  بن  عيل  بن  لرمحن 

 . ـ ه 1422  ، 1بريوت، ط يب،  تاب العر دار الك   ي، ، حتقيق: عبد الرزاق املهد ـ ه 597ت  اجلوزي  
واملعلول،    الصحيح   معرفة و ،  ×  رسول هللا سنن الرتمذي )اجلامع املختصر من السنن عن    -19
 ، اعتنى به ـ  ه279لإلمام احلافظ حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ت   عمل(،ال  ا عليه وم 

 م. 8002-ـ ه 1429،  2عارف، الرياض، ط مشهور بن حسن آل سليامن، مكتبة امل 
، حتقيق  ـه440ن عامر املهدوي، املتوىف نحو سنة  العباس أمحد ب   أليب   ، اهلداية   شرح -20

ستري، يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة  اجرجة امل ودراسة: الدكتور حازم سعيد حيدر، لنيل د 

ن، ط   م. 2007-ـ ه1427، 1النبوية، دار عامر، عامَّ
مسائل -21 يف  العليل  و   شفاء  واحلكمة  والقدر  أل  ليل، تع الالقضاء  بن  بـمحمد  بيب  ن  كر 

سعد بن  ت    أيوب  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  د.ط،  751شمس  بريوت،  املعرفة،  دار  هـ، 

 م. 1978-هـ1398
الشرائع،ئع  البدا   فصول  -22 أصول  الدين    يف  شـمس  مـحمد،  بن  محزة  بن  لـمحمد 

ن إسـامعيل، دار الكتب  ، حتقيق: مـحمد حسني مـحمد حسـ ه834  الفناري الرومي ت

 . م2006  – ـه4271  ،1ط ان،لبن  –بريوت ة،  لميَّ لعا
، أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ت    كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب -23

حـ ه311 و،  أمني    خرجققه،  بن  سمري  الدكتور:  عليه  وعلَّق  نصه،  وضبط  أحاديثه، 

 م. 2011-ـه1432، 2غني، الرياض، طالزهريي، دار امل 
ن إدريس  ر أمحد بن عبيد اهلل ب بك، أليب األمصار   أهل اءات قر تاب املختار يف معاين  الك -24

رشد،  ال  مكتبة  ، حتقيق: عبد العزيز محيد حممد اجلهني، لنيل درجة الدكتوراه،ـه377ت  

 م. 2007-ـه1428،  1الرياض، ط 
وعللها  -25 القراءات  وجوه  يف  املوضح  حممد  ،  الكتاب  بن  عيل  بن  نرص  اهلل  عبد  أليب 

مريم  ا أيب  بابن  د ـ ه565ت  ملعروف  وحتقيق:  ،  درجة  عمر  راسة  لنيل  الكبيِّس،  محدان 

 م. 0102-ـ ه 3114، عام  1الدكتوراه من جامعة أم القرى، مكتبة التوعية اإلسالمية، د.م، ط 
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خاوي  ، لعلم الدين أيب احلسن عيل بن حممد الس كتاب فتح الوصيد يف شرح القصيد   -26

الدكتو ـ ه 643ت   وحتقيق:  دراسة  اإلدريِّس ر:  ،  حممد  درجة    ري، الطاه   موالي  لنيل 

 م. 2005-ـ ه 1426،  2مكتبة الرشد، الرياض، ط لرباط،  راه من جامعة حممد اخلامس با دكتو ال 
القراءات -27 معاين  ت  منصأليب    ،كتاب  األزهري  أمحد  بن  حممد  حتقيق  ـه370ور   ،

درويش، مصطفى  عيد  الدكتور:  بمط   ودراسة:  الَقوزي،  محد  بن  عوض  ابع  والدكتور: 

 . ـه1214، 1.ن، د.م، ط د
حقائقلا -28 عن  التنزيل غوا  كشَّاف  حممود  مض  القاسم  أليب  أمحد  ،  بن  حممد  بن 

 . ـه1407،  3، دار الكتاب العريب، بريوت، ط ـه538الزخمرشي ت  
، أليب حممد مكي بن أيب طالب  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -29

ت  ال رمـه437قيِّس  الدين  حميي  حتقيق:  مؤسس،  الرسالةضان،  ط ،  ة  ،  5بريوت، 

 م. 1997-ـه1418
القصيدة الآل -30 شرح  يف  الفريدة  علئ  أليب  الفايس  ،  حممد  بن  احلسن  بن  حممد  اهلل  بد 

عـه656ت  وعلق  حققه  ع،  الرشد،  بد  ليه:  مكتبة  موسى،  إبراهيم  بن  عيل  بن  ازق  الرَّ

 م. 2010-ـه1431،  2الرياض، ط 
ر القسطالين  بكبن أيب    مدبن حملعباس أمحد ، أليب ائف اإلشارات لفنون القراءات لطا -31

ممع  ،ـه392ت   القرآنية،  الدراسات  مركز  املصحف    حتقيق:  لطباعة  فهد  امللك 

 .ـه4143الرشيف، املدينة املنورة،  
، مجع  ـ ه728أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ت    وع الفتاوى، جمم -32

عبد وترت وسا  يب  قاسم،  بن  حممد  بن  حممد،  الرمحن  ابنه  امللك معده  لطباعة  فه   مع  د 

 . ـه1425يف، املدينة املنورة، د.ط،  الرش املصحف 
لب بن عبد الرمحن  غا  حلق بن، أليب حممد عبد االوجيز يف تفسري الكتاب العزيز   احملرر -33

عبد الشايف حممد، دار  ، حتقيق: عبد السالم  ـ ه542بن متام بن عطية األندلِّس املحاريب ت 

 . ـه2421،  1، بريوت، ط الكتب العلمية
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حافظ الدين  ، أليب الَّبكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود  ل تأوي لتنزيل وحقائق الارك امد -34

ت   أحاديثه ـه710النسفي  وخرج  حققه  يوسف،  الطيب،  عيل   :  الكلم  دار  بديوي،   

 م. 1998-ـه 1419،  1بريوت، ط 
القر  -35 تفسري  يف  التنزيل  البغ  آن، معامل  مسعود  بن  احلسني  حممد  تأليب  ،  ـه510وي 

وخرج  ققح اهلل  حاديثه أه  عبد  حممد  مسلم  النم:  وسليامن  ضمريية،  مجعة  وعثامن  ر، 

 م. 1997-ـ ه1417، 4ر طيبة، د.م، ط احلرش، دا
ال -36 ت  أليب ،  قرآنمعاين  الفراء  الديلمي  منظور  بن  اهلل  عبد  بن  زياد  زكريا  ،  ـه207 

ة،  يدار املرص، عيل الشلبي ، حممد عيل النجار، عبد الفتاح إسام حتقيق: أمحد يوسف النجايت 

 ، د.ت. 1، طمرص
،  ـ ه311ل الزجاج ت أليب إسحاق إبراهيم بن الِّسي بن سه  قرآن وإعرابه، المعاين -37

 م. 1988-ـ ه1408،  1عامل الكتب، بريوت، ط   بي،بده شلحتقيق: عبد اجلليل ع
اللغة  -38 مقاييس  أليب  معجم  فارس  ،  بن  أمحد  الرازي  احلسني  القزويني  زكريا  بن 

 م. 1979-ـ ه1399، د.ط دار الفكر، د.م،  مد هارون،لسالم حما قيق: عبد ، حتـه395ت 
  ، ـه  338تزري  ري حممد بن حممد بن حممد بن اجل، أليب اخلالنَّشر يف القراءات العشر  -39

 تصحيح: عيل حممد الضباع، دار الفكر، د.م، د.ط، د.ت. 
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 لخصامل
البحث:ضو و م الصحاب  ع  إىل  املنسوبة  التفسريية  والتابعيـاألقوال  كتب  ـة  يف  ن 

 التفسري بال إسناد، سورة الفاحتة دراسة تطبيقية.

 أهداف البحث:
يف كتب  إىل السلف  ة املنسوبةل التفسرييواقبيان رضورة التثبت من نقل األ -1

 . التفسري املتأخرة

ب التفسري املتأخرة مما ال  سلف يف كت الإىلة  التفسريية املنسوباألقوال  حرص   -2

 . يوجد هلا إسناد

للسلف    إبراز -3 التفسريية  األقوال  نسبة  يف  األثري  التفسري  أهل  منهج  دقة 

 رهم هلا. يوحتر

 منهج البحث: 
االستقرائ والتحالي  املنهج  تفسريية لييلوصفي  أقوال  من  ورد  ما  باستقراء   ،

، ثم نسبة القول،  يف سورة الفاحتة  سنادا  له إد  أجالصحابة والتابعني مما مل  منسوبة إىل  

 .حترير النسبة، ثم دراسة القولثم 

 نتائج: الأهم  
ن يف كتب التفسري املتأخرة ــة والتابعي ــابـة إىل الصحــوبـمنسـوال الـرة األقـكث   -1

 د. نادون إس 

املف  -2 نقلترصف  يف  هذه    رس  وجود  أسباب  أحد  باملعنى  األقوال األقوال 

 ن إسناد. املنسوبة دو

الرجرورـض  -3 إىلـة  الكتوع  التـ   األث ــريـي ـفسـب  أقــرف ـمعـل  ةــري ــة  وال  ــة 

 ن. ــ عي ـابـة والتــابـحـ الص



 فراج السبيعي د. (  احتة)سورة الفالتابعني يف كتب التفسري بال إسناداألقوال التفسريية املنسوبة إىل الصحابة و 
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 : التوصياتأهم  
بتحرير األقوال التفسريية املنسوبة إىل السلف يف كتب التفسري املتأخرة، العناية   .1

 .اد من غريهابت باإلسنلثا زومتيي

اعتبار   .2 النظر يف  أوردهق  كلإعادة  الصحابة  الثعلبي    ول  من  أحد  تابعني  لاوعن 

 . إسناد عندهبواردا  

 . طرح هذا املوضوع للدراسات العليا .3

 .(اإلسناد -بعني االت -بة الصحا -التفسريية  -األقوال ) :يةت املفتاحلكلماا
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 املقدمة

باهلل  إن   ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  ومن احلمد  أنفسنا  رشور  من 

ضلل فال هادي له، وأشهد أن ال  اهلل فال مضل له، ومن ي  هدسيئات أعاملنا، من هي

اوأشهد أ  وحده ال رشيك له،هلل   اإال  إله  ه وعىل  عليهللا  ىلص  ،لهورسو  عبده  ن حممد 

 . آله وصحبه
 . آل عمران[]  ﴾ڦڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ﴿

         ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

 .[ساءالن]سورة  ﴾ڦڦ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٺ
    ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ ﴿

 أما بعد:  ،حزاب[ة األ]سور  ﴾ۋٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ
املنقوالتعلم  الف  رشأ  منفإن   املقوالت، ال    ،حترير  كانت  ومتحيص  إذا  سيام 

ب اهلل  تتعلق  النبي    ،وتعاىل  هحانبس كتاب  أقوال   ،×وسنة  من  هبام  يتصل  وما 

 .ا  نيابو ا  تفسريوالتابعني   بةالصحا
اـخن  ـوم عىلالطالالل  تبنّي   ع  التفسري  إىل    ال  أقوا  ناكهأن    كتب  منسوبة 

أن أشار  ق  سبإسنادا  يف الكتب املأثورة، وهذا ما    مل أجد هلاوالتابعني      ةباالصح

  يف التفسري مشحونة بالَغث  املصنفة    فإن الكتب »:  لهقوب   يةابن تيم شيخ اإلسالم  ه  ليإ

 .(1) « ...بنيامل ق حلاو  ،حسمني، والباطل الواضوال
ه فكرة  جاءت  هنا  ا ومن  املنسو ألا)  هسميتو  ،لبحثذا  التفسريية  إىل   ةبقوال 

 .(تطبيقيةدراسة  احتة سورة الف،  يف كتب التفسري بال إسناد  الصحابة والتابعني 
 

 (. 7ص)سري أصول التف ة يفمقدم (1)
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 مشكلة البحث:
 : التايل السؤال عنجابة اإل ث يفكلة البحل مشتتمث
 ؟   ري مسندة عني غ التاب ابة و ح ص ل ا ىل  إ   ة ب و س من ة تفسرييالتفسري أقوال ب كت هل يف -
 : ا، منهؤالت فرعيةدة تساال عالسؤمن هذا  فرعويت
التفما    - مصدرا    سريكتب  تعد  إىل  لألقوال    التي  والتااملنسوبة  بعني  الصحابة 

 ؟ إسناد دون
 ندة؟ ملس اعني غرياملنسوبة إىل الصحابة والتابال التفسريية قول األما أحوا -

لفاحتة من رة ا سوورد يف تفسريما    لمن خالة  ئلس أل ا  ذههن  ع  ةوستكون اإلجاب

 ابعني غري مسندة. إىل الصحابة والت ةأقوال منسوب
 حدود البحث: 

 يف: تتمثل  ،للبحث حدود موضوعية
 ونحوه. ،لفقهأو اعتقاد، باال تعلق يدون غريها مما  يةألقوال التفسريا -
 سري. التفمة أئ من مده عن بم، دون الصحابة والتابعني ىلإ املنسوبةاألقوال  -
 . تفسريال التي ال يوجد هلا إسناد يف كتباألقوال  -
 واردة يف تفسري سورة الفاحتة.الاألقوال  -

 :البحثأمهية 
 : من خالل األمور التالية البحثة مهي أتتجىَل 

معوفه   ،تعاىل  اهلل  المكبقه  تعل -1 آياته؛  ،انيهم  بذل  وتفسري  دوكفى    ا  اعيك 

 . هدراستعناية به ولل
ا  نىعيه  نأ -2 األمةأىل  إ   وبسنملبتحرير  ام-  ئمة  والتابعني حص لن  يف    -ابة 

 . نالقرآتفسري 
 . والتابعني   صحابة شف عام وقع من تساهل يف نسبة أقوال تفسريية إىل ال يك أنه   -3
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 أهداف البحث:
كتب   التفسريية املنسوبة إىل السلف يف األقوال نقل ت منلتثبرة ابيان رضو -4

 نى. قال  ومعحتها نص من تأكد، والالتفسري املتأخرة

األقوال التفسريية املنسوبة إىل السلف يف كتب التفسري املتأخرة مما ال  حرص   -5

 . يوجد هلا إسناد

ال   إبراز -6 أهل  منهج  يف  دقة  األثري  اتفسري  التفسرييةنسبة  لف  للس  ألقوال 

 رهم هلا. يحترو

 : البحثاختيار اب أسب
التفسري  .1 األقوال  من  جمموعة  عىل  الباحث  اوقوف  إىل  سون ملية  ة حابالص بة 

 .روث أفسري املالت بكت دا  يفسنا إا د هل ا مل جيلتابعني، مموا
 .رير وتوثيق تفسريية إىل الصحابة والتابعني دون حتالقوال األخطر نسبة  .2
يف   .3 تفالبحث من جتديموضوع  ما  نظ، حيسرييد  يلفت  اث  إىل ر  لباحثني 

 . م التساهل فيهالتدقيق يف هذا األمر، وعد
 ة: بقسالات ا الدراس
 . مل يبحث بعد عضوو ملا هذا أنيل  نيبت قميةربات الكتقواعد املث يف بحال بعد

 البحث: خطة
 . املقدمة

 . اد رضورة اإلسن ، و تفسريهم والتابعني، وقيمة  التعريف بالصحابة    : وفيه   التمهيد: 

 : طالب التاليةوفيه امل ،ةيقية التطبالدراس  :ألولحث ااملب
 . ةاحتسورة الف ةيمك يفاملنسوب   ول:ألاطلب ملا

 . "العاملني"ري سفب يف تاملنسو اين:الثاملطلب 

 . "م رحيال – الرمحن"نسوب يف تفسري ملا لب الثالث:ط امل
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 . "يوم الدين "تفسري  وب يفاملنس املطلب الرابع:
 . "اهدنا"يف تفسري ب  سونامل :اخلامس املطلب 

 . يف املوضعني  "الرصاط" يف تفسري  باملنسو :دسالسا  طلبامل
 . "م هيت علأنعم " تفسري ب يفنسوامل :عب السااملطلب 

 . "املغضوب عليهم "يف تفسري   وبنسامل الثامن: طلبامل
األقوا  النظريةالدراسة    : الثايناملبحث   املنسوبة يف  الصحابة  ل      إىل 

 يه املطالب التالية: وف،  ادإسن  والتابعني دون
  .دناس ن إدو التابعني الصحابة وإىل نسوبةوال املقألا مظان ل:األو  املطلب
 .لتابعني دون إسنادوا ابةصح الإىلة وبنسملال اقواأل أحوال الثاين: املطلب

 . بة والتابعني دون إسناد الصحا إىل    وقوع األقوال املنسوبة  أسباب املطلب الثالث:

   : فيهااخلامتة و 
 . أهم النتائج-
 ات. وصيالتأهم -
   ا:فيه ، و رسافهال
 . جعاراملصادر واملفهرس -
 .توعاضاملوفهرس -
 لبحث: ج اهمن

هذا يف  عىلالبح  اعتمدت  اائستقراال  نهجملا  ث  والتحلوصي  حيث  في  لييل، 

ة  سور  بة والتابعني، يف تفسريما ورد من أقوال تفسريية منسوبة إىل الصحا  استقرأت

 .ا  إسناد له أجد ا ملمم ةحتفاال
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 لطريقة التالية: ب  بحثال تعرضو 
 .ولق ه الد فيي ورع الذضوملاذكر  -1
 . بسونملاقول لا ذكر -2
 . حترير نسبة القول -3
ا -4 موقاألكانت    إذاو ،  قوللدراسة  الدراسةال  أجعل  فإين  خامتة   تفقة  يف 

 خاصة.دراسة  كل قولجعلت لت األقوال فاألقوال، وإذا اختل
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 هيدتمال
 :ابعيوالت تعريف الصحاب :  لا أو 

 : ابحلصب  تعريفال
من  الصحايب:    لغة: عىل  لفظوهو    ،الصحبةمشتق    ، واملقاربة  ،ةنقارامل  يدل 

ابن ،  دواالنقيا  ،واملالزمة والباءد والصا»س:  فار  قال  ىل  ل عيد د  أصل واح  :احلاء 

 .( 1) « ...ربته، اقمء ورنة يشمقا
  ، صحبت فالنا  حوال    :قليال  أو كثريا ، يقال ه  غري  َب ح  وهو جاٍر عىل كل من َص 

 و لو   ×  النبي  َب ح  وعليه فإن إطالق الصحبة عىل من َص وساعة،    ،ويوما    ،وشهرا  
 .ظة تدل عليه اللغةحل

ب  قال  :اا حالطصا أو   ×ي  النب  َب ح  َص   نمَ »  بل:حن  نأمحد  شهرا ،  أو  سنة، 

 . (2)   «هبَ ح  عىل قدر ما َص بة الصح  ن أصحابه، له منأو رآه مؤمنا  به فهو م ساعة،
َب    ن ومَ »   البخاري:   وقال   . ( 3) «   أو رآه من املسلمني، فهو من أصحابه   ، ×النبي  َصح 

ابن حجر: ال  ،ليه من ذلكع  ت  فقما و  وأصح  »  قال  اَي لق  من:  صحايبأن    بي لن 

السته له أو    من طالت   ن لقَيهل  فيم ومات عىل اإلسالم؛ فيدخ  ه  ا  بؤمنم   تجم  َ ،  َقرص 

، ومن غزا معه أو مل َيغْ نه أو مل يع  وىومن ر السه، ومن ْرو  ، ومن رآه رؤية  ولو مل جي  ز 

 مل  ذاإ  د ذلكولو أسلم بعرا   فكا  هيَ ق  من لَ   ند اإلياموخيرج بقي  ،لعمىمل َيَره  لعارٍض كا

 . (4)«رىخة  أ  رَ ه مب معجيت
 

ا  (1) الساينظر:  و  (،3/533)  للغةمقاييس  البنلعربن  والقاموس    (،1/519/520/152)  نظورم  ، 

  .حبص (104ي )صدللفريوزآبا ،حيطملا

 .(8/383) يةمي، البن ت نة لسهاج امن: ظرينو(، 1/16)  بلةبقات احلناط يف يعىل أيب ذكره ابن (2)

   .(5/2)ري بخالايح  صح (3)

 يضاحالتقييد واإل و (،40نبل )صلسنة، ألمحد بن حا : أصولوينظر، (1/16) حابةصلايز  اإلصابة يف متي (4)

 (. 292اقي )صعر لعبد الرحيم ال الح،لصبن اامقدمة ح رش
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 : بلتابعييف التعر 
،  تبعه إذا مشى خلفه  اعل منف  سمع: اتابوال،  ابعي، أو تابعالتابعون: مجع ت لغة:

وهو   ء والعني أصل واحد ال يشذ عنه من الباب يشء،التاء والبا»:  سقال ابن فار

 . (1)«وته واتبعتهذا تل إا  نتبعت فال  فو، يقال:التلو والق
 . (2) «يبصحاال َب ح  التابعي: من َص »ادي: بغدال  بطيخلا قال  اا:حالاصط

 : نيبع والتا   حابةالص  تفسريقيمة اثنياا: 
 :حابةالص   تفسريقيمة 

نبّيه ، جعلهم أنصار دينه، ووزراء  ×اهلل سبحانه لرسوله    ةرْيَ خ    الصحابة  

الن× أرّق  وهم  وأع،  قلوبا ،  علام  م اس  هَلْ   ،قهم  عن  أبو   َجة،وأصدقهم  عدهم 

الع  رشهون  ،الدين م  هب   اهلل  ظفف، حكلّ تال ذا االصطفاء وبناء  عىل ه  ،(3) املنيهبم يف 

ال  السبق   م  دَ قَ ة كان هلم  والنرص  ةرجاهل بة وللصح العمل و  ،علم بكتاب اهلل تعاىليف 

ت  به، يف  اتباعهم  َش ت  يَ رْي  خَ فَ   وتأويله،  ،الوتهووجوب  التي  النبي  دَ ه  هم    م هل  ×  هبا 
لكـلـامش  إيم ـة  وعلـل  وخـوعم   ، مـان  عـعف   ،أيرو ك  وـوسل  ،ق ـلـل  ن  ـب  نارـم ن 

قـق    نـ يـحص اهلل    الـال:    ثَّ   ََنم، و  لُ يَـ   نَ ي  ذِ الَّ   ثَّ   ،ين قـَر    أُمَِّت خرُي  »  :×رسول 
 . (4)«...وََنملُ يَـ   نَ ي  ذِ الَّ 

تيمية:  قو ابن  ب»ال  املعلوم  تومن  ملن  االرضورة  وملكدبر  والسنة،   َق فَ تَ ا  اتاب 

يف األعامل  -ذه األمة  هرون  ري قأن خف:  ئ اويع الطمججلامعة من  وانة  ل السعليه أه

 
بن ، ال لسان العربو  ،(2/56) يده  س  بنال   ،عظم ألا  طحكم واملحيملا  وينظر:،  (1/363)ة  اللغ   مقاييس  (1)

 .بعت (8/27) روظمن

الالكفاية    (2) علوم  )ريف  تيس(22صواية  وينظر:  م،  احلديثطص ري  أمحد  ملحمو،  لح  بن   نعيميالد 

 .(247ص)

 . (1/644ثري )ك  نبال  م،القرآن العظي (، وتفسري2/537سنن، للبيهقي )ال علم ىلاملدخل إر: ينظ (3)

 (.3352قم )ر ،م(، ومسل6503)رقم  اري،بخأخرجه ال (4)
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واالعتواألقوال، و الذين  :  -أن خريهالة  فضيها من كل  غريقاد  ثم  األول،  القرن 

 . (1) «...ثم الذين يلوهنم، يلوهنم
فسري، وأهنا الت  من بعدهم يفىل  ع  ةالصحاب  م أقواليعىل تقدة  األئم   َق فَ تَ او

هنم  أل ؛ويل كتاب اهللتأ م يف ستقيط املارصلل رمناوحلق،  اىلإا ى هبهيتدلية ة عاوَ بْ رَ  يف

حسن  مع  ،ن الذي نزل به القرآناللساأهل  همو ل،تأوية والتالووال زيلشهدوا التن

 . سالمة قصدو ،فهمٍ 
:  -سريول الصحايب يف التفعىل حجية ق  أي مما يدل-وأما الثاين»ي:  لشاطبقال ا

ل وتنزوالنو  ائعقولمبارشهتم  فهمةنّلسوا  ابتكبال  لوحيا  ليازل،  َفْهم   د  عَ قْ أ  ،  يف   

وأعرف   احلالية،  ويدرالتنباب  بأس القرائن  الزيل،  ما  غريهمي  كون  بسبب    دركه 

 . (2) «ذلك، والشاهد يرى ما ال يراه الغائب
 :رمحهم هللا التابعني   تفسريقيمة 
ج  عندما   يف  األمن  املعمواْسَتَتَب  أقطار  الصحابة    ،ةرل   عَ   جلس  وَن  ل م  ي 

بَ   ،نس القرآاالن ون عل  نَ وي ن وي    واج من يهم أفللس إجيان  ، وكومههلم معانيه، وَينرش 

ل صحايب لكى  ، وأضح×ة رسوله  نَاب اهلل، وس  تهم العلم بكليأخذوا عن   عنيالتاب

 . تالميذ يروون عنه تفسريه
الم األوقد عظّ   عرفة، ومعلام  و  نا  إيام  مه دبعمن  هم عىل  رشفل  ؛بعنيتائمة تفسري 

والسنة  محال    ابة  الصحد  بع  مةألا  ق أسب  مهنأ و  هدى،و ا  ،للكتاب    : حلاكمقال 

هم  عن   ظَ ف  وَح   ،×اهلل  أصحاب رسول    هَ افَ ن َش مَ   ،بعد الصحابة  قرنا  فخري الناس  »

ظ والفهم،  كان هلا قوة احلف»  :عن طبقة التابعني  ابن تيمية  قالو  ،(3) « ننَالدين والس  

 
 .(4/157وى )تاالف عموجم (1)

 . (3/812قات )املواف (2)

 .(1/9تم )البن أيب حا، ح والتعديل(، وينظر: اجلر42ص)يث معرفة علوم احلد (3)
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 القرآن ري يفتفسال  د مل جتا  ذإ»:  ضا  يأقال  و   ،(1) «... ليلبرص بالتأووا  ،ن ييف الد  والفقه

ال  ألئمة يف ذلك إىل أقوبة، فقد رجع كثري من ا صحاته عن ال وجدة، والنسال  يف  وال

 .(2) « التابعني
 : ضرورة اإلسناد: اثلثاا 
السامويةنه وتعاىل  اهلل سبحا  َص َخ  الكتب  باتصال سنده؛ حيث    القرآن من بني 

ن إال رآلقا  من  رفبل ح يق الو  ،×  هانبي  ناد إىلباإلس   جيلٍ   عنال   مة جياأله  تتناقل

ها فَ كرم هذه األمة، ورَشَ إن اهلل تعاىل قد أ »  :(3) رفَ ظَ تم امل  امد بن حـل حم اقاتر،  بالتو

الَ َض وفَ  من  وليس ألحد  باإلسناد،  إس ها  قديمها وحديثها  كلها  موصول، ألمم  ناد 

بني    يزيمت  هم هم، وليس عندرخباأ  مبه ا بكتطولَ صحف يف أيدهيم، وقد َخ   يإنام هو

أنبياهاءج  مما  لنجي واإل  ،توراةال  نمل  نز  ام به  ماؤم  من    هم، وبني  بكتبهم  أحلقوه 

 . (4) «لثقاتا عن غري ااألخبار التي أخذوه
وجعله   ،×مد  ـاهلل به أمة حم   َص َخ والرواية مما  وعلم اإلسناد  »وقال ابن تيمية:  

 دعونملبتا  اذوهك  ت،نقواله املبن  ثروهلم يأد  ا نإس   ال  ابفأهل الكت  ،إىل الدراية  ام  لَ س  

ة أهل اإلسالم ه املنَاهلل علي  ظموإنام اإلسناد ملن أع  ت،هل الضالال ة أألمه اهذن  م

 .(5) «والقويم  ج  وَ عْ امل  و ،به بني الصحيح والسقيم نَ وْ ق  ر  فَ سنة، ي  وال
 

 . (4/93) تاوىلفجمموع ا (1)

 . (44ص) فسريلت ل امقدمة يف أصو (2)

أجد    (3) الرتاجم،  يف  ا  له ذكرمل  كتب  والتيمرويات بعض  عىلوقفت  نام  وإ  م  ه،    ، اسمه   ا عىلهلن خالوقفت 

يف  كاموطبقته،    ،وتالمذته  ،شيوخه و  ،ونسبه  الفوائد  اإليامنو،  (328)ص  للكالباذي  ،بحر   ، شعب 

)4/362)  للبيهقي رقم  بغدادو   ،(1/62)  لخطايبل  ،لعزلةاو   ،(2644(  للخطتاريخ  البغ،  دادي  يب 

رواة عن حييى بن  من الكندي، ظفر املروزي الن حاتم بن املب حممد ،سن احلأبو ه نا: أفتبني منه  ،(9/702)

   آخر املئة الثانية.هر أنه يف اته إال أنه يظ ذكر سنة وفتومل  ،مل يذكر بجرح وال تعديل ،عنه ني ومحلة العلممع 

 .(41-40ص)رشف أصحاب احلديث ي يف بغدادخلطيب الاه ذكر (4)

 . (1/9)اوى موع الفتجم (5)
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ا  م  لْ ع  فَ  قهذه  بَ األمة  اإلسناد  عىل  كت  ا  ءدْ ئم  الوحي  لق يتع  ما  ثم  ،وسنة  ابا  من 

والتبياهنام  ب الصحابة  ايف  دانس اإلى  أضحو  ،بعنياعن  هذه  نسبة    مة أل  يف  رشطا  

العَ ـا  لصحـزانـيـ وم  ،ةالديني  األقوال ي    و  زْ ة    ما قال يف دين اهلل تعاىل  لألئمة، حتى ال 

   يس منه.ل
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  ةيالدراسة التطبيق: املبحث األول
 : طالب التاليةوفيه امل

 .(1) " ةالفاحت"سورة  ةيكميف  املنسوب :  لاألو  ملطلبا
 :(ـه92)ت   ني سعلي بن احل إىل  بسو نامل -1
 (. مكية   ة  الفاحت سورة  ) :ه قالنأ  بن احلسنييلعإىل  َب س  ن  

 سبة القول: ن
(ـه542)ت ابن عطية له نسبه

(ـه745)ت وتبعه أبو حيان ،(2) 
(3 ). 

 :القول نسبة   حترير
 .امهغري وبا  له عندمنسال ة، ويرواال كتبيف له  ندا  سمه مل أجد

 : (ـه95)ت  جبرين  ب  سعيدإىل سوب  نملا  -2
 (.مكية   لفاحتة  ا سورة  ) :لقا أنه ريجب بن يدعس  إىل َب س  ن  

 : لنسبة القو 
(ـه437)ت ب طالمكي بن أيب هه لنسب

(4) . 

 لقول:نسبة ا حترير  
ب، اليب ط بن أي  مكري  غ  يف كتب الرواية، وال منسوبا  له عندله  ندا   سمه  مل أجد

  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ﴿   :ية احلجرريه آلستف  ىلعله بناء    ه  بَ َس نَ ه  نأغري أنه حيتمل  

 إال   ،(5) «لقرآن  ا  م  هي: أَ   ،اين ثَ ملَ ا  عَ بَ الَس »ن  أ  ىلع  َص حيث نَ   ؛ ﴾ې  ۉ   ۉ

نَ ه بمكل للقوانسبة  يف    اٍف ك  ريذلك غأن   نه من  ء عوقد جا  ال سيام ،  ا  ّص ية السورة 

 
 .ةسورة الفاحتمدنية  يف نيلتابع اوبة حاص د من السند ألحغري م قوال   أجد مل (1)

 . (1/65) زالكتاب العزييف تفسري   وجيزلرر ااملح (2)

 (. 1/92) تفسرييف ال ملحيطار البح (3)

 .(1/78ية )اوغ النه  بلاهلداية اىل (4)

 .(41/119) هسريتف يف يالطربواه ر (5)
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 . (1) ل واهي السبع الط  اين املث ة أنثريدة كعدمت طرق 

 :(ـه 115)ت   ربح  أببن  اء طع إىلاملنسوب   -3
 . «مكية   لفاحتة  ا ة  سور» :أنه قال بن أيب رباحء عطاإىل  َب س  ن  

 : وللقا   ةنسب
(ـه437)ت طالب ن أيبمكي ب له بهنس

(2) . 

 :القول بة سن  حترير
حيتمل   غري أنه  ؛مكيري  عند غ  هبا  لمنسو  كتب الرواية، وال  يفله  ندا   سمه  مل أجد

لأنه   بناءنسبه  احلجسريتف  عىل  ه  آلية     ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿  :ره 

نَ   ؛ ﴾ې ۉ أعىل  َص حيث  ابَ الَس »ن    أ    ،اينثَ ملَ ع  ذلك أن    إال  ،(3) «رآنالق  م  هي: 

 ا .ّص السورة نَ  ول له بمكيةيف نسبة الق اٍف كري غ

 . (ـه121ت )  نحبا نب  ىيمد بن حيإىل حم  باملنسو  -4
 .«مكية   الفاحتة   سورة  » :لأنه قا يى بن حبانحي حممد بنإىل  َب س  ن  

 ول: الق  ةنسب
(ـه425)ت عطية بنا نسبه له

(ـه745)ت ناوتبعه أبو حي ،(4) 
(5). 

 ل:و سبة الق حترير ن
 . مهاريغد ه عنوبا  ل منسرواية، والب الكت ندا  يفسمه مل أجد

 : لاقو األة سار د
 . (6) هوراجلم ل و قوهاحتة فلسورة ا ةيالقول بمك

 
 .(41/901) هتفسرييف ي ربه الطروا (1)

 .(1/87)هاية ن بلوغ ال ة اىلياهلدا (2)

 .(41/911) هتفسري يف يالطرباه ور (3)

 . (1/65) يزز يف تفسري الكتاب الع  حرر الوجيزامل (4)

 . (1/92) ريسلتفيف ا طيملحالبحر ا (5)

 (. 2/6سري املأثور )وعة التفموس (6)
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َ مِ الَ عَ ال فسري "ت  يفسوب نامل:  الثاين املطلب  ". ني 
 : (ـه68)ت ابن عباس   سوب إىلنامل -1
 . «ة  ئكواملال ،واجلن    ،نس  إلا: نيَ املَ الع» تفسري يف ىل ابن عباس إ َب س  ن  

 نسبة القول: 
له حيان  نسبه  (ـه745)ت  أبو 

معناه    ، (1) األلاوحكى  ه وجعل  ،ينهافصراغب 

البا   مذه وقوال    له  مجر  عْ مَ   يف   فقال  ، ّق دَ أَ   وه،  سبب  بيان  ل:  يقو ،  "نيَ املَ العَ "ع  ض 

أ  نهأل» به  املالئمخلالئق  ا  افصنعنى  غريهاإل و  ،جلنوا  ،كةن  دون  ه  يوإل  ،انس 

 .(2) «اهدوجم  ، ساابن عب ذهب

 القول: ة بر نسحتري
، نايح  يبأ  ريغ  له عند  با  نسوم  ة، والوايكتب الر  مسندا  يفه  مل أجد  املالئكةذكر  

 : نولق   سبا ع بنا عنسناد باإل روياملو
 .(3) « واإلنس   اجلن   :نيَ املعلا نإ»  ▪

ا ، ممّ هنَ نَيْ ا بَ ومَ   هنَ يْ ن ف  ومَ   ض  واألر  ات  السمو  ،ه  كل    اخللق    ه  الذي ل  هلل   احلمد  »  ▪

« م  لَ عْ وال يَ  م  لَ عْ يَ 
 (4). 

 :قوللا سة درا
 .  س با ن ع اب   يف املروي عن   دْ ر  ولكنه مل يَ ،  ه ك في ال ش   مما   نيَ امَل العَ الئكة يف  مل ا   ل ا إدخ 
 : (ـه101ت)  جرببن   جماهد   إىل  بنسو امل -2
 . «خلوقات  امل مجيع   :نيَ العامل» ه قال:أنجماهد إىل  َب س  ن  

 
 . (1/33) لتفسرييف ا املحيط البحر (1)

 .(1/54) فهاينص  الراغب األسريتف (2)

نثور  ر املالديف    اه السيوطيعزو   ، (1/21)  هسريفت  يف  اتمحيب  أ ن  ابو  ، ( 1/451)  هفسريت  يف  يالطربرواه    (3)

 .ملنذر، وابن ايدمح وعبد بن ،يباالفريإىل  (1/64) روثأملبا لتفسرييف ا

 .(1/19)تفسريه  يف تميب حاأ ابنو ،(1/145) هتفسري يف ربيالطرواه  (4)
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 نسبة القول: 
لنسب (ـه274)ت  يلبثعال  هه 

باحتجم  إهن   :وقال  ، (1)    ڦ ڦ ڦ ڤ﴿  له:قووا 

الواحدي   ،[24]الشعراء:   ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڦ  وتبعه 

(ـه468)ت
(ـه516ت) يبغووال  ، (2)

 (3) . 

مع مذهبا  جعو  ، هسريفت  يف  يناألصفها  اغبالراه  نوحكى  قله    له  وهو  ،  وال  ال 

فقالدّ أَ  مجع  يف  ق،  سبب  بيان  أصأل»  :يل ق و  ،"ني املَ عَ لا"  معرض  به  عنى  ناف  نه 

املالئكة  اخلالئق  دون    ، واجلن  ،من  ذوإلي  ،غريهاواإلنس  عه  ابن    ،    باسهب 
 . (4)«دهاوجم 

 :ولق لا حترير نسبة 
أ يفه  جدمل  ا   مسندا   وال  كتب    عن   رويذي  وال  ،غريهم  ندع  هلبا   وسمنلرواية، 

 . (5) «واإلنس   هنم اجلن  إ» :هقولسناد باإل  هداجم 

يَ  هذا  د  ر  وقد  فاهدجم إىل    تفسريه  ةدممق  يفطريقه    ذكرثعلبي  ال  أن  :عىل  كيف ، 

 ؟ دال إنه بال إسنايق

طريق ابن أيب   ي:وه  ،اهدتفسري جم   الثعلبيهبا  التي يروي  الطرق    عببتت  :وابجلا

تبني: أهنا طرق مشهورة يروي هبا األئمة يث،  ريج، وطريق لن جريق ابوط  ح،جين

عتنني  امل  األئمة  أحد من  ه نقلكام مل ي،  قولعنه هذا ال  واينقل  ع هذا ملمواهد،  تفسري جم 

نقال     نىباملعاه  كحالثعلبي    أنيظهر  ذي  ، والسيوطي، والكابن كثري  بالتفسري املأثور

والدليتقدمهعمن   ذلكل  ،  األئمة  ذ  هأن  :عىل  من  ثالثة  إىل  منسوبا   القول  هذا  كر 

  .واحدظ فلب

 
 .(2/393)  القرآنتفسري ن يان عوالبف شلكا (1)

 . (1/76) وسيطال ريفس تال، و(1/489) طيسالب لتفسريا (2)

 . (1/52) لمل التنزيامع  (3)

 .(1/54) ب األصفهاينتفسري الراغ (4)

 . (1/614) هريستف يف الطربي رواه (5)
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 :لقو السة درا
 ن. املفرسية م ايه عهذا القول موافق ملا عل

 : (ـه110ت )  البصري احلسن ىل  املنسوب إ  -3
 : نال و ق  (املنيَ الع)يف تفسري  نحلساىل إ َب س  ن  

 .«وقات  خلملا يع  مج :ملنيَ العا نأ» :ولاأل

 ول: الق  ةبسن
(ـه274)ت  الثعلبي  هل  بهسن

  ڦ  ڦ  ڦ ڤ﴿  :هلاحتجوا بقوم  إهن   :القو  ،(1) 

الوا،  [24اء:]الشعر  ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڦ  حديوتبعه 

(ـه468ت)
(ـه516)ت  ويغوالب  ، (2)

كل »ظ  لفب  (ـه745)ت  حيانأبو    هذكرو  ،(3) 

 .(4) «عمصنو

 ل:و ق لنسبة ا ير  ر حت
أج يف  مسندا  ه  دمل  الرواية،  م  كتب  لهوال  غريع  نسوبا     ه نع  روياملو  ،همند 

« مه  ل  ك   الناس   :نيَ ملَ االعَ »: لهقوباإلسناد 
 (5) . 

احلسن  إىل تفسري    تفسريهمقدمة    يفقه  أن الثعلبي قد أسند طري  :عىل هذا  د  ر  وقد يَ 

 ؟ دال إنه بال إسناكيف يق، فالبرصي

  بن عبيدرو  عم   طريق   و وه  ،دا  حوا  إال طريقا  سن  للحي  الثعلب  ذكري  مل  :ابواجل

وابن أيب   ،ابن املنذرو  ،الطربي  هامنلطريق من الطرق التي روى  ا اوهذ،  سنعن احل

أحد من األئمة    هنقلمل ي  وأيضا  ،  لقولعنه هذا ا  واينقل  مل هذا  ومع  ،  عن احلسن  حاتم

 
 .(2/339) عن تفسري القرآن  بيانللكشف واا (1)

 . (1/67) يطالوس فسريلتاو ،(1/984)ط فسري البسيتل ا (2)

 . (1/25)يل التنزمعامل  (3)

 . (1/33) لتفسرييف ا حر املحيطبل ا (4)

 .(353/ 10) يف تفسريه مت حاأيب ابنه ارو (5)
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املأثورعتنني  امل كثري   بالتفسري  وا وطيلسيوا ،  كابن  حكاه ثعلبي  ل ا  أنيظهر  لذي  ، 

والدليلتقدمهنقال  عمن    باملعنى ذلك  ،  ثالثة ذ  هأن  :عىل  إىل  منسوبا   القول  هذا  كر 

 .واحدظ فلبمة من األئ

 ل:ة القو سادر 
 ين. فرسة املامع يهملا علوافق قول ملا اذه   ▪

 . فظاللباملعنى وليس ب  له نقل أيب حيانأن    ▪

 . «ك  لَ فَ ال ه  يْ و  حَيْ  بام :عاملنيَ ل ا» :الثاين

 : لقو لا   بةنس
له (ـه850)ت  بورينيساال  نسبه 

يف    ،(1)  معاين  بيال   إجيازوأورده  عن    آن القران 

للن  نودب بجععن    األصفهاين  اغبرالوحكاه    ،(2) حسنسبة  يف  ،حممد  نفر   فقال 

الناس»  وقيل:  ،"نيعامللا"ع  مج  سبب  نابي به  واحد  كوجعل    ،عنى  عاملا  ل   ، منهم 

ب  الق قال:  حم   نذلك جعفر  فيه، وعامَل  ،  ريبك  عامَل    :ملََانعا  العامَل  مد،  بام  الفلك   وهو 

 . (3)«انسنإلا صغري، وهو

 :قولنسبة الير  ر حت
 .هند غريعله  ا  سوبية، وال منالرواب يف كت ا  ندسمه مل أجد

 :لالقو ة دراس
 . املفرسين يه عامة لملا ع موافق  عنىث املحيمن هذا القول 

 :(ـه 711ت )  وسيالسدامة ن دعب  قتادةب إىل و نسملا  -4
 . «ت  وقالخامل مجيع   :ملنيَ اعال» أنه قال: ةداقت ىلإ َب س  ن  

 
 .(1/7) نقالفرائب اغورئب القرآن غرا  (1)

(2) (1/59) . 

 .(1/54) هايناألصف بالراغ تفسري (3)
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 ل: لقو ة ا نسب
له (ـه274)ت  يالثعلب  نسبه 

  ڦ ڦ ڦ ڤ﴿  :بقوله  جوااحت إهنم    :لوقا  ،(1) 

الواحديبعتو  ،[42راء:]الشع   ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڦ  ه 

(ـه468)ت
(ـه651)ت  غويوالب  ،(2)

ل  ك»  ظبلف  (ـه745)ت  حيان  وأب  هذكرو  ،(3) 

 .(4) «مصنوع
 :حترير نسبة القول

كت  مسندا    هدأج  مل الروايةيف  منسوبا  الو  ،ب  غ   هل      عنه   يرواملو  ،همريعند 

 : نلقو ناد إلس با
 . (5)«ملَ عا ف  نْص   كل  » :األول

 . (6) «ه  ق  لْ من َخ  َف ما وَص » :اينثلا

، ادةتق إىل تفسري    هتفسرية  ممقد  يف أسند طريقه  أن الثعلبي قد    :عىل هذا   د  ر  وقد يَ 

 ؟دإسنا ه بالال إنكيف يقف

الطرق  بتت  :اجلواب هبا  بع  يروي  سعيد طريق    :يوه  ،قتادةتفسري  لبي  الثعالتي 

أيب عروبة النحويريق  ، وطبن  راشد،معمر    وطريق   ،شيبان  من  وه  بن   الطرق ي 

 ا ملومع هذ  ،قتادةعن    تميب حاوابن أ  ،ابن املنذر و  ،الطربي  هامنالتي روى    املشهورة

كابن   أثوربالتفسري املعتنني  أحد من األئمة امل  هنقلمل ي  وأيضا    ،ذا القوله هعن  واينقل

، والدليل  تقدمهعمن    نقال    باملعنىحكاه  ي  علبالث  أنيظهر  ، والذي  ، والسيوطيكثري

 . واحد   ظ ف ل ب كر هذا القول منسوبا  إىل ثالثة من األئمة  ذ   ه عىل ذلك أن 

 
 .(2/393)  نلقرآا عن تفسريان والبي كشفال   (1)

 . (1/67) يطلوسسري االتف، (1/489لبسيط )ا تفسريال  (2)

 . (1/25) نزيلمل الت امع  (3)

 . (1/33) التفسرييف  طحياملحر بال  (4)

 . (1/614) هتفسري يف الطربيواه ر (5)

 . (1/20)فسريه يف ت حاتمن أيب اب رواه (6)
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 ل:القو  دراسة 
 املفرسين. ليه عامة ا عمل ق وافل موالقهذا  ▪

 .وليس بلفظه هنامعبكان   حيان أيب لنق ▪

 :(ـه127)ت   يد ِ س  ال ب إىل  نسو امل -5
 . «جلن  وا س  اإلن :نيَ العامل» :لاقه أن يد  س  ال إىل َب س  ن  

 : نسبة القول
 . (1) قا  يتعل (ـه020)ت مبن ساليى حي نسبه له

 ول:لق ا  ة بحترير نس
 .هه عند غريسوبا  لمنوال  ،ةيالرو ب ا تك يف هل مسندا   هدمل أج

 دراسة القول:
 نى. جزء من املعر أنه باعتبا صحيحهذا القول 

 ."مِ ي  حِ الرَّ  – نِ مح َ "الرَّ  فسري تاملنسوب يف : لثاملطلب الثا 
 :(ـه 102)ت   اهلاليل م مزاح اك بنحَّ ضإىل ال   باملنسو  -1
 السام بأهل  » خاصن( مْحَ لرَ ا) أنّ  :اكحَ ضالإىل  َب س  ن  

 
 ، ت اموالسا همأسكنَ نيَ ح ،ء

الطاعاتقَ طوّ و وجنَّب هم  وقطعَ ه ،  اآلفات،    نَ وأ  ،«اتذَ واللَ   اعمَ طامل نهم  ع  م 

،  عليهم الكتب   زَل أنو  ،لس  ر  لا إليهم    أرسَل   حنيَ   ،رضألا  بأهل  »  خاص  (ميْ ح  رَ لا)

 . «اياللب عنهم ا ورصَف  ،يحةليهم يف النصإ  أعذرَ و

 لقول: نسبة ا 
(ـه274)ت  لبيالثع  له  هبنس

اجلَ   ، (2)  عنه  هـ(561ت)  يناَل يْ ونقله 
الدين  ظَ ن  و  ،(3) ام 

 
 . (1/684) سريهتف (1)

 .(2/304)  سري القرآنتف عن يانالبشف والك (2)

 . (1/224) قيق احلرط يلطالب نيةلغ ا (3)
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(ـه850)ت  ريسابوالني
(ـه801)ت  اينمَ رْ الك  و  ،(1) 

او،  (2) ، (3) يورب  ونْ اجل  ول  ألعبد 

أورده   السالم  العزّ وقد  عبد  حيانو  ،(ـه660)ت  بن   هيام تفسرييف    (ـه745)ت  أبو 

ال»   :كاحَ ض لال  قا:  باختصار واألسامألهل  أن  ود  اينتّ الكَ   ردهوأو  ،(4) «رضء  ن 

 .(5) اك حَ ض به للينس

 لقول:ا  بة نسر  ير حت
أج ا  ا  ندسمه  دمل  كتب  عندل  منسوبا    وال  لرواية،يف  عن    روياملو،  همغري  ه 

كام ،  (6)«ةخاّص   ننيَ باملؤم  ق، والرحيم  لاخل  جلميع    محن  الر »  :هقولاد  باإلسن  اك حَ ضال

الصحاب  أسلوبه   أن أسلوب  وإناملتابعنيواة  ليس  املتأخرأهو    ،  بطريق  يف شبه  ين 

 . ملكالع اوترصي ،عجْ الَس 

 قول:ة الدراس
القوله عن  خمالفو  ؛ا  جد  غريب  ذا  عوال  ،باألدلة  تبلثااو  ه،للمروي  ليه ذي 

 . (7) لتفسريأهل ا

 : (ـه041ت)   ريبلرب ا  عكرمة سوب إىلنامل -2
 .«رمحة ة  بمئ م  يْ ح  لرَ حدة، وااو رمحةٍ ب ن  مْحَ الرَ » :قال أنهعكرمة إىل  َب س  ن  

 
 .(1/78رقان )فال بئغاآن ورالقر بائغر (1)

 .(119ص) قنيتامل ةضرو (2)

ملونطامل  (3) الفروقع ق  عنه  نقو  ،خمطوط  (28)  حةاللو  ،رفة  أوجز يف    وي دهلانكال  دحمم  نبزكريا    حممدله 

 .(2/176) املسالك

 . (1/33) ري التفسيف حيطامل رحلباو، (1/140)آن  قر الفسريت (4)

 . (67ص) ةاحتسورة الفسري فتيف  دييتق (5)

 . (1/21) يف تفسريه تمواه ابن أيب حار (6)

 . (1/28) موسوعة التفسري املأثور (7)
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 بة القول: سن
(ـه274)ت  يالثعلب  نسبه له

هـ(561)ت  يناَل يْ جلَ اونقله عنه    ، (1)
  ،(3) عيفا والرَ   ،(2)

( ـ ه 850)ت   سابوري ي ن ل ا ام  ظَ ن  و 
( ـ ه 801)ت   اين مَ رْ الك  و   ، ( 4) 

األول  و   ، ( 5)   ،(6) ي ور  ب  ونْ اجل  عبد 

(ـه660)ت  ملسالا  بدبن ع  العزّ   ختصاراب  هوقد أورد
(ـه745)ت  انيأبو حو  ،(7) 

(8)، 

 . (9) ه لعكرمةبدون أن ينساين تّ ورده الكَ أو

 :لو ة الق نسب  حترير
يف  يذكر الثعلبي  ، ومل  هم د غريله عنبا   منسووال    ،ايةروال كتب  يفا   مسنده  مل أجد

 له.  بال عند ذكر القول املنسو و، كرمةإىل عريه إسناده ة تفسمقدم

 :دراسة القول
 والذي عليه أهل التفسري.  ،لةابت باألدلثل الفخم و  ؛ا  جد غريبالقول  اذه

 ".نِ ي  الد ِ  مِ و  "يَـ  تفسري وب يفع: املنس الراب  املطلب
   :(ـه101)ت رب بن ج د جماه  ىلإ   وبنسملا  -1
 . «ساب  حلا م  يو :ن يْ الد   يوم  » د أنه قال: جماهإىل َب س  ن  

 
 .(2/304)  نرآقري الستف عن بيانلالكشف وا (1)

 . (1/224) طريق احلقلطالبي  غنيةال  (2)

 .(09ص) الفاحتة ت سورةحة ملفرداار الشمايلاأل (3)

 .(1/78قان )رلفئب اارغو آنالقر رائبغ (4)

 .(119ص) نيملتقا ةروض (5)

ز جيف أو   ويلهاندالكد  ا بن حمميحممد زكرعنه    ونقله  -خمطوط-  (28)لوحة  ال  ،روقفلاعرفة  وق ملنطامل  (6)

 .(2/176) لكاسامل

 .(1/014)قرآن  تفسري ال (7)

 . (1/33) تفسرياليف  ر املحيطالبح (8)

 . (76ص) ةحتافة الورستفسري يف د تقيي (9)
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 : لنسبة القو 
( ـ ه 200)ت   تعليقا    محييى بن سال  هه لبسن

( ـ ه 542)ت   ةن عطيبره اوذك  ،(1) 
  د ازو،  (2) 

َ  نْيَ نيْ د  مَ ) ( ـ ه 745)ت  أبو حيان  ة نقله، وعن ابن عطي(نيب  اَس حم 
 (3). 

 القول: نسبة   رحتري
 . همريغ ندع هل با  وسالرواية، وال منيف كتب ندا  سمه دجأ مل

 ل:لقو دراسة ا 
 . فسريهل التة أعامق لقول افمو القولون م ضم

 :(ـه 102)ت   اهلاليلمزاحم  نب   اكحَّ ضال   املنسوب إىل -2
 . «اءزَ جلَ ا :ن يْ الد  »: لقا هنأ اك حَ ضالإىل  َب س  ن  

 نسبة القول: 
(ـه274)ت يثعلبلا هنسبه ل

(ـه468)ت ديواحلاتبعه و  ،(4) 
 (5) . 

 :لو حترير نسبة الق 
ن  أ :عىل هذا د  ر  وقد يَ ،  مهاغريند عه با  لوس، وال منايةكتب الرو مسندا  يفه دجأ مل

 ؟ د ال إنه بال إسنا كيف يق ، ف اك الضحَ إىل تفسري    ه تفسري مقدمة    يف قد أسند طريقه   ثعلبيال

الطرق  بتت  :اجلواب يق طر  ي:هو   ،اكحَ الضسري  فتالثعلبي    منهاي  و  رْ يَ   التيبع 

وطريق أيب    ،باهيليامن العبيد بن سلوطريق    ،عيل بن احلكمريق  ، وطيخ  لْ البَ جويرب  

ابن  و  ،ربيالط  هامنوى  التي ر  املشهورة  رق لطا  من  يه و ،  عطية بن احلارث  ،روق 

حاتم  ،املنذر أيب  مل   ،اكحَ ضال عن    وابن  هذا  هذا    واينقل  ومع  مل   يضا  أو،  القولعنه 

يظهر  ، والذي  ، والسيوطيكابن كثري  فسري املأثورلتباعتنني  ئمة املد من األحأ  هنقلي

 
   .(2/850)تفسريه  (1)

   .(1/71)عزيز تاب الفسري الكتز يف وجيالحرر ملا (2)

 . (1/73) يف التفسري ملحيطر االبح (3)

 .(2/420)  قرآنالتفسري عن البيان الكشف و (4)

 . (1/350ري البسيط )لتفسا (5)
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وتقدمهنقال  عمن    باملعنى حكاه    الثعلبي  أن أن  عىلليل  الد،  القول ذ  هذلك  هذا  كر 

 .واحدظ ف لبمن األئمة  اثننيا  إىل بمنسو

 :(ـه 711)ت  وسي بن دعامة السد قتادة إىلب  و املنس -3
 . «اءزَ اجلَ  :نيْ د  لا»: ه قالادة أنإىل قت َب س  ن  

 نسبة القول: 
( ـ ه 274)ت   الثعلبي   ه ل   به س ن 

ال ، ( 1)  ( ـ ه 468)ت   ي واحد وتبعه 
( ـ ه 516)ت   والبغوي ، ( 2) 

 (3 ) ،  

(ـه745)ت نحيا وبوأ
(ـه775)ت بيلنل احلادع  بنوا، (4)

(5) . 

 :قوللا نسبة ر  ير حت
عزوت    من  ا اللفظ سوىذهبد من ذكره  جأ  ملوة،  اي وكتب الر  مسندا  يف  هدجأمل  

م  اهن د  ،اجلزاء  :نيْ الد  »:  ن بلفظ حيا  أبو، فقد ذكره  اللفظف يف  التاخد  مع وجو  ،مهل

  ن بره اول قتادة، وليس كذلك، وذكمن ق  هذا  لك  لع ج ف  ،(6)«دةقاله قتا  ،اونكام دا

والرش   ، ريخلء يف ازااجل  ىلع   ويقع  ،زاءدين: اجللا  :ةقتادال  قو»  : ظفلب  احلنبيل  عادل

ي، والبغوي مل ه عن البغو نقلوإنام  ،هلقون  م  «  ...  زاءىل اجلع عقوي»  :ليس و  ،«ا  عيمج

 .جيعله من قول قتادة

اوكَ َح   يناملفرس  بعض  نأ  نجدبينام   باملقولا  قولهوعلجي  ومل   عنى،ل   : نيْ الد    :ا 

(ـه045)ت  دي املاوركقوله،    َص نَ   ،زاءجلا
(ـه542)ت  عطية  بنوا  ، (7)

 بيقرطوال  ،(8) 

 
  .(2/420)  قرآنال تفسرين علبيان االكشف و (1)

   . (1/503) طسيتفسري البال  (2)

   . (1/53) لتنزيلامل امع  (3)

 . (1/37) سريلتفيف ا طحياملر بحال  (4)

 . (1/921)كتاب لوم الع ب يفبال ال (5)

 . (1/37) يف التفسري حيطامل البحر (6)

 . (5/263) ت والعيونلنكا (7)

 . (1/71)ز زيع لاتاب كال  تفسرييف وجيز ملحرر الا (8)
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(ـه671)ت
(1) . 

  دَ االعب  اهلل   ن  يْ د  يَ   يوم  »   :﴾ٺٺ ٺ ٺ﴿  قوله:  دانس اإلب  عنه  رويملوا

تقدَ (2)«معامهل  بأ وقد  قتادة    م،  إىل  املنسوب  اعتبار  وجه  إ  هنابيان  أن  مع  سناد،  بال 

 . (3)دمةيه يف املقلإسناده إ الثعلبي ذكر

 :نيل القو  دراسة 
 . رسيناملفمة عا قولل مضمون القول موافق 

 : (ـه181)ت   رظي القد بن كعب محم إىل  ب املنسو -4
 . « نيْ د  إال ال فيه   ع  فَ نْيَ يوم  ال »: لاأنه ق كعب القرظيبن  حممد إىل َب س  ن  

 لقول: ا نسبة  
(ـه274)ت  يبلثعال  به لهسن

وم يك  مال»  :يظلقرا  مد بن كعبحم   لوقا  ل:اق  ، (4)

   ڄ  ڄ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ﴿  : هلل تعاىلل اذه من قووه  دين، الالنفع فيه إي  ال

  ڭ     ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ﴿  وقوله:  ،راء[ عشلا]   ﴾ڃڃ        ڄ  ڄ

(ـه516)ت   ويبغال  هذكرو  ،[37سبأ:]    ﴾ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ
عادل   نبوا  ،(5) 

(ـه775)ت  بيلناحل
ا   ،(6) اخلا  ت،اباآلياد  هستشالدون  دون    ( ـه741)ت  زنوذكره 

 . (7) «وزعَ 

الإىل    هناوينبه   ماثريا  كثعلبي  أن  ، الاألقوبعض    جيهلتو   باآلياتيستشهد     

 . لسلففتقع الشبهة بأهنا من قول ا متييزكرها متصلة بالقول دون ذيف

 
 . (1/143) نقرآال حكامامع ألجلا (1)

 . (1/158ه )فسريت ي يفالطرب، و(1/652) ق يف تفسريهد الرزابعرواه  (2)

 . : املطلب الثاينلحث األواملب (3)

 .(2/424)  القرآن فسريعن تالبيان والكشف  (4)

 . (1/53) لتنزيلا معامل (5)

 . (1/291) تابالكوم لباب يف عللا (6)

 .(1/21)  لالتنزيين عايف ملباب التأويل  (7)
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 نسبة القول:  ريحتر 
ا تك  يف  دا  مسنه  دجأ  مل يَ   ،هم له عند غري   وال منسوبا    لرواية،ب    : عىل هذا  د  ر  وقد 

ال إنه بال  كيف يق، فظيرقالإىل تفسري    تفسريهمقدمة    يف  لبي قد أسند طريقهالثعأن  

 ؟ دإسنا

  ذا وه،  أيب معرش  طريق   ووه  ،دا  احو  إال طريقا    للقرظيمل يذكر الثعلبي    :باجلوا

روى   التي  الطرق  من  حاتم  ،املنذرن  باو  ،يطربال  هامنالطريق  أيب  عن    وابن 

القمنهم  أحد  يذكر    ملو،  يظالقر يكاد   ال  يذلالطربي ا، ال سيام  تهغرابول مع  هذا 

 ه نقليضا  مل  وأي،  ضعفهوبني وجه  نقله    لسلف إالورد عن اغريبا  مأثورا     ال  وق  ع  دَ يَ 

 .، والسيوطيكابن كثري أثورري املبالتفس عتنني ئمة املأحد من األ

 :قولة الاسر د
 عناهمان  ولو كآلية به  يصح تفسري ا ال  ، ونيرسفملول عامة اهذا القول خالف ق

 صحيحا . 

 :(ـه127)ت   يد ِ س  ال   إىل  املنسوب -5
 .«ب  احلسا وم   يَ قاض  »: لأنه قا يد  س  لاإىل  َب س  ن  

 نسبة القول: 
الثعذكر   ، سباع  ابن  قال»  :فقال،  لتاقمو   ابن عباسمع  مقرونا     هي عنبله 

 ۆ ۇ﴿  :وله  ق  هيللدو»  :الق  ثم  ،«ابسحلا  يوم    ل: قاض  قاتوم  ،يد  س  الو

(ـه468)ت  ياحدالو  عهوتب  ، (1) «﴾ۆ
والبغو(2) (ـه516)ت  ي، 

عوا  ،(3)  دل ابن 

(ـه775)ت  نبيلاحل
أن س   ،(4)  أوهم ديإال  ق اقه  اآلية يف  اب»  :فقال  ،موهلخول  ن  وقال 

 
 .(2/432)  قرآنالفسري ت عنان البيو لكشفا (1)

 . (1/450)ط لبسيا لتفسريا (2)

 . (1/35)زيل  التناملمع  (3)

 . (1/192) وم الكتابيف عل بابل ال (4)
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  قاض : ﴾ٺ ٺ   ٺ  ٺ﴿ يد  س  الو ،لومقات ،-امعنه ىلاعرض اهلل ت-عباس 

  ة ي اآل نامبي ،«يمتقساب املسحلا :يأ ، ﴾ۆ  ۆ  ۇ﴿  :ىلعاال تق ب؛سااحلوم ي

 . لقوهلملثعلبي ا ل مندالاست

 قول:الة بحترير نس
له عند  تكيف    ا  دمسنه  أجدمل   الرواية، وال منسوبا   يَ ،  هم ري غب    : عىل هذا  د  ر  وقد 

بال ال إنه  كيف يق، فيد  لس  اه إىل تفسري  يقطر  ريهتفس  دمةمق  يفأن الثعلبي قد أسند  

 ؟ داإسن

يذك  :اجلواب الثعمل  طريقا    يد  لس  للبي  ر  عنبَ ْس أَ   طريق   ووه   ، دا  حوا  إال   اط 

الطرق و  وه،  يد  لس  ا املنذر و  ،الطربي  مدهااعت  التي  املشهورة  من  أيب    ،ابن  وابن 

يكام  ،  عنه هذا القول  اوينقل  ومع هذا مل،  ي د  لس  اعن    حاتم أحد من األئمة   ذكرهمل 

املأث بالتفسريعتنني  امل كثري   رو  والسكابن  وا يوطي،  حكاه ي  الثعلب  أنيظهر  ي  ذل، 

كر هذا القول منسوبا  إىل ثالثة من  ذ  هعىل ذلك أنل  ، والدليتقدمهنقال  عمن    باملعنى

 .حداوظ فلباألئمة 

 دراسة القول:
 . نفرسيامل مةموافق لقول عا يللسدنسب مضمون ما  

 ".نَ دِ اه  " ريفست يفب  نسو س: املمملطلب اخلاا
 : (ـه40)ت ب لا ن أب طب علي  ب إىلسو نملا  -1
 .«انَتْ ب  ا: ثَ نَ د  اهْ »: أنه قال الب ن أيب طب عيل ىلإ َب س  ن  

 بة القول: سن
( ـ ه 373)ت   السمرقندي   كر ذ 

( ـ ه 274)ت   الثعلبي ذكره  و   ،   يل ع عن  روي    أنه   ( 1) 
 (2)،  

 
   .(1/83) حر العلوم ب (1)

 .(2/243)  آنلقر اسري ان عن تفيالكشف والب (2)
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( ـه516)ت  البغويو
هـ(538)ت  يخمرشالز و،  (1) 

(ـه759)ت  يوزاجل  نباو  ،(2) 
 (3)، 

(ـه574)ت انحيأبو و
(ـه850)ت بوريساي ن وال ،(4)

(ـه289)ت لسعودا وبأو ،(5)
(6). 

 حترير نسبة القول:
ثعلبي وإن كان لاو،  همله عند غري  ا  وبنسموال    ،الرواية  بكت  يف  دا  مسنه  أجدمل  

ذكر القول   عندال  ، وعيل  إىل    تهيف مقدمإسناده    يذكرمل  أنه    ي باإلسناد إالو  رْ يَ 

 له.  املنسوب

 :(  رعم فة خال)تويف يف  ب عكبن   ب  أُ ب إىل  نسو امل -2
 .«انَتْ ب  ا: ثَ نَ د  اهْ »: أنه قال  كعببن  أيب إىل َب س  ن  

 نسبة القول: 
له (ـه274)ت  الثعلبي  نسبه 

(ـه 516)ت  البغويه  عبتو  ،(7) 
و(8)   ي الزخمرش، 

هـ(538ت)
(ـه597)ت  ي زاجلو  نباو  ،(9)

حيانبأو  ،(10)  (ـه745)ت  و 
 و بأو،  (11)

(ـه298)ت السعود
 (12) . 

 
 . (1/54) زيلمعامل التن (1)

 .(1/18)نزيل امض التوقائق غعن ح كشافال (2)

 .(1/02) تفسريلاعلم سري من ملازاد   (3)

 . (1/47) يف التفسري يطحملحر البا (4)

 .(1/101) فرقانب الغائرآن ورالق  بئغرا  (5)

 . (1/18) ميالكر ا الكتابلعقل السليم إىل مزايشاد اإر (6)

 .(2/432)  نسري القرآعن تف يانوالبالكشف  (7)

 . (1/45)ل نزيلت مل امعا (8)

 .(1/18) تنزيلالوامض ئق غقاعن ح شافالك (9)

 .(1/20) سريتفم العل سري مند املاز (10)

 . (1/74) سريفالت  يف ملحيطلبحر اا (11)

 . (1/18) ميركتاب الكا المزايإىل  ليمسالإرشاد العقل   (12)
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 قول:نسبة ال  رحتري
الثعلبي وإن كان و،  همله عند غري  ا  منسوبوال    تب الرواية، ك يفا  دنسم  همل أجد

أنه  و  رْ يَ  إال  باإلسناد  م  يذكرمل  ي  ال، و  يبي أ  إىل    قدمتهإسناده يف  قول  ال عند ذكر 

 له.  املنسوب

 :نية القول اسدر 
زائدا  والق  اذه معنى  متضمن  اهلداية  ل  جمرد  الثب  ،عن  َ ىلعات  وهو  الرص  اط  

اهلد  هوو  ،املستقيم  مراتب  امن  وم  بةطلوملاية  هلا،مزالال  اهعانيرشعا ،    تتم   الف  ة 

َ  دايةاهل  ية. إىل اهلدايف كل حال  ر  ق  تَ فْ العبد م  ، وليهاعإال بالثبات  قيماط املستإىل الرص 

 :(ـه68ت)  س ان عباب  ىلإ   بنسو امل -3
 :أقوال ثالثة ا( نَ د  )اهْ  فسريت يف اس عب البن َب س  ن  
 . (انَ دْ ش  رْ أَ ) ول:ألا

 : ولالق  ةنسب
املات    نسبه (ـه333)ت  يد  يْ ر  له 

(ـه373)ت  دينقرالسم و  ،(1)
 اجلوزي ن  ابو،  (2) 

(ـه597)ت
(ـه457)ت  انيح  وأبو،  (3)

(ـه450)ت  اوردياملله    نسبهو،  (4)
 بلفظ(5)

ْدَنا)  (.انَلَ ود   ،َأْرش 

 :لو لق ا نسبة حترير  
الرواية،ا  دمسن  هدجأ  مل منسوبا     يف كتب  عند غري  وال  ابن    ،همله  ورد عن  وقد 

الن عباس   َن....»:  ×بي  عن  ِدَن: َأر ِشد  م،  (6) «..اه  أن  إليه   َب َس نَ ن  فيحتمل 

 
 .(1/366)  ويالت القرآنأت (1)

 . (1/83لعلوم )ار  حب (2)

 .(1/20) تفسريلم المن ع ملسريزاد ا (3)

 . (1/47) سريتفيف ال حيطملر احالب (4)

 . (1/85) ت والعيونكالن (5)

 .(4721رقم ) يامن،إل رواه البيهقي يف شعب ا (6)



 فراج السبيعي د. (  احتة)سورة الفالتابعني يف كتب التفسري بال إسناداألقوال التفسريية املنسوبة إىل الصحابة و 

216 

القول   م  هذا  أنه  احلد  ج  رَ دْ رأى  املرفيف  ميث  عباس ق  نوع  ابن    ى أر   ، كام   ول 

 .(1) ل امعلا زنك بحاص هذا

 ل:القو  سة درا
 . ن يا الب علق بالداللة و و يت ، وه ع اهلداية أحد أنوا اإلرشاد  ف   ؛ القول صحيح   هذا   معنى 

 : ا(نَقْ ف  )وَ  :ينثا ال
 ول: الق  نسبة
( ـ ه 450)ت   وردي ا امل   نسبه له 

( ـ ه 597)ت   وزي اجل   بن ا و   ، ( 2) 
( ـ ه 745)ت   وأبو حيان   ، ( 3) 

 (4) . 

 :وللق نسبة ا   ريرحت
ا  يف  ا  دنسم  همل أجد  ر  د  وق،  هم له عند غرياية، وال منسوبا  لروكتب 

عن ابن    َي و 

اهْ ا حممد  يَ   ْل ق  »  :×ل ملحمد  قال: قال جربي باس  ع َ نَ د  ،    ، «مَ يْ ق  تَ ْس امل    اطَ ا الرص 

 . (5) هتأويل نا يف ه له، كالذي قل ه إياه ذلك، هو توفيق ام وإهل ،  «ا الطريق اهلادي َنمْ هْل  أَ »ل: قوي

 القول: ة سدرا
اهلو   ،القول صحيح  هذا  معنى أصل  ااحلقيداية  هو  العبد   فال  ،افعةنل قية    يكون 

 . تعاىلاهلل منفيق تويناله ال تى ح مهتديا  

 (: انَلَ  نّيْ بَ  وأ ،انَمْ د  قَ ) :لثثا ال
 القول:   بةسن

(ـه745)ت أبو حيان نسبه له
(6). 

 
 .(2/299) األفعالوسنن األقوال يف كنزل العامل  (1)

 . (1/58) كت والعيونالن (2)

 .(1/02) ريلم التفسعمن  سرياد املز (3)

 . (1/47) تفسرييف ال طحيحر املالب (4)

 . (1/611) هري تفسي يفطربلرواه ا (5)

 . (1/74) فسري الت يف املحيط ربحال  (6)
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 لقول:ا نسبة حترير  
 ه.سوبا  له عند غري منوال ،كتب الرواية  يف دا  نمس همل أجد

 قول:ة الاسدر 
 .درشاواإل اللةالدوهو بمعنى دؤها، مبو ايةدصل معنى اهلهو أ القول اذه

 :(ـه 271)ت   يد ِ  الس  وب إىلس نامل -5
 . «انَ دْ ش  رْ أَ  :انَ د  اهْ » :لأنه قا يد  س  الىل إ َب س  ن  

   نسبة القول:
(ـه274)ت ثعلبيالنسبه له 

 (1) . 

 :لو الق  ة برير نسحت
الرواي مسندا  يف    همل أجد تقدَ ،  هغري  له عندنسوبا   ال مو  ة،كتب  بيان وجه م  وقد 

يإسناده إىل  ذكرأن الثعلبي  بال إسناد، مع    هنا  يد  س  الاعتبار املنسوب إىل   د  يف     الس 

 . (2)املقدمة

 ".اطَ رَ تفسري "الص ِ  يف  ملنسوبا  :سادب الس طلملا
 : (ـه53)ت   ثمانىل عإ   املنسوب -1
َ ال»: قال أنه ثامن عإىل  َب س  ن   نَنارص   . «ط: الس 

 القول: ة  نسب
(ـه745)ت أبو حيان هنسبه ل

(3). 

 :ولق السبة ر نحتري
 ه.غري دنبا  له عسو، وال منرواية كتب ال مسندا  يف هدأج مل

 
 .(2/432) آن القر ري سفت عنن لبياالكشف وا (1)

 . لرابعااملبحث األول: املطلب  (2)

 . (1/47) يف التفسري حيطاملبحر ل ا (3)
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 قول:لدراسة ا 
َ ال  مل  معا  نَ نَس  الن  أل  ؛صحيحالقول  ى  عنم   ة نَس    لكذ  ىلع  دلْت ، كام  دالئلهاط ورص 

 ملسلمون عليها.ا َق فَ واتَ  ،×النبي 

 :(ـه86)ت  عباس  ابن ىل  ب إ املنسو  -2
َ ال» :أنه قال عباس ن إىل اب َب س  ن    .«ةنَاجلَ  ق  يْ ر  طَ  :اطرص 

 نسبة القول: 
(ـه597)ت زيوجلابن ا له هنسب

(1) . 
 نسبة القول:  ريرحت

باإلسناد  ، واملروي عنه  هريعند غ  با  لهوسنال مة، وي ا والركتب    يف  مسندا    همل أجد

 : لأقواثالثة  
َ ال» األول: «ه  ابَ اح  َص وَ  ،× اهلل  ول  رس  هو  :ميْ ق  تَ ْس امل   اطرص 

(2) . 

َ ال» الثاين:  . (3) «ق يْ ر  : الطَ اطرص 
َ لا » الثالث:  . ( 4) «ماَل ْس : اإل  اطرص 

 ول:ق لدراسة ا 
َ ال ألن    ؛حالقول صحيى  معن َ الين  معاكل  و،  اجلنةغايته    يمستقامل  اطرص    اط رص 

 يق اجلنة.رطتدل عىل هذا املعنى، وهو أنه ورة م املذكاملستقي

 : (ـه95)ت  جبري  بن   ديعسوب إىل سنامل -3
َ ال»: لاقه أن ريسعيد بن جبإىل  َب س  ن    طَ : طارص 

 . «ةنَاجلَ  ق  يْ ر 

 
 .(1/15) من علم التفسري سريامل  زاد (1)

 .(3025م )رق ،تدركملساكم يف ااحل  أخرجه (2)

 . (1/417ه )ريس تفيف لطربيه اارو (3)

 . (1/175ريه )فسيف ترواه الطربي  (4)
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 نسبة القول: 
( ـ ه 274)ت   الثعلبي   له   نسب 

( ـ ه 516)ت   غوي الب تبعه  و   ، ( 1) 
( ـ ه 745)ت   أبو حيان و   ، ( 2) 

 (3 ) . 
 :لقولنسبة ا حترير  
ان الثعلبي وإن كو،  مهريوبا  له عند غمنسال  الرواية، و  يف كتب  ا  ندسم  همل أجد

أنه  و  رْ يَ  ال عند ذكر  ، وبريسعيد بن ج  ىلإ  إسناده يف مقدمته  يذكرمل  ي باإلسناد إال 

 له.  القول املنسوب

 دراسة القول:
اط معاين الرص  كل و  ؛ املستقيم الرصاط    وه  ق حلا  ق يطر  ألن  ؛حيصح  القول  ىنمع

 نة.نه طريق اجلوهو أاملذكورة تدل عىل هذا املعنى،  املستقيم

 .( ـه106)ت   ين ز امل  هللا  ن عبدوب لبكر ب املنس -4
َ ال)تفسري يف  ينزامل اهلل دببن علبكر  َب س  ن    : قوالن  (اطرص 

املن  ×  اهلل   رسوَل   رأيت  »  :ولألاالقول   فسأم  ايف  َ ع  ه  لت  ،  الرص    ، «تقيم  سملا  ط  ان 

 نَس  » فقال:
 فلاخل ة  نَي وس  ت 

 
 . «يد  عْ ن بَ م   شدينَ االرّ  اء

 : لو قلا سبة  ن
(ـه274)ت الثعلبي نسبه له

(ـه468)ت الواحدي تبعهو،  (4) 
 (5) . 

 :قولالة بنسرير  حت
الروا  يف كندمس  همل أجد لمنسوب  اية، والتب  الثعلبي وإن كان  و،  امهد غريه عنا  

ال عند  ، واملزين  اهلل  بن عبدبكر  إىل    قدمتهإسناده يف م  يذكرمل  ي باإلسناد إال أنه  و  رْ يَ 

 
 . (حلقا ، )طريقريبع اث الحياء الرتإ بعة ط ويف، (2/446)  سري القرآنعن تف بيانوالالكشف  (1)

 . (1/45) لالتنزي معامل (2)

 .(1/74)يف التفسري لبحر املحيطا (3)

 .(2/445)  نتفسري القرآ نعن البياو كشفلا (4)

 . (1/530) سيطلبا فسريتال  (5)
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 له.  وبول املنسذكر الق

 . «× اهلل  رسول   طريق  » :ثاينالل  و الق 
 : ولقال  بةسن

(ـه516)ت يوالبغبه له نس
(ـه775)ت نبيلعادل احلابن ، و(1) 

 (2). 
 القول:ير نسبة حتر 

بغوي ال  ، وحيتمل أنمهله عند غري  با  منسو  الاية، وب الرو كتيف  ا  دنمس  همل أجد

 . رصه من الثعلبياخت

 :نياسة القول ر د
 َق ف  و    ملا  َق ف  و    نمَ   ألن»   : حيح، قال الطربيص  واحد، وهو  عنىهذان القوالن بم 

 باع وات    ،الملإلس   َق ف  و    فقد  اءهد لشوا   نيقوالصدي  النبيني  من  عليه  اهلل  مَ عَ نْ أَ   نْ مَ   له

  ل ك و  صالح،  دعب  لكو  ،وعيل  ،وعثامن  ،وعمر  ،بكر  أيب   جومنها  ،×  النبي  جهنم

َ  من كذل  . (3) « تقيمسامل اطالرص 

 (:ـه127)ت   ي د ِ س  إىل ال املنسوب -5
َ ل ا)تفسري يف  يد  الس   إىل َب س  ن    : قولن (اطرص 

 ن  ، ويكوبدا  أ  ر  انبال  ب  ذَ عَ ي    ة، فالنَجلَ ا  ه  احب  ص  به    ل  خ  دْ يَ   نٍ يْ نا إىل د  دْ ش  رْ أَ »  :لاألو 

 ربق نْ مَ  ه  خروج  
 .«ةنَإىل اجلَ  ه 

 قول: نسبة ال
(ـه274)ت الثعلبينسبه له 

 (4) . 

 
 . (1/54) زيلنت مل العام (1)

 . (1/072)تاب لكب يف علوم ابال ال (2)

 .(1/711رآن ) لبيان عن تأويل آي الق ا جامع (3)

 .(2/446)  نرآفسري القتعن  انيلبلكشف واا (4)
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 :لالقو بة حترير نس
له عندايةالرو  مسندا  يف كتب   همل أجد تقدَ و،  هغري  ، وال منسوبا   بيان وجه م  قد 

 . ( 1)   إليه يف املقدمة إسناده    أن الثعلبي ذكر مع  ال إسناد، ب هنا يد  لس  ا اعتبار املنسوب إىل 

 :دراسة القول
بأن هو    الرصاط   القول  يدخل  دياملستقيم  األقوال   ،جلنةا صاحبه  به  ن  بمعنى 

 وها.جلنة، ونحلسنة، وطريق اوهي: اإلسالم، وكتاب اهلل، وا سريه،األخرى يف تف

 األنبي ق  يْ ر  طَ  :ين  عْ يَ » : الثاين
 
 .«اء

 ل: و لقنسبة ا 
(ـه468)ت حديلواا ه لهنسب

 (2). 

 ول:ق لا نسبة   ريرحت
 .هه عند غريسوبا  لنال م، وة يارو كتب المسندا  يف همل أجد

 ل:القو  ة دراس
املعنى  يححصول  القا  هذ حيث  األخرىبألنه    ؛من  األقوال  وهي: معنى   ،

 نة، ونحوها. السنة، وطريق اجلب اهلل، واإلسالم، وكتا

 . "م  هِ ي  لَ عَ  تَ م  عَ نـ  "أَ   تفسرينسوب يفامل  ابع:ب الس ملطلا
 : (ـه041)ت بري الرب   ة عكرمإىل  نسوبامل -1
 .«تقامة  الس وا ،يامن   اإلىلع ات  بلثّ با :مْ ه  يْ لَ عَ  َت مْ عَ نْ أَ »قال: عكرمة أنه  إىل َب س  ن  

 ل: نسبة القو 
( ـ ه 274)ت   لبي ثع ال   له   ه نسب 

( ـ ه 468)ت   احدي و ال   تبعه و   ، ( 3) 
(ـه516)ت وي بغ وال   ، ( 4) 

 (5) . 

 
 . لرابعااملبحث األول: املطلب  (1)

 . (1/69) فسريالت  يط يفوس ال (2)

 .(2/745)  رآنلقسري افن تع بيانالكشف وال (3)

 . (1/435) يطري البسالتفس (4)

 . (1/54) زيلالتن معامل (5)
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 سبة القول:ر نحتري
ي وإن كان الثعلبو،  هما  له عند غريال منسوبلرواية، وتب امسندا  يف ك  جدهأمل  

باإلسنو  رْ يَ  أنه  ي  إال  مقدمتهس إ  يذكرمل  اد  يف  ومةكرع  تفسريإىل    ناده  ذكر ،  عند  ال 

 له.  القول املنسوب

 : (ـه110ت )  لبصريا  ن احلساملنسوب إىل   -2
 .«× حممدٍ  أصحاب  »: قال هأن سنحلاإىل  َب س  ن  

 ول: لقا   ةنسب
(ـه437)تكيم هله نسب

(ـه542)ت ن عطيةب او ،(1)
(ـه745)ت يانأبو حو، (2) 

   (3) . 

 ل:القو  ة رير نسبحت
 هم. منسوبا  له عند غري الو سندا  يف كتب الرواية،مه دأج مل

 :(ـه 811ت )  مة السدوسيعادن  ب  إىل قتادةنسوب  امل -3
 . «ةخاَص  األنبياء  »: قال هادة أنقت إىل َب س  ن  

   القول:  نسبة
( ـ ه 437)ت   مكي ه له  نسب 

( ـ ه 468)ت   احدي و ل ا و   ، ( 4) 
( ـ ه 542)ت   ية ط ع وابن    ، ( 5) 

أبو   ، ( 6) 

(ـه745)ت حيان
(7) . 

 لقول:سبة ا نحترير  
 . م ـهرـي د غ ـه عنـلا  ـوبـ منسال، وةـب الروايـدا  يف كتـمسنه دـج أم ـل

 
 .(1/121بلوغ النهاية )  داية اىلاهل )1( 

 . (1/75) زلكتاب العزيسري ا تفز يفالوجي املحرر )2( 

 . (1/49) سرييف التف طيححر املالب )3(

 .(1/113)اية النه بلوغ   اية اىلداهل )4( 

 . (1/69) فسريلتيف اوسيط ال )5( 

 . (1/57) عزيزاب اللكتافسري  ت يفيز املحرر الوج (6)

 . (1/49) سريتفال يف طالبحر املحي (7)
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 . (ـه112ت )  شببن حو هر  ش إىلاملنسوب   -4
 . «هبيت   وأهل    × اهلل  رسول    ب  هم أصحا» شهر بن حوشب:  إىل َب س  ن  

 نسبة القول: 
(ـه274)ت ثعلبيلا له هبنس

( ـه516)ت ويغبوال  ،(1) 
 (2). 

 ول:ق السبة حترير ن
ا ك يف  مسندا  ه  مل أجد له عند غريال منسولرواية، وتب  ثعلبي وإن كان  الو،  امهبا  

باإلو  رْ يَ  أنه  ي  إال  ال  ، وهر بن حوشبش   تفسري  إىل  إسناده يف مقدمته  ذكريمل  سناد 

 له.  لقول املنسوبعند ذكر ا

 (:ـه90)ت   حيلرايا  ية عالب الإىل أ  املنسوب -5
 . «  مرُ ، وع بكر    ووأب ،×  سولُ ر هم ال» : قال أنه ليةالعا أيبإىل  َب س  ن  

 ل: لقو ا نسبة  
(ـه437)ت يكمله  هسبن

(ـه489)تينالسمعاو ،(3)
(ـه542)توابن عطية ،(4)

 (5). 

 :قولال ة سبنحترير  
 هم. ريال منسوبا  له عند غالرواية، ويف كتب  مسندا  ه مل أجد

 : لاقو ة األدراس
صحيحاقواأل  هذه املعنىمن    ةل  وقد  ،  فسريالتمن    زءج   اأهن  بار باعت  ؛حيث 

 ْش ي  
املنسوب    ل  ك  عباس  ا  إىلمنها  أن  ، بن  قوم  عل  أنعمَ   الذينَ »  من  هم    يهم 

ا ع  وعيسى  ،موسى و « واري   غَ ي    أنْ   َل بْ قَ   لسالم  ليهام  إشكال؛    :الباحثيرى  ،  ال  أنه 

 
 .(2/745)  لقرآنعن تفسري ا كشف والبيانلا (1)

 . (1/54) لتنزيلعامل ام (2)

 .(1/211) بلوغ النهاية إىلهلداية ا (3)

 . (1/39)  نرآلق تفسري ا (4)

 . (1/75) زيزاب الع تكلا  ريتفس املحرر الوجيز يف (5)
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إ محيث  الساب ن  األمم  عممن  قة  ؤمني  باهلدأنعم  ات  ،  ةايليهم    ري والس  ،باعهميطلب 

 ألزمنة.صل بينها ااحلق ال تف ألن أمة ؛همقعىل طري

َ لِ ا ضَّ ل او  ،م  هِ ي  لِ عِ  بِ و  ضُ غ  املَ ) امن: املنسوب يف تفسريثطلب الامل  . (ني 
 . «ىصارَ النَ :ونَ ل  الَض ، وااليهود   :مه  يْ لَ عَ  وب  ض  غْ املَ »: قالأنه  يد  س  ال إىل َب س  ن  

   القول:نسبة  
(ـه542)ت ةطيع ابن نسبه له

 (1). 

 القول: سبة حترير ن
ناد أن  باإلس   يروامل، وهغري  ا  له عندال منسوب، ويةالروا كتب  يف  دا  سنمه   أجدمل

 عن مرة و  ،  ابن عباس  عن    حل الك وأيب صاأيب مهذا القول عن    ي روىد  الس  

 .(2)  ×، وعن أناس من أصحاب النبي  اهلمداين، عن ابن مسعود
 :قولة الاسدر 

 فرسين. اع املإمج هسري، وعليتفثبت يف الملا موافق القول هذا 
 
 
 

 
  

          

 
 . (1/77)يز ز ب الع الكتا   تفسرييف ملحرر الوجيزا (1)

 . (1/417) هيف تفسريربي لطاواه ر (2)
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 ياملبحث الثان

 دانإس نوالتابعني دو  ةـباحص الإىل وبةل املنسيف األقوا النظرية راسةالد 

 اد ن إسندو تابعني  لإىل الصحابة وا   سوبةن األقوال امل  مظاناألول:  املطلب

خال        ال  تفسريل  ةظريالنسة  دراالل  من  أن  ةحتافسورة  ل األقوا  مصادر  تبني 

 :إسنادا  هي ه مما مل أجد ل نيلتابعوا  بةة إىل الصحااملنسوب

 عدد األقوال صدرامل م
 2 (ـ ه020)ت حييى بن سالمتفسري   1
 1 (ـه333)ت يدير تام ليالت القرآن، لتأو 2
 2 ( ـه373)ت يث السمرقنديلال يببحر العلوم أل 3
 18 ( ـه274)ت ثعلبي ل، لرآنفسري الق ف والبيان عن ت الكش 4
 5 ( ـه743)ت بن أيب طالب  كي مل ة،يإىل بلوغ النها  دايةاهل 5
 3 ( ـه450)ت لاموردي يون، لالنكت والع  6
 10 (ـه 468)ت  لواحديالتفسري، ل ط يفيس ، والبيط يف التفسريالوس 7
 1 (ـه489)ت  عاينلسم، ل القرآنتفسري 8
 12 (ـه651)ت لبغوي، للزيلتنمعامل ا 9

 2 ( ـ ه538)تللزخمرشي ، غوامض التنزيل ائق قن حعالكشاف  10
 8 (ـه542)ت ة يعطن بال ، لعزيزفسري الكتاب ات  ر الوجيز يف ملحرا 11
 1 ( ـه553)ت ي لغزنول  ،القرآن التمشك  معاين يف  لربهانر اباه 12
 5 ( ـه597)ت  ن اجلوزيبفسري، الالتزاد املسري من علم  13

 2 ( ـه660)ت  مد السال بن عب عزّ لل  ،العظيم  فسري القرآنت 41
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 2 ( ـه671)ت طبيلقررآن، للق اامع ألحكام اجل 15
 1 ( ـه741)ت نلخاز، لين التنزيل معا لباب التأويل يف 16
 17 ( ـه457)ت حيان  يبحيط يف التفسري، أل البحر امل 17
 4 ( ـه775)ت عادل احلنبيل بن  ب، التا اللباب يف علوم الك 18
 2 (ـه180)ت ماينر لكل، قنيتامل ةضرو 19
 5 ( ـه850)ت  يسابوريلن ل ،... انيز البا إجيو ،... ئب القرآنغرا 20
 1 ( ـه982)ت السعود يب، أل يم الكر  ا الكتابإرشاد العقل السليم إىل مزاي 21

 :ما ييل لويالحظ من خالل اجلدو

 (،حييــى بــن ســالم)كتفســري    ،قرن الثــاينال  يفسريية  ب التفيف بعض الكت  وقع -

 ا .جد يللوقوهذا نادر إسناد،  بعني دونالتاو   لصحابةا بعضأقوال ل

حيــان  أبــوثــم ، (ـهــ427)تالثعلبــي حيــث الكثــرة:در مــن صــاب املترتيــ  -

ــ457)ت ــ516)تالبغــوي ثــم ، (ـه ــ684)ت واحــديثــم ال ،(ـه طيــة بــن ع، ثــم ا(ـه

 .(ـه597)تزي ابن اجلوثم ، (ـه437)تثم مكي  ، (ـه542)ت

 :  نيمبقة إىل قستنقسم املصادر السا 
التي  لكتا  وهي  ة،يصلاأل ر  صادامل   :لألو ا  قل ن  يف   بعدها  نمل  دةم ع  عترب تب 

 : األقوال، وهي

 . (ـه373)تالسمرقندي  الليث يبأل لومبحر الع -1

عالكشف    -2 القروالبيان  تفسري  لآنن  ملن   ،(ـه427)تبي  لثعل،  مصدر    وهو 

 .والألقة ابيف نس ا عمدةومن بعدمه ،والبغوي ،ديالواحغالبا ، فقد جعله  بعده

  ،    ابن عباس   ري تفس يروي منها    ي ت ال الطرق  ه  مة كتاب ن كان ذكر يف مقد بي وإ عل الث و 
اال   ورد أقوي  إال أنه  ؛وغريهم  ،واحلسن  ،وقتادة  ،اهدكمج  ،التابعنيتفاسري  عض  وب
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وسعيد بن ،    (1)  بن كعبوأيب    ،طالبعيل بن أيب  ك   ،عنيض الصحابة والتابلبع

مل ،  (5)يناهلل املزعبد  ، وبكر بن  (4) شب، وشهر بن حو(3)يلرببرا  مةرك، وع(2) ريبج

كتابه  سنادا  إ  هلا  يذكر القول  عندوال    ،يف مقدمة  امليست  ، ولذكر  ،  ثريةصادر األيف 

م إىلوأما  ينسبه  طرقهم    ا  ذكر  مقدممن  التاك  ،كتابه  ةيف  خال   ،بعنيبعض  ل  فمن 

 :  ييلما  لوحظ دراسة سورة الفاحتة 

األقوالبعفة  الخم  - ال  معنهوي  للمر  ةنسوبملا  ض  يف  اهرظباإلسناد   ملا 

 . (6)ثريةاأل سريلتفاا

 . (7) ل من حيث املعنىاقواألعض ببة غرا -

 . ةكتب األثريالغري مذكورة يف ا ال التي ذكرهاألقو أن -

 ،   ريية عن الصحابة س ال التف قل األقو ن   يف   ف كثريا  ي يترص علب مل أن الث حيت  -
 .(8) هل عرصهمصنفات ألها عن نقال قوعض األتمل أن بحي كام، ابعني والت

قصومم - عىل  يدل  نسا  يف  الثعلبي  منهج  للصحابة ور  التفسريية  األقوال   بة 

أقو يورده من  ما  اعتبار  مل ال تفسريية عن  والتابعني وعدم  ما  مأثورة  بني  يت  السلف 

االسأن    ،اإلسناد كتابه  اليوطي يف  ذكره  ما  غالب  املنثور أعرض عن  لبي يف لثعدر 

ونقل عنه ما أظهر    ن إسناد بني،ولسلف بدعن اكى  األقوال التي حته  فسريه من هذت

ملوضع الذي  ال ما نص يف اإعنه من تفسري ابن عباس  بينا ، فلم ينقل    اده إظهارا  إسن

 
 . املطلب اخلامس - ولاألاملبحث  (1)

 .سالساداملطلب  - ولاألاملبحث  (2)

 .لث والسابعثالاملطلب ا - ولاألاملبحث  (3)

 .لسابعاملطلب ا - ولاألحث املب (4)

 .لسادساملطلب ا - ولاأل ثملبحا (5)

 .ثالثالملطلب ا - ولاألاملبحث  (6)

 .لثثاطلب الامل - ولاألاملبحث  (7)

 . (137-1/136) رآن عن تفسري الق يانوالبالكشف  (8)
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ابن عباس، وما   للتي جاء فيها قوالنسخة اإلسنادية ا  عىل تفسري ابن عباس  نقل فيه  

 . عدا ذلك فال يذكره

نقال  الفلق )ورة  ـر س ـ سيتفيف    رـن كثي ـابد أورد  ـوق الث(  حر علبي يف قصة س  عن 

ه بال كذا أورده»بقوله:    هيلعقب ابن كثري ع، ثم  ائشةعن ابن عباس وع  ×النبي  

الو-  رابن حجنقل  و  ،(1)«إسناد اآلثار  ذكره  نزول  عند  سبب  يف  تعاىل:اردة    قوله 
ال  -[286قرة:]الب   ﴾ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ﴿ وهذا قول ابن  »ثعلبي:  قول 

ومسعو هريرة  وأيب  التابعني  د  ومن  عباس  وابن  مجاعةعائشة  فرسد   . وأتباعهم 

بقوله:   َب قَ وعَ   ،«انتهى عليه»  عليه  تبعه  ومن  كتابه  عيوب  من  جيمعون   ،وهذا 

الثقا عن  وغريهم،  األقوال  مساقا  ت  القصة  ي رمى عىل    واحدا    ويسوقون  من  لفظ 

الشديد  ،بالكذب الضعف  أ  ،أو  القصة صحيحا  ويكون  وصل  أالنَ،  يف  لفاظ كارة 

 . (2) « ...من تسمية الذين ذكروازائدة، كام يف هذه القصة 

با  -3 النهايةلهلداية إىل  ادر د مصو أحهو  ،(ـه437)ت  بن أيب طالب  كي، ملوغ 

 . عطية بنا

الت  وهي  ،ةالفرعيصادر  امل   الثاين: األت  يالكتب  قبلها،ذكر  عمن  هي و   قوال 

 .قةالساب لب املصادرأغ

 :منها ،أسباب ىلإية يرجع التفسري لكتبدة يف اسناملغري قوال نسبة األاوت تفو

 . دمهوعب امنهجية املصنف من حيث االستيع -

ا  - غر  ؛ لتفسرييالغرض  يكون  املحيث  تفسريه  ض  من  اللغةفرس  أو    ،بيان 

األح  ،ةـغالـ الب ذلك  ،كامأو  حيتاالف  ،ونحو  الصحابة  ذكرإىل  ج       أقوال 
 اآلية. ني يف والتابع

 
 .(5/36) حجر ن، البفتح الباريوينظر:  ،(8/853م )يآن العظتفسري القر (1)

 / 2(، )1/627(، )1/584)  (،1/534)  ،(2/475)  ظر:وين،  (1/654 بيان األسباب )العجاب يف  (2)

 .إسنادذكر أنه يروي بغري ي كلهاو .(718
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 . املفرس يني يدبصادر توفر امل -

 املنسوبة إىل الصحابة والتابعني دون إسناد. وال األقوالاين: أحطلب الثامل
 حوال:أ إسناد والتابعني دون  بةاالصحاملنسوبة إىل ألقوال ل

 ن: قسام يهو ،عنىة املح ص حيث من وىل:احلالة األ

ال  قو (32)إن    ؛ حيثنسوبةال املقوأغلب األو  وه، نىهو صحيح املع  ما  :ألولا

 . %91نسبته  ام أي: املعنى،يحة صح (35)من 

 . % 8ه  ت ما نسب   : قوال ، أي   ( 35) أقوال من    ( 3) ي  ما ليس صحيح املعنى، وه  الثاين: 

الثان ح  : يةاحلالة  و  فقتهموا يث  من  املا  عن  الصفرس  ملرد    بعني لتااو  أ  ةحابمن 

 :، وهو ثالثة أقسامسنادباإل

يرد  ملما    ول:األ املفرس  ع  عىل  ا  مد  ناباإلس ن  وهذا املخا  أو  وافقةملايدل   لفة، 

  قوال  رد عن املفرس  مل يقوال     (35)قوال  من    (25)وال املذكورة؛ حيث إن  قب األغلأ

 سوب له.ناد غري املنباإلس 

يف    ري موافق غ  وإن كان،  فرسن املع  ردوا  م  نىاملع  ثحيف من  ما ال خيال  ثاين: ال

 . والقأ  (6) وهو، ظفالل

ماامل  ثحيمن  خيالف    ما  :ثالثال ا  ردو  عنى  واحدوه  ملفرس،عن  قول    ، وهو و 

 ."م يحالر –الرمحن " فسرييف تاك  إىل الضحَ املنسوب  قولال

 ون إسناد.  د ني ل املنسوبة إىل الصحابة والتابع : أسباب وقوع األقوا ب الثالث املطل 
  ن ألحد مم  رتوفي  ملندة  سسخة منقول عن  نقل ال  املفرسيكون    أن  سبب األول:ال 

اال سيام  ال،  عليها  عطالبعده  املتقو  مأن  لدهيم  كانت  املردمني  نسخ  ويات  ن 

عند حييى بن سالم    دمل ما وجحيقد  هذا  وعىل  ،  تأخرينما ليس عند امل  واألسانيد

احلسن عن  ينقل  الا  مهريوغ  ،وجماهد  ،الذي  طرق  ينمن  غري  عنها  وهذا    ،هقل 

ك من  نسبه  فيام  به  يتعلق  عنالسبب  له  باإلس ان  لنااية  ورواية    ، ندي كالسمرق   ،ه د 
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بسنده  ومها-  والبغوي  ،والواحدي  ،علبيوالث الثعلبي  عن  ينقل  ما  فل  ؛-ممن  عل 

 بب. لسا اهذ تخل حتده مما يذكرو

الثاين: ي  السبب  فيمنأ  املفرسكون  أن  الظن  عف  ،مهدتق  حسن  ثقة  نقل  فيه، نه 

 خرين. ين املتأمن املفرس  ر يف صنيع كثريا ظاهحيص، وهذدون مت

يأ  الثالث:  ببالس نقلترصف    فرساملكون  ن  ا  يف  أو  الصحايب  لتابعي كالم 

ما تقدم    مثلا  هذوه،  لتضمن  منه، أو  هو الزم م  كالمه، أو مابحسب ما يفهمه من  

ال نسبة  بمكية  يف  عطاالقول  إىل  جبري يد  سعو  ، ءفاحتة  تفسريباع  ،بن   آلية  امه تبار 
 . ثعلبيالذا واضح لدى ام أن ه، ك[87جر:احل]  ﴾ ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ﴿

يف التساهل  العصور املتأخرة    يفع عند بعض املصنفني  أن مما وق  ع:لرابالسبب ا

ن  واضح عند أيب حيا ، كام هوقبولةنيها ممعا  إذا كانت  يامس   ال،  األثرية الواألق ةنسب

 حيط. امليف البحر 

واإلباجل  ماالهتام  مس: اخلا  ببسال  أمر ظاهحصاءمع  وهذا  يف،  كتب بع  ر   ض 

 . مها، وغرياجلوزي وابن اوردي،وامل ،علبيلتفسري كالثا

النساخ خ   السادس: السبب   اطأ  ينقل  فقد  قوال  ،  و  أ  ،ليبتعل  هويلحق  ملفرس 

دالن  فيذكره  ،لتدالاس  متييز،  اسخ  الص  ظنفيون  قول  من  التابأنه  أو  عي حايب 

وقدله  املنسوب اخلطأ  ،  ال  يكون  طريقة صاحب  إىل  متيرجع  ال  التي  بني  كتاب  يز 

 .يأو التابعالم الصحايب ى كأين منته قارئر التاح ليل له، فيالقول والتع

ال املتأخرين  العنايةقلة    سابع:السبب  تفاسري  السلف يف  لوقوع   ؛بأقوال  سبب  

إسناد دون  كتبهم  يف  التفسريية  السلف  حترير  إعنايتهم    تتوجهيث  ح،  أقوال  ىل 

    .وفقها  ، غةوبال ،غةعاين لامل
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 ةامتاخل

 ج: تائهم النأ  :وفيها 
 يل:صت إىل ما يخل التطبيقية والنظرية راسةدال بعد

الررضو -1 من  أقوال  ىل  ع  هام يتقد و  ،تابعنيوال  ةصحابال   وال أق  إىل  جوعرة 

الق  هنمأل  ؛فسريالت  يفدهم  بع الذأو،  رونخري  اللسان  القرهل  به  نزل    ع م  ،آني 

 . سالمة قصدو ،حسن فهمٍ 

سوالتابعني    ةصحابال  يةخريأن   -2 األعىل   ، فضلو  ،معل  لكل  ملة شا  ة مائر 

 ان. وبي ،وإيامن

هذه    أن -3 عىلئقااألمة  علم  بدءم  اإلسناد  ضحى أ  يثح؛  الوحي من    ا   

   يقال يف دين لألئمة، حتى ال  العزوزانا  لصحة  ميو  ،لوا األقرشطا  يف نسبة  اإلسناد  

  منه. ا ليسماهلل تعاىل 

 ندو  رةتأخامل  رييف كتب التفس والتابعني    ةصحابال   وبة إىلنسال امل وألقكثرة ا -4

 اد.نإس 

امل -5 عناية  املفرس قلة  بأخري تين  عني  والتابالصحابة  ال  قوأنسبة  صحة  ن 

 . التفسريية

املفرس  ترص -6 نف  األقوال  يف  أحد  باقل  وأس ملعنى  هذهباب   قوالاأل  جود 

 إسناد. دون املنسوبة 

األثري فالت  بالكتاء  نق -7 نقلة  سريية  العالتي  لنا  باإل ت  ورضورةادنس لم   ،  

 ابة والتابعني. حالصأقوال ة ا ملعرفالرجوع إليه

أ -8 املنسوبة  غلبأن  والتاال  إىل  األقوال  رة  وس يف  إسناد  ن  ودبعني  صحابة 

 ى. ة املعنححي ص "فاحتةال"
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 سناده يفإ  رذك  قد بعني  من تفسري الصحابة والتا  بيثعلال  ذكرهكل ما    يسل -9

 بعني. بعض التاو اسسري ابن عبفتده إىل  سوى إسنا يذكرنه مل ؛ فإهمة تفسريمقد

 : ياتهم التوصأ
املنسوالعناية   -1 التفسريية  األقوال  إبتحرير  التبة  كتب  يف  السلف  فسري  ىل 

ل حكاية عن بيان السلف ألن هذه األقوا  ؛ريهمن غابت باإلسناد  املتأخرة، ومتييز الث

  أثورام وأن املسياد، ال  ا دون إسنل يف نسبتهه، فال ينبغي التساهومراد اهلل ملعاين كالم

 .هنية عن غريغ كتب التفسري املأثور، وفيه ر يففو قواهلم متأمن املسند 

اعتبار  إعا -2 يف  النظر  قولدة  أوردهتفسري  كل  من    عنالثعلبي    ي  أحد 

كل ما ني يرون أن  ؛ حيث إن بعض املتخصصندهع  بإسنادا   ردابة والتابعني واالصح

عن   معلقيورده  إس   ا  السلف  يفذكر  وهذمقد  ناده  دقمته،  غري  يذكر  يق،  ا  مل  فإنه 

 . نيتابعحد من الصحابة سوى ابن عباس، ثم بعض الألناده إس 

املوضوع  -3 هذا  ادرالل  طرح  حي(راهدكتو-جستريما)  لعلياسات    هإنث  ؛ 

 . كبرية من املتخصصني  د جهوبحاجة إىل

البحث  تموقد   فإصان  مفيه  كان    فام،  اهلل  بفضل  هذا  اهللتوببة  وله  وح  فيق 

 . هنم فر اهللغأستون، شيطا  والنفيسري فمن و تقصأ  نقصمن كان ا ، ومهمعونتو
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 اجعردر واملااملصرس فه
نرش:  ي،  د العامدمد بن حمم السعود، حم  يب أل  ،العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي  د رشاإ ▪

 .ت. ط، دد.  . وتريب -  العريب ء الرتاث ادار إحي 

دار  :  نرش   الرتكي،   هلل ا  د عب ، د.  قيق، حتر بن حجعيل  محد بن  أل   ، صحابة  متييز الاإلصابة يف  ▪

 (. م0802-ـ ه1429)األوىل  : ر، الطبعةجه

 . (ـه1114)  ىلو: األعةطب الالسعودية، -ر نار امل: دا بل، نرشد بن حنألمح   ،ة ل السنأصو  ▪

حممد   قيق: وائل، حتمد الرافعيحمالكريم بن  ، لعبدحتة سورة الفا األمايل الشارحة ملفردات  ▪

 . د.ط  . م(0112) ةالقاهر -  ةثحلدي اروق االف : بكر، نرش

،  حنيف القاسمي قيق:  ، حتابوريالنيس مي  قال  ديناللنظام  ،  آن القر لبيان عن معاين  إجياز ا ▪

 (.ـه5411) : األوىل عة بطل ا، بريوت - مي إلسالا الغرب رنرش: دا

دار    ،وآخرون   وضىل معحتقيق ع   ،لسمرقندي بن حممد ا  رصن ،  ليث ال  أليب   ،حبر العلوم  ▪

 . (هـ3141) األوىل ة ، بريوت، الطبع الكتب العلمية

حتقيق: حممد حسن، أمحد فريد، نرش:  بكر الكالباذي،  يب  أل  خبار(،)معاين األ  حبر الفوائد ▪

 م(. 1999-ـه1420) الطبعة األوىلوت، ريب -ة  عليم ل اب كت ر الدا

مد  دقي حم: ص حتقيق   ليس، األند  وسفيحممد بن    ، حيان  يب ، أليف التفسري ر احمليط  البح ▪

 . د.ط . (هـ0421) ريوت،ب -  دار الفكررش:  ن  ،مجيل 

  -  غرب اإلسالمي عواد، نرش: دار ال حتقيق: د. بشار  ب البغدادي،  للخطي   ،اتريخ بغداد ▪

 م(. 2002-ـه1422 ) وىل: األة طبعبريوت، ال

إلمام  جامعة ا  -  حث العلميب الدة  عام   :رشن حدي،  امحد الوأ  بن  عيلل  ،التفسري البسيط  ▪

 (. ـه3014)  وىلاأل :طبعة ل ا، ميةعود اإلسالس بن   مدـحم

األصف سريتف  ▪ الراغب  دهاين   حتقيق:  حم،  ا.  عبد  بسيوين،  لعزمد  اآلداب  رش:  نيز    -كلية 

 م(. 1999-ـ ه0142) ىل و: األطبعةال ،نطا ط جامعة 

أبال  ، العظيمالقرآن    ري ستف  ▪ جمموعة  :  ، حتقيق الرازي  مد ـحم  بن ن  محرال  د عب   ،اتم ح  يب ن 

 (. ـه3914) األوىل : عةبط لا السعودية، -دار ابن اجلوزي  :  رشن ،  رة اتدك من ال
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رش:  ن  ،مة سال مدـبن حمامي س : قيق، حتكثري بنعمر  بنسامعيل إل  ،العظيم قرآن تفسري ال ▪

 . (م1999-ـه4201)  ثانيةال ة:بعطال ،ار طيبة د

:  نرش، د سالمة مـسامي بن حم :قيق، حتريكثن ن عمر بب  سامعيل، إل م رآن العظيالق  تفسري ▪

 (. م9991-ـه1420)  : الثانيةالطبعة ، دار طيبة 

دار الوطن،  نرش:  ،  راهيمبيارس بن إقيق:  ، حتاين مد السمع نصور بن حممل،  فسري القرآن ت ▪

 (. م7199-هـ8141)  األوىلالطبعة: 

املتفس ▪ )ري تاري  أأتدي  السنة(،ه ويالت  حمم مل  ل  بن  امل حمد  حتاتريد د  جمدي    قيق:ي، 

 م(. 0520-ـ ه6214)  ىلو : األالطبعة  بريوت،  -  علميةل، نرش: دار الكتب امباسلو

الرزا فسري  ت ▪ مه  قعبد  البن  حم حت،  صنعاينام  داررشن   ،هعبد  دمـحم  دمو قيق:  الكتب    : 

 . (ـه4191)ألوىل الطبعة: ا بريوت،-  ميةلعلا

  ، بريوت   -  تب العلميةدار الك:  نرش ،  هند شلبي   د. حتقيق  ،  ي التيم  مال بن س  حيىي   تفسري  ▪

 (. م2004-ـه4251)  الطبعة: األوىل

الكتعفجل  ،حتة الف اتقييد يف سورة   ▪ إدريس  بن  اار  بين،  :  جر، نرش حي   م حممده: هشاعتنى 

 (. ـه1430)  وىل: األطبعةال بريوت،  -ية  ملعدار الكتب ال 

مق واإل  ييدلتق ا ▪ ابم ديضاح شرح  الص ة  لعبدالح ن  العراقي، حتقيق الرحي   ،  الرمح  :م  ن  عبد 

 م(. 1969-ـه9138) ىلو: األطبعةالوية، ملدينة النبا -املكتبة السلفية  مد عثامن، نرش: حم

مص ▪ احلديثتيسري  أطلح  بن  ملحمود  مكتبة،  الطحان محد  ،  الطبعة:  ارف،  ع ملا  نرش: 

 . (م2005-ـه5142)  العارشة

  ، رتكيلااهلل    د ب عد.    :حتقيق،  ر الطربيجريملحمد بن  ،  رآن الق   آي   ويل عن أتيان  بلجامع ا ▪

 . (م2001-ـه4221)  ىلألو لطبعة: اا، رش: دار هجرن

رش: دار  ن   ،نارص ل اريمد زهـحم  : قيقحت  ، لبخاري امعيل اس إبن  حمد  ـ مل،  حيحلصمع اااجل ▪

 (. ـه1422)  بعة: األوىلطال ،ق النجاة وط

األجلامع  ا ▪ احتقيق:    ،بي رطقال  دأمح  بن  حمدمل  ،ن قرآلحكام  وإبراهيم    ،ين وربدلأمحد 

 (. م4196-ـه4831)  الثانية ة:الطبع ،ية رص كتب امل ال : داررشن  ، طفيشأ
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  بريوت،  - اثإحياء الرت،  الرازي   الرمحن بن حممد   عبد ، مت أيب حا  بن، ال ل تعدي لجلرح واا ▪

 (. م1952-ـه1271)  الطبعة: األوىل

:  هلل الرتكي، نرش ا دعب د. يوطي، حتقيق: الس الل الدينجل ، ورأثبمل التفسري  الدر املنثور يف  ▪

 م(. 2003-ـه1424) : األوىل الطبعة  لسعودية، ا ر،جه ار د

امل ▪ يفتروضة  انو مص  قني  رب  عبد  حم مل   ،نيعامللعات  حتقيقد  الكرماين،    سليم :  اللطيف 

 . . د.طم(0182) ،بريوت  -ة  لمي ار الكتب العنرش: د ،حممد 

يف  ▪ املسري  اعل   زاد  بن  بن  نالرمح  عبدل ،  ريفس لتم  عبد حتقيق  ،اجلوزي   عيل  الرزاق    : 

 (.ـه1422) لطبعة: األوىل ا بريوت،  -  لكتاب العريب دار ا، ديهامل

الللخ،  ف أصحاب احلديث شر  ▪ دار  د. حممد سعيد خطي ، حتقيق:  دي دا بغطيب  ، نرش: 

 ت. ، د.ط، د. ة أنقر -إحياء السنة 

ميد، نرش: مكتبة الرشد،  د احلعيل بعلد اعبق: د.  ، أليب بكر البيهقي، حتقيميانشعب اإل ▪

 . م(2003-ـه1423)  وىل: األالطبعة

الباقع  مدـحم:  قحتقي  ،ممسل   صحيح ▪ الرتارش:  ن ،  ي بد  إحياء  ادار  .  بريوت   -  عريب لث 

 . تد.   ،طد. 

  ريوت. ب-  : دار املعرفة نرش ي،  قف، حممد حامد القيقيعىل، حتأيب  بن  ال   احلنابلة،طبقات   ▪

 د.ط. د.ت. 

بيا ▪ يف  األالعجاب  البن بابسن  حت  ،  العسقالين،  احلحجر  عبد  أنيس قيق:  حممد  ،  كيم 

 هـ(. 1418دية، الطبعة: األوىل )سعولكة العربية الاملم -  ر ابن اجلوزينرش: دا

ألالعزلة  ▪ اخلطايب،    يب ،  املطسليامن  السلفية  نرش:  الطب   -بعة  ال القاهرة،  ،  ثانية عة: 

 (. ـه1399)

القرآن  غرا ▪ لنظاقان لفر ا  غائبور ئب  اليالد م  ،  حتالن  يقمن  زكيسابوري،  ريا  قيق: 

 (. ـه4161)  : األوىلطبعةلات، وبري  -  لميةالع ب الكت ر اريات، نرش: دعم

لطاليبا ▪ ا  لغنية  القا عز وجل حلق  طريق  لعبد  اجليبن موس   در،  بن  الين ى  ، حتقيق: صالح 

 م(. 1997-ـ ه 7141)   وىل : األ طبعة ل ا   ، وت بري   -  ار الكتب العلمية د ، نرش:  ة عويض   حممد بن 
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ش  فتح  ▪ البخاري صح  رحالباري  اليح  العسق بن  ،  إالين حجر  ال حم رشاف:  ،  دين  ب 

 . (م1379) دار املعرفة : ، نرشاخلطيب

مل التنزيل   ائق غوامض ق شاف عن حكال ▪ الزخمرشيمربن عحمود  ،  الكتاب    نرش: ،  و  دار 

 (. ـه1407) الثالثة  الطبعة:ت، بريو  - ريب عال

القرآن  ف والبيان لكشا ▪ الباحثني  حت الثعلبي،    ـمدألمحد بن حم  ،عن تفسري  قيق: عدد من 

ا  معة جا  -  جامعية)رسائل   دار لقرىأم  نرش:  اجدة   -ري  التفس  (،  الطبعة:    ألوىل ، 

 . (م1520-ـه3614)

والا ▪ ت  بيانلكشف  بن أل  ،آنالقر ري  فس عن  الـحم  محد  الرتدا نرش:    ،ثعلبي مد  إحياء  اث  ر 

 (. م2200-ـه1422)ألوىل ا: طبعة ال  ،بريوت - لعريب ا

  كتبة رش: املن ،  املدين م محدي  : إبراهيم العراقي، حتقيق رحيل، لعبد ااية علم الرو   يف   الكفاية  ▪

 ت. د.ط. د.   . ةنبويدينة الامل -  مةالعلي

العلمي ال  دارنرش:  ،  ن ازاخل  حممد  بن  عيلل  ،يللتنز ا   معاين  يف  لتأويل ا  بابل ▪   -  ةكتب 

 (.ـه1415)  الطبعة: األوىل بريوت،

ع  ▪ يف  الكتاباللباب  للوم  بن  ،  عادلعيل  عمر  حت حلا  بن  أ   :قيقنبيل،  عبد محعادل    د 

 . (م1998-هـ 1419)  الثالثة بعةطلا وت،ريب -  لعلميةتب اكر الدا  رش:ن  ، املوجود

 (. ـ ه 4141) ثالثة  ال طبعة:  ال   بريوت،   -  ادر ص   ر دا رش:  ن ،  قى ري اإلف   ور منظ   بن ال   ،رب لع ا نلسا ▪

فجممو  ▪ شيخ تع  تا  اإلسالم   اوى  حتقيق:  يمية بن  الر،  حمعبد  بن    رش: ن   ،قاسم   نبد  مـمحن 

 . طد.  . (م5199-ـه6141) ،يف صحف الرش مللطباعة ا  ك فهدلع املجمم

  بد السالم ع :ققيحت  ،عطيةبن عبد احلق بن غالب ، لزيز الع   الكتابريس ف توجيز يف الحملرر ا ▪

 ت. د. ، ط د.  . بريوت -  ةمي لعلكتب ارش: دار الن ، شايفلد ابع

  نرش:   ، ميد هنداوياحل  عبد   د.   قيقحته، بن سيدل  إسامعي  عيل بنل  حمليط األعظم،ااحملكم و  ▪

 . (هـ0002-هـ1214) ، وتبري -  يةكتب العلمال دار

إىل  دخامل ▪ السنن،ل  بنأل  علم  البيه  محد  عوايق قحتقي،  احلسني  حممد  دار  نرش:    ة، م: 

 م(. 2017-ـه7143)  وىل: األعة طب الت، وبري  - ، ودار املنهاجاهرة الق -ليرس ا
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التنز  ▪ بن  حسنيلل  ،ل يمعامل  ،  طيبة   رادرش:  ن   ،النمر  حمدـم  :يقحتق  ،البغوي د  مسعو 

 (. م7199-ـه4171)  لرابعةاعة: طبلا

ا  يب أل  ،احلديث   لوم ع  فة معر  ▪ احلاكمعبد  حتقيق:هلل  حسني   يد الس  ،    ار د  نرش:  ،معظم 

 . (م7719-ـ ه1397) ة : الثانيالطبعة وت، بري - تب العلميةالك

اللمقايي ▪ ف  محدأل  ،غة س  السالم  حتقيق:،  ارس بن    عام   ،  الفكرار  د  :رش ن،  ونرها   عبد 

 . د.ط.  (م9791-ـه1399)

  بريوت،   -  ة احليا  بةدار مكت  رش:ن ،  ةتيمي   بنااإلسالم  يخ  لش  ، فسريتلاأصول    يف  ة مقدم  ▪

 د.ط.  (. م1980هـ9014)

حممد رشاد  :  ن تيمية، حتقيقاب  ماإلسال، لشيخ  الشيعة القدرية نقض كالم  يف    لسنة ج اا نهم  ▪

 . (   م 8619-ـ ه 4061 ) ىل األو   : الطبعة عود اإلسالمية، ن سمد ب جامعة اإلمام حم  نرش:سامل، 

موسى   هيمرابإل  ،توافقاامل ▪ حتطبي لشاا  بن  ب  :قيق ،  ارش:  ن   ،ن حس  ن مشهور  بن  دار 

 (. م7199-ـه 4171) وىل ة: األالطبع، فانع

ا  إعداد  املأثور،التفسري    سوعة مو  ▪ د.  لدراسات  مركز  أ.  إرشاف:  القرآنية،  واملعلومات 

 . (م1702-ـه1439)  وىلاأل: بعة حزم، الطابن   دار  الطيار، نرش: دمساع

حتاملاوردي   دحمم  نب  عيلل ،  والعيونت  النك ▪ عبدا  ق:قي،  بن  دار  نرش،  ود قصامل  لسيد   :

 . .تد.ط. د بريوت.  - العلمية الكتب

إىل ▪ النهاياهلداية  بلوغ  بن مل  ،ة   بكلرسائل  )  ، طالب أيب    كي  اجامعية  الدراسات    لعليا ية 

 (.   م 0802-هـ 1429)   الطبعة: األوىل  ،ي اهد البوشيخالش . د . ف أارش، بإ ( امعة الشارقةج ب

ت  الوسيط  ▪ اجمللاري  فس يف  الواحدي عيل  ل  ، يدقرآن  أمحد  عبد  قيق:  حت،  بن  أمحد  عادل 

  . (م1994-ـ ه1415)  وىل: األالطبعة  وت،بري -  كتب العلميةلدار انرش:  ، داملوجو 
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 لخصامل
البحث هذا  دراس   هيدف  من ـ إىل  به  يتعلق  وما  لألوبة  االصطالحي  املفهوم  ة 

الدنيا  يف  واملعنوي  احليس  جزائهم  وبيان  القيامة  يوم  ومقاماهتم  األوابني  صفات 

فقد كان   واآلخرة، واإلشارة إىل أهم البواعث املوصلة إىل بلوغ هذا املقام الكريم. 

تو يف  كبري  أثر  القرآنية  وذلكس للنصوص  األوبة؛  مفهوم  اآليات    يع  سياق  لتنوع 

عىل   اهلل،  إىل  األوبة  مقام  إىل  املوصلة  البواعث  واختالف  األوابني،  وكثرة صفات 

اليشء.  إىل  املطلق  الرجوع  يف  املعنى  حرص  الذي  اللغوي  االصطالح    خالف 

وبيان   املؤمنني  الكريم يف توجيه  القرآن  استعملها  التي  تنوعت األساليب  وكذلك 

باتباعها ألجل بلوغ  ات األوابني، واختلفت  فص الكريم  القرآن  أمر  التي  البواعث 

مقامات األوابني إىل   -من وجهة نظر الباحثة-القرآن  وقد قسم    هذا املقام الكريم.

ومها وخصوص،  عموم  بينهام  رئيسيني  من    قسمني  املؤمنني  ومقام  األنبياء،  مقام 

ل املقام األول بخصائص ليست  أنه  لغريهم، فخص  الثاين، إال  أبرز  مقام  أشار إىل 

صفات األوابني من املؤمنني عىل العموم من مالزمة التقوى، والتوبة واالستغفار،  

أقرب ما يكون   فإنه يكون  والصرب،  وأنه بمقدار حتقق هذه الصفات يف الشخص 

 من اهلل جل جالله. 

 . األوابني ء جزا ،األوابني مقامات  ، األوابني صفات ،األوابون الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة
ومن  أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  احلمد  إن 

  سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

عليه وعىل    إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهلل

 . آله وصحبه وسلم

 د: ــعـبو 
درج بني  فاضل  قد  أسامؤه  وتقدست  جالله  جل  اهلل  عفإن  الدنيـبات  يف  ا ـاده 

هذا  واآلخ وليس  آتاهم،  فيام  ليبلوهم  بعض  فوق  بعضهم  ورفع  التفاوت  ـرة 

من  كثريا  َوِسع  وإنام  الدنيوية  املعاشية  احلسية  اجلوانب  عىل  مقصورا  والتفاضل 

اخلَل وقالفضائل  والعلمية  واخلُلقية،  عبادالعية  من  فريقا  اهلل  خص  وقد   ه ملية، 

فجعل يف قلوهبم الرهبة له والرغبة فيام عنده، فهيأ قلوهبم وأفئدهتم لرسعة اإلنابة  

وكثر وا  ةإليه،  بحفظه، وأعد  التوبة  واستدركهم  فاجتباهم هلدايته،  ملداومة عليهام، 

ُيعرَس حرصه و النعيم واملكارم ما  أن  ي  هلم من  َقْدُره؛ وذلك  الذي  مقاقَدُر  م اإلنابة 

لوها بعد ُخلُ قد مجع كثريا  بلغه فريق من املؤمنني األوابني   ِصهم ومن الفضائل حصَّ

يف  املآب ، فُحق هلم الوعد بالفوز وحسنمن فتن وقعوا فيها، وابتالءات امتحنوا هبا

 الدنيا واآلخرة.

يف هذا البحث عن مفهوم   يومن هذا املنطلق أحببت أن يكون موضوع دراست

القرآن ألوا يف  األوابني  صفات  دراسة  خالل  من  إليه  الرجوع  وصدق  اهلل  إىل  بة 

أسميته:  ال وقد  واملعنوية،  احلسية  وأجورهم  ومقاماهتم  القرآن األوابون يف [كريم   
 .  ]جزاؤهم  –مقاماهتم    –الكرمي، صفاهتم  

 مشكلة البحث:
ن  يف القرآبة  األو  ما مفهوميس التايل:  يتكمن مشكلة هذا البحث يف السؤال الرئ 
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القرآن   أبرز صفات األوابني يف  املرادفة هلا، وما هي  أنواعها واأللفاظ  الكريم وما 

 الكريم؟ 

 ويتفرع منه األسئلة التالية:
 الكريم يف استعراض مقامات األوابني؟ القرآن ما أساليب -

 ؟ مالتي يمكن من خالهلا بلوغ هذا املقام العظي ما البواعث -

 يا واآلخرة؟ لألوابني يف الدنوي احليس واملعن ما اجلزاء -

 أمهية البحث وأسباب اختياره: 
 تكمن أمهية البحث يف: 

مل -1 الكريم  القرآن  ختصيص  وأسباب  وأنواعها،  األوبة  مفهوم    قامبيان 

 .   بالذكر يف كثري من املواضع وبصيغ وأوصاف خمتلفة األوابني من األنبياء واملؤمنني، 

البو  حماولة مجع -2 إودراسة  املوصلة  منها ىل  اعث  واالستفادة  األوابني،  مقام 

 اة الدعوية والتطبيقية.  يف احلي

استعراض أبرز األساليب التي استعملها القرآن الكريم يف عرض صفات  -3

 مقاماهتم. األوابني و

 أهداف البحث:
 هيدف هذا البحث إىل: 

ال -1 القرآن  استعامالت  يف  ونظائرها  األوبة  مفهوم  وبيان كإيضاح  هلا،  ريم 

 ها.صورأنواعها و

مقامات  -2 أعىل  إىل  الوصول  خالهلا  من  يمكن  التي  البواعث  أبرز  تفصيل 

واهتدى    األوبة ومرافقة األنبياء واملرسلني صلوات اهلل عليهم، ومن حتىل بصفاهتم

 هبداهم من املؤمنني األوابني. 

ومقام -3 األوابني  استعراض صفات  يف  الكريم  القرآن  أساليب  هتم، ادراسة 

 املعنوية. هتاوبيان الصيغ وإرشادا
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 منهج البحث: 
 الباحثة املنهج الوصفي، والتحلييل، واالستقرائي. اتبعت 

 الدراسات السابقة: 
تتعلق بموضوع  التي  دراسات  ال  وقع بني يدي الباحثة بعضبعد سؤال وبحث  

من    فري أن مضامينها ختتلغرتادف،  ال  من حيث هبذا املوضوع    وهلا عالقة  التوبة،  

 سات:دراومن هذه العدة وجوه، 

بن عقيل  للباحث:  هباء الدين بن حممد فاتح      ،التوبة واالستغفار يف القرآن -1

كلية إلسالمية  هـ، رسالة ماجستري، الرياض جامعة اإلمام حممد بن سعود ا1411

وقد   الدين.  التوبة أصول  عنوان  حتت  األول  املبحث  يف  أوب  مادة  الباحث  ذكر 

 قاربة هلا يف اللغة.واملفردات امل

للباحثتوبال  آيات -2 موضوعية  دراسة  الكريم،  القرآن  يف  حممد    :ة  سفري 

العلوم 1433زين   كلية  العاملية  املدينة  جامعة  ماليزيا  ماجستري،  رسالة  هـ، 

 مية قسم التفسري وعلوم القرآن.  اإلسال

 ة فيهادالوارللفرق بني التوبة واألوبة واإلنابة مع ذكر اآليات  وتعرض الباحث  

 .  ترصخم  فقط مع تفسري وجيز

يف   -3 املسلم،  القرآنالتوبة  سلوك  يف  وأثرها  بوزيد للباحثة،    الكريم  بثينة 

العا  م، 1998 املعهد  الزيتونة  جامعة  تونس  ماجستري،  .  رسالة  الدين  ألصول  يل 

جممل هذه الرسائل ووذكرت الباحثة األوبة واإلنابة وجعلتها من مرادفات التوبة،  

األوباألبحاث  والعلمية   إىل  وة  أشارت  معدودة،  سطور  عىل  يف  موجزة  بصورة 

 خالف هذا البحث الذي أفردها بكثري تفاصيل ومزيد بحث.  

انـوق البـ سـق ـد  مـح ـم  إىل  وخـدمـقـث  مبــمس ـة  وخاتـاحـة  وفهرسة ـم ـث  ة 

 لتوثيق املصادر واملراجع.
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 هيكل البحث: 
   طلبان:ه ميوف  مفهوم األوبة وأنواعها،  املبحث األول:

 وعند املفسرين. ة األوبة يف اللغ  املطلب األول:

 وفيه فرعان: أنواع األوبة يف القرآن ونظائرها، املطلب الثاين:

 أنواع األوبة يف القرآن الكرمي.  الفرع األول:

 األلفاظ والنظائر املرادفة للفظ األوابني.  ين:الفرع الثا 

 . والرتغيب يف األوبة ،  فات األوابني ص أساليب القرآن يف استعراض  املبحث الثاين:  
 البواعث املوصلة إىل مقام األوابني.   الثالث:ث  املبح

   وفيه ثالثة مطالب: ابني ومقاماهتم يف القرآن الكرمي،  صفات األو املبحث الرابع:  

 مقام األنبياء صلوات هللا عليهم.   ول:املطلب األ
 مقام املؤمنني. املطلب الثاين:

 وابني.األ ت صفا املطلب الثالث:
 مي.واحلسي لألوابني يف القرآن الكر ي اجلزاء املعنو املبحث اخلامس: 
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 املبحث األول
 مفهوم األوبة وأنواعها 

 :وفيه مطلبان

 فسرين. األوبة يف اللغة وعند املاملطلب األول:  
لغة:  َأوْ   األوبة  يؤوب  آَب  من  أّواب،  واألوابون مجع  األَوب،  إذا بمن  وإيابًا،  ًا 

التّ  ذلك:  من  والِفعل  أهله،  إىل  وا(1) أويب رجع  التواب،  ّواب:  أل،  وهو  الّرّجاع، 

   . (3)، واآليِب: الراجع(2)   كثري الرجوع

والط التوبة  إىل  يرجع  الذي  ّجاع  الرَّ األواب:  اللغة:  أهل  اعة، من قوهلم: وقال 

 ﴾ يب جت حت ىب  مبخب  ﴿ قد آب يؤوب َأْوبًا: إذا َرَجع، قال اهلل عز وجل:  

 ، وقال عبيد بن األبرص:]3٢ق:[

 ( 4) ُب ؤوــوِت ال يـم ـُب الـائـوغ   ؤوُب    ــي  ة  ــبـ ـيــلُّ ذي غــك

 مفهوم األوابني عند اصطالح املفسرين: اثنياً: 
معانيه   عن  األواب  معنى  يف  املفرسين  اصطالحات  ختتلف  أن  مل  إال  اللغوية، 

الدقيقة   الفروق  من  فيها  كان  اطالقات  مأقواهلم  يف  ليس  إن    ،نياللغويا  حيث 

الرجوع   بمعنى:  أهلاملصدر: )آب(  العموم عند  املفرسين    عىل  إنه عند  إال  اللغة، 

املواض أكثر  يف  مقيدا  فيهاكان  ورد  التي  دالالت (5) ع  عىل  ذلك  يف  واعتامدهم   ،

خب مب ىب يب  ﴿يات، كتقييدهم إياه يف قوله تعاىل:  السياق القبيل والبعدي لآل

 . ]3٢ق:[ ﴾جت حت 

 
 (. 10٢9/ ٢(، ومجهرة اللغة: )417-416/ 8تاب العني: ): ك ظرين (1)

 (. 179/ ٢جماز القرآن: )( ٢)

 (.٢18/ 1، ولسان العرب: ))4/3٢4ج: )زجا لل ينظر: معاين القرآن وإعرابه، (3)

 (.٢٢: )ص:بيد بن األبرصديوان ع (4)

 (.٢٢/364رآن: )ينظر: جامع البيان يف تأويل الق (5)
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 ما قول: اللهم اغفر يلكنا نعد األواب احلفيظ، أن ي  »قال:  »  :عبيد بن عمريقال   

التقييد أهنم قرنوا األوبة بحفظ ما يف جمالسهم (1) «أصبت يف جمليس هذا ، وصورة 

م فرط  ما  يستغفروا  يفارقوهنا حتى  فال  الزلل،  ذلكمن  جملسهم  ابن    ،نهم يف  قال 

ى يستغفر اهلل منه، خريًا كان أو ال يقوم من جملس حت ياألواب احلفيظ: الذ »: عيينة

 . (2) «والتقصري يرى فيه من اخلللرشًا، ملا 

احلسن: قال  عليه،  اإلنسان  ومكوث  الذنب  بزمان  آخرون  األواب  »وقيده 

الذي هو    التائب  إنام  وقتان،  معه  يكون  وقيده (3) «وبة كل ملحة وحلظةللت  مهيأال   ،

إىل  الرجوع  بتكرار  فقال:  التسرتي  صادقة  توبة  عىل  واملوت  الذي  »  اهلل  األواب 

 .  (4)«ويموت عىل توبته م يذنب ثم يتوب،يذنب ثم يتوب، ث 

فاألوبة   ودالالهتا،  صيغه  باعتبار  له  تقييدهم  اللفظ،  هلذا  التقييد  صور  ومن 

غري   أكثر،  أو  كانت  واحدة  واألوبة  الرجعة  بالتوبة  األواب  قيدوا  املفرسين  أن 

عىل   ا ااملتكررة  هو:  فاألواب  القرآنية،  النصوص  يف  املبالغة  دالالت  لتائب  عتبار 

 .  (5) من ذنبه، أو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ويتوب دواليك الراجع إىل ربه 

  هو التائب من الذنب، الراجع من معصية اهلل »قال ابن جرير الطربي: األّواب:  

إنام األّواب  يرضاه؛ ألن  ما  إىل  يكرهه  ومما  القائل:    إىل طاعته،  قول  من  ال،  فعَّ هو 

 .  (6)«ىل حالله، أو من حال إآب فالن من كذا إما من سفره إىل منز»

 
 (. ٢97 /٢) ق:ري عبد الرزاتفس (1)

 (.  15٢: )ص:  ينظر: تفسري التسرتي( ٢)

 (.95تفسري التسرتي: )ص:  (3)

 (. 95لتسرتي: )ص:  ا(، وتفسري17/4٢4ينظر: جامع البيان: )( 4)

ا  (5) القرآن  تفسري  )لعظيمينظر:  حاتم:  أيب  البن  و ( 10/3310،   ،( البيان:  وتفسري 17/4٢4جامع   ،)  

 (.95: )ص:  التسرتي

 (.4٢5/ 17يان: )لبع اينظر: جام( 6)
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املعنى  إن  بل  اللغوي،  املعنى  عن  بعيد  غري  لألواب  االصطالحي  فاملعنى 

ملعناه  وبيان   تفسري   إال  هو  ما  لألواب  يعني:   االصطالحي  الذي  اللغوي، 

يف اصطالح املفرسين ال تطلق عىل من رجع إىل    ة)الرجوع(، غري أن األوبة أو اإلناب

 . (1) وع إىل اهللة بالطاعة والرجهي مقيد املعايص، بل

فاألواب:   واحد،  بمعنى  مها  وقالوا  بالتواب،  وساواه  األواب  بعضهم  وقرن 

برتك   تعاىل  اهلل  إىل  ذنبه  عن  الراجع  قيل: التائب،  ومنه  الطاعات،  وفعل  املعايص، 

أوبة وقرن(2) التوبة  أوامره  بعضهم    ه.  مجيع  تعاىل يف  هلل  االستجابة  بالطاعة ورسعة 

 ﴾  ې ې ى ى ائ ائ    ەئ ﴿ :  قوله تعاىله، كقول قتادة يفونواهي

الصالة»ال:  ـق  ]٢5]اإلرساء: وأهل  املطيعون،  بقوله  (3) «هم  لذلك  اسرتشد  ولعله   ،

  ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿   : تعاىل 

 .]31الروم:[

ا البيان عن  ل:  عباس أنه جعله بمعنى: املسبح، فقا  نبوروي الطربي يف جامع 

 .(4) « حنياملسب قال:    ﴾ى ائ ائ    ەئ  ﴿»
بوذه النبي  ب  عن  روي  بام  اللفظ  تقييد  إىل  املفرسين  فضل  ×عض  يف 

فجعل الضحى،  صالة  بفضل  أو  والعشاء،  املغرب  بني  بأهنم الصالة  األوابني  وا 

الصلوات   تلك  عىل  الع-املحافظون  بني  والصالة  الضحى  قال  اشصالة  ءين، 

ذه من  ذكر  يف  ذلك:  الطربي  إىل  أيب صخر »بوا  عن  ابن  مح  روي  عن  زياد،  بن  يد 

قال: الصالة بني املغرب والعشاء،   ﴾ەئ ى ائ ائ   ﴿ املنكدر يرفعه:

ف َحى...  الضُّ يصلُّون  الذين  هم  آخرون:  قوله وقال  يف  الُعقييّل  عون  عن  روي  قد 

 
 (.303ينظر: الفروق اللغوية: )ص: ( 1)

  (.303(، والفروق اللغوية: )ص: 1٢8/ 1تفسري حييى بن سالم: )( ٢)

 (.4181/ 6 طالب: )كي بن أيبمل، اهلداية إىل بلوغ النهايةينظر:  (3)

 (.4٢3-4٢1/ 17ينظر: جامع البيان: )( 4)
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الذين يصلون ص   ﴾ى ائ ائ    ەئ  ﴿  تعاىل: ، ( 1) «ة الضحىالقال: 

النبي   بقول  لذلك  ما بني  »:  ×واستدلوا  العشاء،  املغرب إىل صالمن صلى  ة 
، وحديث أن زيد بن أرقم، رأى قوما يصلون من الضحى،  (2) « ا صالة األوابنيفإهن

، قال:  ×د علموا أن الصالة يف غري هذه الساعة أفضل، إن رسول اهلل فقال: أما لق

. (4) «(3) لاص صالة األوابني حني ترمض الف »

أقواهلوخالص فيها عرشة معرج عن  خت  كادعنى األواب ال تم يف م ة  ان اختلف 

حاك  : أنه املسلم، رواه الضاألول  ، (5)أهل التفسري اختالف تنوع ال اختالف تضاد

، وبه  : أنه التواب، رواه أبو صالح عن ابن عباس  والثاين.    عن ابن عباس  

بالثلثا و   قال جماهد وسعيد بن جبري والضحاك، املسّبح، رواه سعيد  أنه  ن جبري : 

باس : املطيع هلل تعاىل، رواه عيل بن أيب طلحة عن ابن عوالرابع،  عن ابن عباس  

  ، أن الذي يذكر ذنبه يف اخلالء فيستغفر اهلل منه، قاله عبيد بن عمري،  واخلامس :

بقلبه وعوالسادس  اهلل  إىل  املقبل  أنه  احلسن،  :  قاله  أوالسابعمله،  قاله  املص  هن:  يل، 

املنكدر،  والثامنتادة،  ق ابن  قاله  والعشاء،  املغرب  بني  يصيل  الذي  أنه  :  والتاسع: 

: أنه الذي يذنب رًسا، قاله  رـ والعاشيصيل صالة الضحى، قاله عون العقييل،  الذي  

 . (6) السدي

 
 (.4٢3-4٢1/ 17): جامع البيان (1)

والرقائق: )ص:أخر  (٢) الزهد  ينظر:  األلباين،  وضعفه  الزهد،  يف  املبارك  ابن  اجلامع 445جه  وضعيف   ،)

 (.818الصغري وزيادته: )ص:

حنيا(  3) أي:  بالشمس،  حرارته  اشتدت  الذي  الرمل  من  لرمضاء  الصغار  وهي  الفصال،  أخفاف   حترتق 

فصيل مجع:  اإلبل  ينظأوالد  الرمل،  حر  شدة  من  احلد،  غريب  )ا،  يثر:  سالم:  بن  (،  ٢/4٢٢لقاسم 

ـُْعلم بفوائد مسلم: )1٢/٢5: )هتذيب اللغةو  (.6/30(، واملنهاج رشح صحيح مسلم: )1/45٢(، وامل

رصها، باب: صالة األوابني حني ترمض الفصال،  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: صالة املسافرين وق  (4)

 (.1/515) :صحيح مسلم  (، ينظر:748رقم)

 (.٢0-19/ 3ري يف علم التفسري: )ملسا ينظر: زاد( 5)

 (. ٢0-19/  3)   ري: (، وزاد املس 437/ 15: ) هتذيب اللغة (، و 115/ 1: ) الزاهر يف معاين كلامت الناس ر: ينظ( 6)
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 فرعان: وفيه املطلب الثاين: أنواع األوبة يف القرآن ونظائرها، 

 يف القرآن الكرمي: ألوبة ا الفرع األول: أنواع 
اآليات  مدلوالت  رئيسيني بحسب  إىل قسمني  الكريم  القرآن  األوبة يف  تنقسم 

ها القبيل والبعدي، وحال األوابني وصفاهتم، ومعنى األوبة واملراد هبا، وكال وسياق

نوعني الرجوع النوعني بينهام عموم وخصوص، فأما العموم فهو كون األصل يف ال

 غريهم، وفيام  ص فهو اختصاص األوابني بصفات ليست يفاخلصو امإىل اليشء، وأ

 ييل عرض موجز هلذين النوعني: 

األول: اآلخرةو  النوع  يف  جالله  جل  اهلل  إىل  رجوع  فيه  الصنف  وقد   ،هذا 

التي   النصوص  من  الكثري  املآب،جاءت  هذا  إىل  به    تشري  يتعلق  وما  مبينة ألسبابه 

 قيامة، وهو عىل قسمني: لا يوم  ساتكاليف الرشعية، وأحوال النمن ال

األول:  وتثبيتا  القسم  هلم  تبشريا  للمؤمنني،  خطابا  فيه  اآليات  سياق  ، جاء 

الرعد:  [ ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   ﴿كقوله تعاىل:

مجيعا]٢9 للمؤمنني  عام  وعد  فهذا  باجلنة،    ،  هلم  يف  وتبشري  ما  تعاىل:وأما   قوله 
ڃڃ ڃ ڃ     ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

وعيد  ]36الرعد:[  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڇ ڇ ڇ چچ چ چ  ففيه   ،

ع خصومه إىل اهلل جل جالله، ، حيث إن مرجعه ومرج×خاص عىل لسان النبي  

وخرس خاب  فقد  له  خصام  ورسوله  اهلل  كان  جل  (1) ومن  اهلل  إىل  الرجوع  ففي   ،

التصديق، وقد التثبيت وحسن  نبيه سليامن عليه السالم هبذا   جالله كامل    وعد اهلل 

،    ]٢5ص:[  ﴾ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ﴿  قال: ، فسنحلا  املآب

وتعاىل حسن   تبارك  اهلل  فصل  للمؤمنني    املآب  هذاوقد  ترغيبا  النعيم  من  فيه  وما 

ڑ کک ک ک گ گ گ گ  ﴿  وبعثا لرغباهتم وتنشيط هلممهم فقال:

 
 .(6/396ينظر: البحر املحيط: ) (1)
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ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ ڳ ڳ  

  ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۀ

  .]54-49ص:[

اأو  اما  وهتديد    لثاين:لقسم  هلم،  وعيد  وفيه  ومثواهم،  الكافرين  مئاب  فهو 

قا تعاىل:شديد،  فهذا   ،]٢٢-٢1النبأ:[  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿  ل 

   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿    د، وقوله تعاىل بعدها:يوع

          ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  

، ]30-3٢النبأ:[﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

هذا  تفيه  ف تعاىل:صيل  قوله  ما جاء يف  ومثله  فيها  أحواهلم  وبيان  والوعيد،   الوعد 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې ې ﴿

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ 

]60-55ص:[ ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی جئحئ مئ ىئ يئجب حب خب
 (1) . 

الثاين: هذا    النوع  منيف  األوبة   الصنف  لفظ  يف  الواردة  األلفاظ  دالالت 

ومال تقاهتشوم وأحواهلم،  األوابني  صفات  عن  اآليات  حتدثت  للتوبة،  ا،  زمتهم 

سبع  واالستغفار عىل  وهي  والتكليفية،  القلبية  األعامل  من  ونحوها  والتسبيح،   ،

ستسلمون أهنم امل  األوىل:  ، (2)رج عنهاال تكاد خت، وخالصة أقوال العلامء فيها  صور

وحني،  وقت  كل  يف  له  املنقادون  تعاىل  العابدون   :ةانيلث او   هلل  التائبون  أهنم 

  : واخلامسة أهنم املطيعون هلل ورسوله،  والرابعة:أهنم املسّبحون،  :والثالثةاحلامدون، 
أهنم املقبلون    :والسادسةأهنم الذي يذكرون ذنوهبم يف اخلالء فيستغفرون اهلل منها،  

رون منها،  املكث  اتأهنم املحافظون عىل الصلو  :والسابعةم وأعامهلم،  إىل اهلل بقلوهب

 
 (.5/44٢: )للشوكاينينظر: فتح القدير،  (1)

 . ( ٢0-19/ 3(، وزاد املسري: ) 437/ 15)   :اللغة هتذيب(، و1/115: )اساهر يف معاين كلامت النالز ظر: ين( ٢)
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بتخصي األثر  جاء  ما  املوخاصة  بني  كالصالة  األوابني  بصالة  وصفها  غرب  ص 

 .(1) والعشاء، وصالة الضحى 

 الفرع الثاين: األلفاظ والنظائر املرادفة للفظ األوابني: 
املفرسين عىل   ألفاظ ومفردات محلها بعض  معنى األواب، أو محلوا  هناك عدة 

وذلك   عليها؛  األواب  مفهوعالود  جلومعنى  وتلك  قة  جهة  من  األواب  بني  مية 

 ظ ما ييل:   األلفاظ من جهة ثانية، فمن تلك األلفا

ملثله يف    ،التوابون -1 يندم عىل ما جنى وال يعود  الذي  للعبد  والتائب وصف  

ب؛ والرجوع عنه إىل اهلل جل  . فمفهوم التائب يدل عىل االعرتاف بالذن(2) املستقبل

وقد   التوبجالله،  متكررة  ذنبلة  تكون  أو  لذنوب   واحد،  أو  ذنب،  بعد  لذنب 

 . ( 3) معاين األواب والتائب عىل الرتادف والتالزم   عديدة، ولذلك تناول بعض املفرسين 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿   قال تعاىل:

پ پ پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

أي: املالزمون للتوبة    التائبون،»  قال السعدي:  ،[11٢]التوبة:   ﴾ٺٺ ٺ ٺ

 . (4) «اتئسي مجيع األوقات عن مجيع ال يف

م عىل  والتوبة يف الرشع: الرجوع عن الذنب بعد فعله، وترك الذنب لقبحه والند

ما فرط منه، والعزيمة عىل ترك املعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من األعامل،  

ألوصاف هي ذواهتا معاين  أو هي توبة عن نقص يف كامل العبادة ونحوها، وهذه ا

 . (5) ني وإن توسعوا يف ذلكواباألاألوبة، وعليها محلت صفات  

 
 (.٢0-3/19(. وزاد املسري: )4٢5-1/4٢1ينظر: جامع البيان: )( 1)

 (.401/ 1نهاج يف شعب اإليامن: )املينظر:  (٢)

 املصدر السابق.( 3)

 (.353)ص:يف تفسري كالم املنان:  تيسري الكريم الرمحن( 4)

 . )169:ن: )صنظر: املفردات يف غريب القرآي (5)
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الفاعل؛ ألن م  ،املستغفرون  -2 ا قبل آخره مكسور، مجع مستغفر، وهو اسم 

، واالستغفار عبادة أصيلة بذاهتا ال يشرتط هلا أن حتدث بعد اقرتاف  (1) وهو العبد 

 ر  فِ تَـغ  َواَّللِه ِإيِنِ أَلَس  »يقول:    ×قال: سمعت رسول اهلل    الذنب؛ فعن َأيب ُهَرْيَرَة  
ِم َأك  ت وب  إِ  َوأَ اَّللهَ  ى:  ـه تعالـولـى قـع بمعنـمع القط،  (2) «ثـََر ِمن  َسب ِعنَي َمرهةً لَي ِه يف ال يَـو 

ومن .  (3) فهذا من وجه   ]٢الفتح:[  ﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿  ×له  

وجه آخر قد يكون االستغفار واجبًا الزمًا يف حق بقية اخللق؛ ألهنم ال خيلون من 

 .  (4) ..طايا.اخلو الذنوب

أن األوابني واملستغفرين    :األوىلن واألوابون من جهتني  وهبذا يتوافق املستغفرو

يذنبوا،   مل  أم  أذنبوا  أحواهلم  كل  يف  اهلل  إىل  اخل  :والثانيةيرجعون  بعد  األوبة  طأ  أن 

الرجوع   أعظم  تستلزم  من  يقبل، وهذا  مل  وإال  األوبة  يستلزم  واالستغفار  اهلل،  إىل 

العالقة بني مفهوميامنياإلر  املظاه ُتبني  التي  املستغفُر  ة  فإن  )األواب( و)املستغفر(، 

الصفة  هذه  مضامني  واستحضار  واسمه)الغّفار(،  تعاىل)املغفرة(  اهلل  بصفة  ُيقرُّ 

 .  (5)األواب بكامل االنقياد والطاعة هلل تعاىلوهذا االسم جيذب قلب 

اللوام  الِلِوام:  -3 النفس  يف  الوواملتمثل  تعاىل: يف  دةارـة  قوله  ژ ژ ڑ  ﴿ 

، وأقول العلامء يف تفسري هذا اللفظ  ]٢-1القيامة:[ ﴾   ک گ ک ک کڑ 

 يدور حول عتاب النفس، واختلفوا يف تأويل النفس اللوامة عىل معان، منها:

 . (6)ي تلوم عىل اخلري والرّش، فتندم عىل ما فات وتلوم عليهاَمة(: التأن )اللَّوَّ  -

 
 (.179/ 5لسريايف: )ل(، ورشح كتاب سيبويه، 11٢/ 8: )ينظر: هتذيب اللغة (1)

(،  6307:  يف اليوم والليلة، )رقم  ×: استغفار النبي  َعَواِت، َباب الدَّ رواه البخاري يف صحيحه كِتَاب:   (٢)

 (.8/67ينظر: صحيح البخاري: )

 (.1/3٢3: )السالكني ينظر: مدارج  (3)

 (.1/3٢3ج السالكني: )مدار ينظر: (4)

 (. 96لبيهقي: )ص:ل ينظر: األسامء والصفات،( 5)

 (. 50-49/ ٢4: )ينظر: جامع البيان (6)
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وطول  وهي قرينة احلرص    ، الفاجرة، املذمومة  السوء،رة بامّ ألاأن )اللّوامة(:  -

 . (1)األمل

 . ( 2) عىل ما فات   صاحبها عىل اخلري والرّش وتندم  تلوم وقد رجح الطربي أهنا التي  

املتعفهذه مفاهيم األلفاظ عىل عمو اللفظ، وسياق اآليات  الناس م  لق بأحوال 

د محل اللفظ عىل الندم مة، فق اقيال  يوم القيامة، فمن أطلق اللفظ عىل ما حيدث يوم 

والصالح،  و الرب  أعامل  من  وترك  فرط  ما  عىل  املؤمن  فيندم  القيامة،  يوم  احلرسة 

 ويندم الكافر عىل كفره باهلل تعاىل.

الت يف احلياة نى منحرص يف النفوس التي ما زوأما من حيث اخلصوص، فإن املع

الصال عليه  قال  تذنب،  شك  وال  مجيعا  فهي  آدم »سالم:  لواة  الدنيا،  بين  كل 
: حال األول  ، غري أن هذه النفوس هلا أحوال:  (3)«اخلطائني التوابونخطاء، وخري  

فيستدر اخلري  أعامل  من  ما قرص  تلوم صاحبها عىل  التي  التوابة  األوابة  كه،  النفس 

وما عمل من الرش فيقرص عنه ويستغفر، وعىل هذا فإن أفعال النفوس املؤمنة من 

والعتب عىل النفس وحماسبتها عىل    ل اللومنابة مبني عىل أصر واإلاغفستالتوبة واال

سيجازهيا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وأن  ومرجعها  مآهلا  حقيقة  تعلم  ألهنا  منها؛  كان  ما 

 . (4) عليه خريا بخري ورشا برش

حال النفس املجرمة املذمومة التي ال تبايل بام كسبت من السيئات    واحلال الثاين:

 
 (.18٢ التسرتي: )ص:فسريت ينظر: (1)

 (.٢4/50: )ينظر: جامع البيان (٢)

وافقه  اه، و اكم حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجرتمذي، وقال احل، واله أخرجه أمحد يف مسنده، وابن ماج  (3)

حسن إن شاء اهلل، رجاله ثقات غرَي عيل بن "الذهبي عىل لني، وحسنه األلباين، وقال شعيب األرنؤوط:  

(، وسنن  14٢0/ ٢: )هاج (، وسنن ابن م ٢0/344)  :ينظر: مسند اإلمام أمحد  "فيه  تلفخم  مسعدة، وهو

و4/٢40):  الرتمذي ا(،  عىل  )املستدرك  ال4/٢7٢لصحيحني:  اجلامع  وصحيح  :  وزياداتهصغري  (، 

 (.865)ص: 

 (.  6/10٢: )تفسري السمعاينينظر: ( 4) 
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رها وعدم إيامنيها باهلل وال باليوم اآلخر، امدى فيه وتزداد منه لكفهنا تتإ ل  ، بيف الدنيا

معاينة   حني  اآلخرة  يف  يكون  ما  عىل  هلا  املفرسين  تأويالت  يف  اللوم  معنى  فيبقى 

 . (1) العذاب وكشف احلجاب

 

 

 

 
 

 
 (. 6/10٢ينظر: تفسري السمعاين: ) (1)
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 املبحث الثاني
 األوبةيف  يبرتغوال، أساليب القرآن يف استعراض صفات األوابني
إىل  آن الكريم يف توجيه املؤمنني  تنوعت األساليب البالغية التي استعملها القر

وبيان صفات األوابني، فتارة يرسدها عىل اخلرب وأخرى عىل اإلنشاء، ومرة  األوبة،  

يب، فمنها عىل سبيل التمثيل وغريها من األسال  ومرة عىل اخلصوص،  ،عىل العموم

 ال احلرص:

 العموم:  غة يص علىاإلخبار 
ليدل عىل    يف هذا اإلخبار جاء  النفوس وطبعت  سياق اآليات  ما جبلت عليه 

املحن، كام يف   البالء ووقوع  نزول  والتوبة عند  إليه،  والرجوع  اهلل،  إىل  اللجوء  من 

ٺ    ڀ ڀ   ڀ  ڀ پپ  پٻ   پ  ٻ   ٻٻ ٱ ﴿  قوله تعاىل:

اآلي]33الروم:[  ﴾ ٿ ٺٺ  ٺ وهذه  ع،  دلت  وإن  عموة  إال ام  ىل   ألوبة 

وهو العودة من بعد األوبة إىل    ،فيه كثري من الناسيقع    اإهنا تعالج إشكاال متكرر

هبذه   البعض  خصص  ثم  مجيعا،  للناس  عاما  خطابا  السياق  جاء  وهلذا  الرشك، 

 .(1) الصفات املذمومة

 غيب والتبشري:رت ال 
القرآن،   يفمن األساليب    -لرشالتبشري باخلري وا-الرتغيب والتبشري عىل قسميه  

سامه التي وردت يف القرآن الكريم، ومما جاء ره وأنواعه وأقها صوولكل واحد من

قوله   الكريم هلم،  القرآن  وتبشري  وأحواهلم  األوابني  األساليب يف وصف  من هذه 

، ]17الزمر:[  ﴾ ہ   ہ  ۀۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿  تعاىل:

األوب  يف  جالله  جل  إليهفرغبهم  والرجوع  دهنبأ وبرشهم    ،ة  أخلصوا  له،  م  ينهم 

 
 (.8/٢74) :(، وتفسري املاتريدي٢0/101: )يانامع البينظر: ج( 1)
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ال صورةواجتنبوا  بكل  والطاغوت  املغفرة    ،ومسمياته  ،رشك  بذلك  فاستحقوا 

 . (1) والدرجة الرفيعة يف اجلنة
الصالة    عليه  لسليامن  وتعاىل  تبارك  تبشريه  أيضا  ذلك  فقال: ومن    والسالم، 

نعم  ]30ص:[  ﴾ڌ  چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ ﴿ ذكر  بعد  قال  اهلل    ثم 

، فوصفه يف األول ]40ص:[ ﴾ی ی  ىئ  ىئ   ېئ  ىئ   ﴿ له: ئهابتالتعاىل عليه، و

  ، واملعنيانوعلو املنزلة، فتجانس اللفظان  املآب  بأنه أواب ووعده يف الثانية بحسن  

: وإن لسليامن يف اآلخرة عند اهلل  يأ  ﴾ی   یېئ  ىئ ىئ  ىئ   ﴿»قال مكي:  

ومصري، مرجع  وحسن  منه  هذا    لقربة  يف  اهلل  إىل  سليامن  رِغب  ليعلم  املوإنام  لك 

 .(2) « د اهلل، ودرجته، وقبول توباته، ومقدار إجابته له..منزله عن

ٱ   ﴿ واملرجع فقال:  وحسن املآبوقد رّغب اهلل هذه األمة وبرشها باجلنة  

هذا ]٢9الرعد:[  ﴾پ پپ ٻ ٻ ٻ  ٻ ثم خصص   ،

، فاشرتط حلسن ]3٢ق:[  ﴾جت  حت مب  ىب  يب خب ﴿  الوعد والتبشري فقال:

 . (3) األوبة والتوبة واالستغفار عةمل واحلفظ ورسعلاإليامن وا املآب

 اء: ـــنـمدح والثـال
عىل   والثناء  املواضع،  من  كثري  يف  األوابني  امتداح  كذلك  الرتغيب  ومن صور 

أعامهلم   ا  وصفاهتم حسن  تعاىل:  ،ألوبةخاصة  قوله  يف  ڻ  ڻ  ۀ   ﴿   كام 

، ]13غافر:[  ﴾ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ

وتعاىل  بتفوصفهم   وارك  اهلل  بالتفكر  إىل  األوبة  وبكثرة  والنذر،  باآليات  االعتبار 

،  ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿   واإلنابة إليه يف كل حال، فقرصها عليهم، فقال: 

 
 (.83-4/8٢)  :لقرآنزيل يف تفسري ا(، ومعامل التن٢73-٢1/٢7٢: ): جامع البيانينظر (1)

 (.6٢55/ 10ملكي: )نهاية، وغ الاهلداية إىل بل (٢)

 (.375/ 4ينظر: روح البيان: ) (3)
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حجج اهلل  وما يتذكر  »  والتوبة املبتدرة، قال الطربي:أي: من حاله اإلنابة املتكررة  

ع   التي أدلة  وي جعلها  هبا  فيعترب  وحدانيته،  تدلعتىل  ما  حقيقة  ويعلم  إال   ظ  عليه 

 . (1)«، يقول: إال من يرجع إىل توحيده، ويقبل عىل طاعته ﴾ے   ے  ۓ﴿

 األمر والطلب: 
ھ  ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ﴿ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل:

 .]53الزمر:[ ﴾ۆ           ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ

التو بقبول  برشهم  أن  الذنوب  ةب فبعد  أمرهم  ةالكثري  مع  باملغفرة،  ووعدهم   ،

باإلنابة إليه والرجوع إىل أمره واالستسالم له، وحذرهم العذاب واخلذالن، فقال:  

  ﴾ ې  ې  ې  ى   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ﴿

قوله  ]54الزمر:  [ الروم،  ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ﴿  تعاىل:، ونظريه من سورة 

ې  ې  ې  ى  ۉ    ۉې    ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ى  ائ   

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئحئ  

]3٢–30الروم:[ ﴾مئ  ىئ  يئ 
 (2) . 

ۀ  ۀ    ﴿  عمم األمر والبشارة، فقال:  -موضع الزمر-ففي املوضع األول  

    ، ﴾   ۈ  ٴۇ  ۋ ﴿   ، ﴾ھ  ھ  ھ    ھ  ے ﴿   ،  ﴾  ہ  ہ  ہ  ہ

ڭ  ڭ   ﴿ فقال: ×ضع الروم خصص األمر للنبي  ومويف  ،﴾ۋ  ۅ ﴿

، ثم  دَ ي  به وقُ   َص ص  ما ُخ ، ويدخل فيه أمته، فكل أمر له أمر ألمته إال  ﴾  ڭ       ۇ

األمرعم  فقال:م  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ﴿  ، 

  حئ  مئ  ىئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئ 

 
 (.36٢/ ٢1جامع البيان: ) (1)

 (.063 /٢1ان: )ينظر: جامع البي( ٢)
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، واتقوه يف مجيع مك إليه يف كل أموركم وشؤون، أي: منيبني]3٢–30الروم:[﴾يئ

ب أمركم  باإلقامةما  الصالة  خصص  ثم  عنه،  هناكم  أو  عىل    ،ه  النهي  يف  وغلظ 

وا الدين  يف  واالغرتار  الصالة  اإلرشاك  وإقامة  والتقوى  اإلنابة  فجعل  فيه،  لتفرق 

بواعث  وا من  الدين  التفرق يف  الدين وخصائص وصفات  إلخالص وعدم  إقامة 

 . (1) بني الصادقني األوا

 

 

 

 
 

 
 (. 97/ 4: )معامل التنزيل (1)
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 املبحث الثالث
 البواعث املوصلة إىل مقام األوابني 
يصل  يف حتقيق العبودية الصادقة هلل تعاىل، ولكي    عظيام  اشأن إن ملقام )األوابني(  

وابني ح نفسه، مقتديا باألسعي واجلّد يف إصال العبد إىل هذه املرتبة العالية فعليه بال

وتعاىل تبارك  اهلل  ذكرهم  السبل    ثنىأو  الذين  وبسلوك  الكريم،  القرآن  يف  عليهم 

 والبواعث التي أرشد إليها، ومنها:

بعضهم    عموما، فكلهم أواب، وإن كان القرآن قد خص  ابألنبياء  القتداء   : أوًل 

،  ]75هود:[ ﴾ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿  لسالم: هبذا الوصف فقال يف إبراهيم عليه ا

  ح د ، وامت]30ص:[  ﴾ڌ ڇڍ ڍچ چ ڇڇ ڇ﴿  ويف سليامن فقال:

أيو فقال:صرب  وإنابته،  أمر   ،]44ص:[  ﴾ٿ  ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ﴿ب  ثم 

أثرهم واالهتداء هبداهم فقال:  ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ﴿  باقتفاء 

قال القرطبي:  ،  ]90األنعام:[  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی

 . ( 1)   « غري يف فعله ة ال وافق )فبهداهم اقتده( االقتداء طلب م » 

 اثنيا: التفكر والتدبر: 
و السموات   ونحومها  رالتدبالتفكر  خلق  يف  التفكر  عىل  الباعثة  األفعال   من 

واألرض وما خلق اهلل من يشء، وكلها أفعال تسوق إىل اهلل وهتدي إىل اإليامن، قال 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ﴿  :تعاىل

الطربي:]13غافر:[  ﴾ۓ قال  عىل  يتذكوما  »  ،  أدلة  جعلها  التي  اهلل  حجج  ر 

 . (2) « حقيقة ما تدل عليه إال من ينيب ظ، ويعلمعتهبا ويوحدانيته، فيعترب 

 
 (.7/35: ) ، للقرطبيكام القرآناجلامع ألح( 1)

 .(36٢/ ٢1يان: )جامع الب (٢)
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 اثلثا: حفظ حدود هللا: 
األوابني   وسامت  اإليامن  عالمات  من  احلدود  وحفظ  ورسوله  اهلل  طاعة 

هذهالوصول  و العظيم   إىل  م   ،ةاملنزلة  ومراقبته،  اهلل  مع خشية  غرييتالزم  هون  ى   

مث  خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث ﴿ وال ابتداع، قال تعاىل:

حتى  ]33  -3٢ق:[  ﴾ ىث يث جملس  من  يقوم  ال  الذي  هو  احلفيظ:  فاألواب   ،

ن  ، واملنيب، م(1) يستغفر اهلل منه، خريًا كان أو رشًا، ملا يرى فيه من اخللل والتقصري

املقبل إىل اهلل باإلخال (2) بالتوحيد  املخلص   فعيل، وهو: ل،  ، يذكر ذنوبه يف (3) هص 

منها اهلل  فيستغفر  فهو  (4) اخلالء  املصدق املجيب    تالقان،  هو  املؤمن؛ ألنه  املخبت 

بمقتضاه العامل  املاوردي:  (5) باآليات  قال   ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿». 

املنيب]8ق:[ أن  أحدها:  أوجه:  ثالثة  فيه  إىل  و  ،لصاملخ  :،  التائب  أنه   ،ربهالثاين: 

امل الراجع  أنه  التبرصة   ،ر تذكوالثالث:  هبذه  اهلل  عّم  خص   ،وقد  وإن  والذكرى 

 .(6) « فاعه هبا واهتدائه إليهانيب النتم كل عبدباخلطاب 

 يف الدين:  الختالف  وتركوالتباع رابعا: اإلخالص 
و الدين،  وعامد  القبول  ركنا  األوابني  من  ومها  تعاىل:ؤاملخصائص  قال    منني، 

ىث يث حج  مج مث   يت جث متىت   يئ جب    حب خب    مب ىب يب جت حت  خت ﴿

التسرتي:  ]110الكهف:[  ﴾جح مح جخ حخ  مخ جس  قال  ما  لاالعمل  »،  صالح 

 . (7) «كان خاليًا عن الرياء مقيدًا بالسنة

 
 ( 15٢تفسري التسرتي: )ص: ( 1)

 ( 3/5٢5(، )٢/٢91مقاتل بن سليامن: ) تفسري (٢)

 (٢/747تفسري حييى بن سالم: ) (3)

 (  1/3٢0تفسري حييى بن سالم: )( 4)

 (.11/703٢ية، ملكي: )(، واهلداية اىل بلوغ النها15/406جامع البيان: )ر: ينظ( 5)

 (.5/34٢لاموردي: )ل ،النكت والعيون (6)

 (.98تفسري التسرتي: )ص: (7)
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ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ     ﴿ وقال تعاىل يف سورة الروم:  

ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې 

  ېئ  ىئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  وئەئ 

، ]٢3  –30الروم:[  ﴾حئ  مئ  ىئ  يئىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئ 

والت واحد  الدي رففالدين  واالختالف يف  قال  قة  وبواعثه،  للرشك  تعاىل  ن مصاحبة 

األوابني  اموجه إىل اإلخالص ولزوم طريق   چ  چ  ﴿  :(1) للمؤمنني داعيا هلم 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    چ  چ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    گ   کگ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک 

إليه من    نابةإلفا،  ]13الشورى:[  ﴾ڻڻ  ں  ں  ڻ   إىل اهلل والرجوع 

القرطبي:(2)بواعث اهلداية واالصطفاء أي:  »  ﴾ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿»، قال 

االختيار،   خيتار، يشاء،  واالجتباء  من  للتوحيد  خيتار  ڻ  ڻ ں ﴿أي 

ڱ ڱ  ﴿  ونظريه، قوله تعاىل:  (3) «إليهرجع  أي: يستخلص لدينه من    ﴾ڻ

أل ]17الزمر:[  ﴾ ۀ ہ ہ ۀ  ڻ ڻ  ڱ ں ں ڻ ڻ اجهن؛  تنبوا م 

 .(4) برشهم وأدخلهم يف عباده الصاحلني ؛الطاغوت وأخلصوا له الدين وأنابوا إليه

   خامسا: الصرب:
ومفتاح لكل فرج منتظر، سواء كان صربا عىل   كل عمل صالح،  الصرب باب إىل 

أو عنصرب  طاعة،  عالقة    ا  له  بالصرب  والتحيل  بالء،  أو  يتحقق ومعصية،  هبا  ثيقة 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿  ىل:اإلنابة، وصدق العبادة، قال تعا  مللمؤمن من مقا

ٱ ٻ جب حب خب    مب ىب يب جت حتخت مت ىت يت جث مث 

 
 (.٢0/٢00ع البيان: ): جامينظر (1)

 (. ٢9/ 5ينظر: املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ) (٢)

 (1٢/ 16ي: )رطبآن، للقاجلامع ألحكام القر (3)

 (.٢74-٢73/ ٢1: )جامع البيانينظر:  (4)
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 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

السعدي، معلقًا عىل قوله  ]44  -41ص:[  ﴾ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤٿ  ، يقول 

الدينية والدنيوية، كثري   أي: كثري الرجوع إىل اهلل، يف مطالبه ،   ﴾ڤ ڤ  ﴿ »  اىل:تع

 .(1) « لربه والدعاء، واملحبة والتأله  ركالذ

كونه  إن  يقول:  فكأنه  بالصرب،  )األواب(  مفهوم  ارتبط  الكريمة  اآلية  هذه  ويف 

أن منه  غرب  . أو بعبارة أخرى أن كلَّ )أواب( ال ُيست. هو َنتاج أنه )أواب(.صابرًا  

 بالصرب.   را، وهذا فيه بيان عالقة صفة األوابيكون صاب

   الستغفار: ةسادسا: الذكر وكثر 
إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد  املخبتني،  ودعاء  الصاحلني  دأب  االستغفار  كثرة 

ۅ  ﴿  : ع فقال تعاىل يف شأن داود  عليه السالمهذا املعنى اجلليل يف أكثر من موض

فقدم االستغفار عىل األوبة؛    ،]٢4ص:[ ﴾ ى  ىۉ ۉ ې ې ې     ې 

فيعود  ب أن يستربئ اإلنسان من ذنوبه  جيوالرجوع إىل اهلل مقام عظيم  ألن األوبة  

إىل اهلل سليم القلب نقيا طاهرا، بكثرة االستغفار اللفظي والقلبي والعميل، ثم قال  

بعدها:ت فكان  ]٢5ص:[ ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ﴿  عاىل   ،

االستغ اواإلفار  جزاء  إىل  اجلننابة  يف  العالية  والدرجة  املغفرة  وحسن  هلل  املأوى  ة، 

اهلل تعاىل ملا ذكر من ينيب من عباده، ذكر منهم من   إن»:  خر الرازيفل، قال اواملآب

ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿   أناب وأصاب ومن مجلتهم داود، كام قال تعاىل عنه: 

ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ڌ ﴿  ، وبني ما آتاه اهلل عىل إنابته فقال:﴾ې     ې ى  ى 

 . (2) «]10سبأ:[ ﴾ژ ژ ڑ ڑک ک ک  ک 

 
 (.714تيسري الكريم الرمحن: )ص:  (1)

 (.٢5/195: )مفاتيح الغيب (٢)
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  الرابع املبحث

 هم يف القرآن الكريمتاصفات األوابني ومقام
 :وفيه ثالثة مطالب

نستطيع القول بأن مقام األوبة مقام عيّل قّل من يصل إليه؛ وذلك أن األواب قد  

تمج وقد  املقام،  هذا  به  بلغت  التي  واألعامل  الفضائل  من  كثريا  خبني  ع  الل  من 

ول عىل  ألاتركز يف املقام    اشتق منه، أهناضع التي ورد فيها لفظ: )األوبة( وما ياملو

نبياء عليهم الصالة والسالم، واملقام الثاين مقام املؤمنني الصادقني، وهي امتداح األ

 كالتايل:

 وات هللا عليهم:  قام األنبياء صلاملطلب األول: م 
إبراهي يف  تعاىل  قوله  علوشاهده  ام   ﴾ ڇ ڇ ڇچ چ  ﴿ لسالم:يه 

َدا  ،]75هود:[ اهلل  فقالووصف  أواب،  بأنه  السالم  ٻ  ٻ  ٻ ٱ   ﴿  :  ُوَد عليه 

ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 .]19–17ص:[ ﴾ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ       ڤ  ڤ    

اع إىل اهلل يف مجيع األم  ﴾ڀ    ڀ   ﴿ »ول السعدي:  قي نابة إليه، باإلور  أي: رجَّ

والتأله، وكثر  باحلب  والرجاء،  يواخلوف  عندما  إليه  رجاع  والدعاء،  الترضع    ع ق ة 

النصوح، ومن شدة إنابته لربه وعبادته، أن سخر  منه بعض اخللل، باإلقالع والتوبة 

بحمد معه  تسبح  معه،  اجلبال  وآخره،   ﴾ٿٿ ﴿  رهبا  اهلل  النهار  أول 

  اىل ـر، هلل تعـال والطيـبـاجلن  ـم  ﴾ٹ ﴿   ةـوع ـم ـجـه مـع ـم  ﴾ٹ ٹ﴿  رـخـوس 
اهلل   فهذه ِمنَّةُ  ،]10سبأ:[  ﴾ ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴿   عاىل: ، امتثاال لقوله ت﴾ڤ﴿

 . (1)«العبادةعليه ب

 
 (.711: )ص: تيسري الكريم الرمحن (1)
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ٹڤ  ٿ  ٿ ٹٹ ٹ ﴿ وقال يف وصف أيوب عليه السالم وصربه عىل البالء: 

  البالء،   أي: عىل  ﴾ٿ  ٿ ٹ ﴿»قرطبي يف تفسري:  ل ال، قا]44ص:[﴾ڤ ڤ
ابتيل   توابأي:    ﴾ٹ ٹڤ ڤ ڤ ﴿ عبدين  عن  سفيان  وسئل  مطيع،  رجاع 

فشكر،  أحدمه اآلخر  عىل  وأنعم  فصرب،  كالمهافا  أثنى    قال:  تعاىل  اهلل  ألن  سواء؛ 

عبدين، أحدمه عليه  عىل  أيوب  فقال يف وصف  واحدًا،  ثناء  واآلخر شاكر  ا صابر 

سليامن﴾ٹ ٹڤ ڤ ڤ ﴿م: السال يف  وقال  السالم  ،  ڇ ڇڍ ڍ    ﴿   : عليه 

ڍ   ﴿ يامنيقول: نعم العبد سل  ﴾ڇ ڇ ﴿»، قال الطربي: (1) «]30ص:[ ﴾ڌ 

قيل: إنه ُعنِي به أنه  تّواب إليه مما يكرهه منه، و طاعة اهلل يقول: إنه رجاع إىل  ﴾ڌ 

 . (2) «كثري الذكر هلل والطاعة

 ؤمنني:املطلب الثاين: مقام امل 
ما  منها  عدة،  بصيغ  للمؤمنني  الوصف  جاء  املقام  هذا  حا  ويف  هلم  يصف 

ں ں ڻ ڻ   ڱ ڱ ڱ﴿  الصهم وتوحيدهم هلل، كقوله تعاىل:وإخ

البغو  ،]17الزمر:[ ﴾ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ   ﴾ڱ ڱ ڱ ﴿»ي:قال 
الدنيا،    ﴾ں ں ڻ ڻ  ڻ  ﴿  األوثان، يف  البرشى  اهلل، هلم  إىل عبادة  رجعوا 

،  (3) «فيتبعون أحسنه-القرآن-، فبرش عباده الذين يستمعون القول واجلنة يف العقبى

فاهتم بالرجوع واألوبة ص  وخص   تعاىل، الص العبادة والتوحيد هلل  قام بإخفخص امل

ب خصهم  ثم  نبيه  لعبودياإليه،  وأمر  الدنيا   ×ة  يف  احلسنة  بالعاقبة  يبرشهم  أن 

  ﴾ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴿  وأراد بعباده»واآلخرة، قال الزخمرشي:  

تناب  ال غريهم، وإنام أراد هبم أن يكونوا مع االجالذين اجتنبوا وأنابوا   ،]18الزمر:[

 
 (.15/٢15: ) اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي (1)

 (.٢1/191جامع البيان: ) (٢)

 (. 4/83: )معامل التنزيل (3)
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نقادا يف ىل هذه الصفة، فوضع الظاهر موضع الضمري، وأراد أن يكونوا  واإلنابة ع

 .(1) « الدين يميزون بني احلسن واألحسن والفاضل واألفضل

تعاىل: قوله  يف  جاء  ما   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿  ومنها 

باإلخالص ]31الروم: [  ﴾ېئ ېئ أمرهم  منصوبة :  لوقي  ،(2) ،  )منيبني( 

وتأويل الكالم: فأقم  »قبلني، قال الطربي:  معىل احلال، أي: تائبني راجعني إىل اهلل  

من الكاف التي يف    فاملنيبون حال  وجهك يا حممد للدين حنيفا، منيبني إليه، إىل اهلل،

واحد،  وجهك.   عن  كناية  والكاف  منها،  حاال  يكون  وكيف  قائل:  قال  فإن 

جل صفة  هذا واملنيبون  يف  اهلل  من  اسمه  كناية  الكاف  من  األمر  ألن  قيل:  امعة؟ 

مته، فكأنه قيل له: فأقم وجهك أنت وأمتك للدين حنيفا هلل، ملوضع أمر منه له وألا

 . (3) «منيبني إليه

القنوط من رمحته  له والتوكل عليه، وعدم  الترضع هلل واالستسالم  ومنها مقام 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈ﴿   تعاىل: حلسن الظن به، كام يف قوله 

ۋ  ۈ  ٴۇ  ﴿   قوله:»تسرتي:  ل، قال ا]54الزمر:[  ﴾ ې  ې  ې  ى

يعني:    ﴾ۋ  ۅ﴿  يعني: ارجعوا له بالدعاء والترضع واملسألة،  ﴾ۋ  ۅ

وإنام    ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ﴿». قال الطربي:  (4)فوضوا األمور كلها إليه

إليامن، فإياهم عاتب، وإياهم  ايعاتب اهلل أويل األلباب وإنام احلالل واحلرام ألهل  

نفسه،   أحدهم عىل  إن أرسف  اهلل  نأأمر  رمحة  من  يقنط  يبطئ ال  وال  ينيب  وأن   ،

عمل الذي  والذنب  اإلرساف،  ذلك  من  والعتاب(5) «بالتوبة  األمر  بني  فجمع   ، 

 حتى يبلغوا املقام الذي أراده هلم. هألوليائ

 
 (.4/1٢0ف عن حقائق غوامض التنزيل: )الكشا (1)

 (.659/ ٢: تفسري حييى بن سالم: )ينظر (٢)

 (.٢0/100) :: جامع البيانينظر( 3)

 (.135تفسري التسرتي: )ص:  (4)

 (.306/ ٢1: )لبيانامع اج( 5)
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 صفات األوابني: املطلب الثالث:
    عموم صفات استنبطها العلامء منها: ل ولألوابني عىل ا

بية(، كلام أذنب ذنبًا صغريًا كان  د املوصوف بصفة )األوابعأن ال  الصفة األوىل:

ڦ         ڦ    ڤ﴿:أو كبريًا، مل ييأس، وإنام يتوب منه ويستغفر؛ آخذًا بقوله تعاىل

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 .]135آل عمران:[ ﴾چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ا واستغفر وال  ، استحيا وتاب منه رِسر رس  أنه كلام أذنب ذنًبا يف ال  الصفة الثانية:

اِب احْلَِفيِظ؟ ُقْلُت:  »جيهر به، فقد روي عن جماهد أنه قال ألَخ  له:   ُأَنب ُئُكْم بِاأْلَوَّ َأاَل 

ُجُل َيْذُكُر َذْنَبُه إَِذا َخاَل   . (1) «ْسَتْغِفُر لَِذْنبِهِ يَ َبىَل َقاَل: ُهَو الرَّ

يظ هو الذي ال يقوم  كل جملس، فاألواب احلف يف  ر  كثرة االستغفا  الصفة الثالثة:

َوَتَعاىَل  ُسْبَحاَنُه  املعنى ما جاء يف كفارة  (2)من جملسه حتى يستغفر اهلل  . ويؤكد هذا 

 َفَكثـ َر س  َجَلَس يف ََم لِ   َمن  »:  ×املجلس فيام روي عن أيب هريرة قال: رسول اهلل  
َهد  ََم ِلِسِه َذِلَك: س  ن   َل َأن  يـَق وَم مِ ِفيِه لََغط ه ، فـََقاَل قـَب   ِدَك، َأش  ب َحاَنَك اللهه مه َوِبَم 

تَـغ ِفر َك َوأَت وب  ِإلَي َك، ِإله غ ِفَر لَه  َما َكاَن يف ََم ِلِسِه َذلِ   . (3) «كَ َأن  َل ِإلََه ِإله أَن َت َأس 

ما النبي    وجيمع  هريرة أسوة    ×سبق حديث  أبو  روى  األوابني مجيعًا، حيث 

  َا »ن ربه تبارك وتعاىل:  فيام يرويه ع  ×النبي    عن ِإنه َعب ًدا َأَصاَب َذنـ ًبا، َور َّبه
، فَاغ ِفر  ِل فـََقالَ قَاَل َأذ َنَب َذنـ ًبا، فـََقاَل: َربِِ َأذ نـَب   َا قَاَل َأَصب ت  ، َور َّبه   ه : َأَعِلمَ رَب    ت 

ب ِدي. ُث ه َمَكَث َما َشاَء اَّلله ، ُث ه  بِِه، َغَفر ت  لِعَ خ ذ  َعب ِدي َأنه لَه  َرابا يـَغ ِفر  الذهن َب َويَ  
 

 (. 13/6٢9ينظر: الدر املنثور يف التفسري باملأثور: ) (1)

 (.9/104رآن: )سري الق ان عن تفينظر: الكشف والبي (٢)

َعَواِت َعْن َرُسوِل اهللِرواه الرتمذي يف سننه يف  (3) َأْبَواُب الدَّ ا َيُقوُل إَِذا َقاَم ِمْن جَمْلِِسِه، وقال:  ، َباب: مَ ×   

حده" صحيحذا  حسن  )  "يث  الرتمذي:  سنن  )5/371ينظر:  رقم  يف  3433(  األلباين  وصححه   ،)

 (.88٢ -٢/8٢7اجلامع الصغري وزيادته: )صحيح 
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 ، ًبا، َأو  َأذ َنَب َذنـ ًبا، فـََقاَل َربِِ َأذ نـَب ت  َأو  َأَصب ت  آَخَر، فَاغ ِفر ه ، فـََقاَل   َأَصاَب َذنـ 
َغَفر ت  َعب دِ   َأَعِلمَ  بِِه،  َويَ خ ذ   الذهن َب  يـَغ ِفر   َرابا  لَه   َأنه  َمَكَث  لِ   ي  َشاَء َعب ِدي ُث ه  َما 

قَاَل   َأو    ، َأَصب ت  َربِِ  قَاَل  ًبا،  َذنـ  َأَصاَب  قَاَل  َا  َور َّبه َذنـ ًبا،  َأذ َنَب  ُث ه  َأذ نـَب ت  اَّلله ، 
َأَعِلمَ  فـََقاَل  ِل،  فَاغ ِفر ه   َغَفر ت  َعب دِ   آَخَر،  ِبِه،  َويَ خ ذ   الذهن َب  يـَغ ِفر   َرابا  لَه   َأنه   ي 

قوله: )فليعمل ما شاء(  » . قال ابن رجب احلنبيل:  (1) «يَـع َمل  َما َشاءَ َعب ِدي َثاَلاًث فـَل  لِ 

ذنبًا    يعني: أذنب  كلام  احلال  هذه  عىل  دام  مرادُه  ما  أنَّ  والظاهر  منه،  استغفر 

 . (2) «إلرصاربعدم ااالستغفاُر املقرون 

الرابعة: خاصة  الصفة  الضحى  وصالة  الصلوات  عىل  واملحافظة  التي  ،  هي 

أن النبي   وابني(؛ وصالة ما بني العشاءين، ملا رواه أبو هريرة  تسمى)صالة األ

َخلِ »  قال:  × إِ َأْوَصايِن  َأَناُم  اَل  َأْن   ، بَِتاِركِِهنَّ َلْسُت   
بَِثاَلث  َعىَل ييِل  اَل    الَّ  َوَأْن   ، ِوْتر 

ابِنَي، َا َصاَلُة اأْلَوَّ َحى َفإِهنَّ ، وقال (3) «ام  ِمْن ُكل  َشْهر  ِصَياِم َثاَلَثِة َأيَّ وَ   َأَدَع َرْكَعَتِي الضُّ

  ×. وروي عنه  (4) «الصالة األوابني حني ترمض الفص »عليه الصالة والسالم:  
 .  « إهنا صالة األوابنيف ني املغرب إىل صالة العشاء، من صلى ما ب »أنه قال: 

خالص يف  اإل  وفيام سبق عرضه يتبني أن أبرز وأعظم صفات عباد اهلل األوابني

وكثرة اإلرصار    التوحيد  وعدم  واالستغفار،  واإلنابة  بالتوبة  تعاىل  اهلل  إىل  الرجوع 

التع من  العبد  أكثر  فكلام  الغفور،  احلليم  مواله  من  الرشود  واالستغفار  ىل  وبة 

 
يف    (1) البخاري  تعاىل:  صحيحه  رواه  قوله  َباب:  التَّْوِحيِد،    ﴾ ۈئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿كِتَاب: 

 (.7507( رقم )9/145ينظر: صحيح البخاري: )[ 15الفتح:[

 (.1/413م واحلكم: )العلوجامع ( ٢)

خزيمة يف صحيحه، وصححه(  3) وابن  مسنده،  يف  الدارمي  الدا  أخرجه  مسند  ينظر:  )األلباين:  / ٢رمي: 

 (.٢/1٢63(، وصحيح اجلامع الصغري وزيادته: )1/605يمة: )(، وصحيُح ابن ُخزَ 109٢

ا(  4) غريب  )ينظر:  مسلم: )٢/4٢٢حلديث:  بفوائد  ـُْعلم  وامل وامل1/45٢(،  مسلم:    نهاج(،  رشح صحيح 

(6/30.) 
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والفع األربع   لبالقول  الصفات  هذه  ومن  األوابني،  مقام  حتقيق  إىل  أقرب  كان 

أخ تفرعت صفات  عونظائرها،  يشاركرى  قد  لألوابني  منها:  امة  فيها غريهم،  هم 

املسلم، واملسبّ  واملـأنه  تعاىل، والقح،  إىل  طيع هلل  انت، واملجيب، واملخبت، واملقبل 

 . (1)اهلل بقلبه وعمله

 

 

 

 
 

 
 (.٢0-3/19ينظر: زاد املسري: ) (1)
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 املبحث اخلامس
 ي واحلسي لألوابني يف القرآن الكريمواجلزاء املعن 

املوحد عبادة  اهلل  العبادين  وعد  يف  له  الدنيا املخلصني  يف  احلسن  باجلزاء   ة 

أوصافهم   اختالف  عىل  اهللواآلخرة،  أن  غري  اجلنة،  يف  با  ومراتبهم  عض ختص 

األنبيا كحال  عناية،  ومزيد  فضيلة  بمزيد  واألشخاص  والصداألوصاف  قني  يء 

 . والشهداء ونحوهم

وفضائل زيادة   ارموقد اقرتن وصف املؤمنني باألوبة والرجوع إىل اهلل بعدة مك

هم، وإن شاركهم فيها غريهم فبقدر ما وافقهم به من األعامل؛ وذلك أن  عىل غري

لفضائل والصفات، فامتاز املتصفون هبا عىل غريهم، صفة األوبة مجعت كثريا من ا 

من اهلل تبارك وتعاىل، فمنه ما خصهم به يف    لتغاير تفاضل اجلزاء والعطاءوعىل هذا ا 

االدنيا من اجلزا ل بعضه  ضوإن ف  ؛ا اّدخره هلم يف اآلخرةحليس واملعنوي، ومنه مء 

 املواضع بعثا للهمم واستثاره للنفوس، ومن ذلك:بعض يف 

 جلزاء احلسي واملعنوي يف الدنيا: ا
ع غلب  اجلزاء  من  الصنف  أوصافوهذا  بذكر  مقرتنا  الذكر  األوابني   ليه 

تبارك   نزلة، كام جاء يف وصفهاملواألفعال التي عملوها حتى بلغوا هذا املقام وهذه  

ی  جئ  ﴿  وتعاىل حلال أيوب عليه السالم فيام وقع فيه من االبتالء، حيث قال: 

جب  حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حتخت  مت  ىت  يت  حئ  مئ  ىئ  يئ  

  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻجث  مث   

نَّ د م، فق]44-41ص:[  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ

علي أيوب  عىل  أهله اهلل  له  ووهب  مرضه،  من  فربئ  عنه رضه  فكشف  السالم  ه 

، وأثنى عىل صربه وأدخله يف  يمينهورشع له حتلة  زقه منه رمحة،  ومثلهم معهم، ور 
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 . (1) الرجوع إليه يف كل حال ه؛ ألنه كان أوابا كثريدعبا

تعاىلو فقال  السالم،  عليه  دواد  شأن  يف  أيضا  تكرر  احلال  ٻ  ٻ  ٱ  ﴿:  هذا 

پ  پڀ  ڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٻ  ٻ  پ  پ  

ڦ     ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    

 . ]٢0-17ص:[﴾ڄ     

ائ    ې   ى    ى   ې  ې  ې    ۅ  ۉ  ۉ ...   ﴿   وقال تبارك وتعاىل:  

ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     

ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ     ىئ  ی 

 .]٢6-٢4ص:[ ﴾ خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج

السعدي:    اع إىل اهلل يف مجيع األمور باإلنابة    ﴾ڀ    ڀ   ﴿ »قال  إليه، أي: رجَّ

واخلوف والتأله،  يقع    باحلب  عندما  إليه  رجاع  والدعاء،  الترضع  وكثرة  والرجاء، 

ومن شدة إنابته لربه وعبادته، أن سخر   إلقالع والتوبة النصوح،با منه بعض اخللل، 

رهبا   بحمد  معه  تسبح  معه،  اجلبال  وآخره،   ﴾ٿٿ ﴿اهلل  النهار  أول 

حمشورة   الطري  والطوسخر  اجلبال  من  كل  امتثاالمعه  أواب،  تعاىل،  هلل  لقوله   ري، 

   .(2)«دةعبافهذه ِمنَُّة اهلل عليه بال ، ]10سبأ:[ ﴾ڑ   ڑ ژ  ژ   ﴿ تعاىل:

إىل اهلل ورجع غفر اهلل له ذلك، ورفع درجته يف اجلنة، وقربه إليه،   فإنه ملا أناب

ومق منزله  األرض،  وأحسن  يف  له  واستخلفه  عليه،  بنعمه  وذّكره  اجلنة،  يف  امه 

معهوسخ تسبح  والطري  اجلبال  له  املنيبة  ،ر  الصاحلة  الطيبة  الذرية  فقال  (3) ورزقه   ،

چ  چ   ﴿اود عليهام السالم:  نّتِه عليه وعىل أبيه دوم  تعاىل يف وصف سليامن

 
 (.٢74-٢73/ ٢1ع البيان: )جامينظر:  (1)

 ف يسري.(، بترص711عدي: )ص: تفسري الس (٢)

 (. 711املرجع السابق: )ص: ( 3)
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 ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ     ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    

ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  

ھ    ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ں  ں  ڻ  ڻ 

، ] 35-30ص:[ ﴾ۈ   ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ   

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ﴿د له من نعيم الدنيا، فقال:  ثم ذكر جزاءه وما أع

ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ 

 . ]39 – 36ص: [ ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئ  

النصوص يف  امن صنوف جزاء األنبياء عىل    فهذا خلصوص وقد جاءت بعض 

العم  عىل  الدنيا  يف  املؤمنني  جزاء  تعاىل:  وم  وصف  قوله  يف   ڱ ڱ  ﴿كام 

ہ  ھ  ھ  ہ ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ ں  ں  ڻ  ڻ  ڱ 

 . ﴾ ۇ   ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ
املاوردي:   اجلن  ﴾ ڻ  ۀ ﴿»  قال  أهنا  أحدمها:  وجهان:  مقاتل   ،ةفيه  قاله 

ا  قاله الكلبي. وحيتمل ثالثا: أهن  ،والثاين: برشى املالئكة للمؤمنني  م.وحييى بن سال

من يشاهده  بام  املعاينة  عند  عمله  البرشى  تبارك (1)«ثواب  منه  أمر  اآليات  ويف   ،

للنبي   عبادة   ×وتعاىل  واجتنبوا  هلل  دينهم  أخلصوا  الذين  املنيبني  يبرش  بأن 

 . (2) ون القول فيتبعون أحسنهتمعالطاغوت، أهنم أولوا األلباب وأهنم الذين يس 

الزخمرشي:  ب»  قال  يبرشهم  وجل  عّز  رسله،  ذلكاهلل  ألسنة  عىل  وحيه   يف 

 . (3)«املالئكة عند حضور املوت مبرشين، وحني حيرشون وتتلقاهم

ۅ  ﴿  ل تعاىل: وعد اهلل به األوابني يف الدنيا جزاء هلم: مغفرة الذنوب، قا  ومما

 
 ( 1٢0/ 5)تفسري املاوردي:  (1)

 (.٢74/ ٢1: )نظر: جامع البياني (٢)

 ( 1٢0 /4الكشاف، للزخمرشي: )( 3)
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 «  ]٢5اإلرساء:[ ﴾ەئ    ائ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ائ  

السعدي:   إليه    ﴾ەئ ائائ ى ﴿»قال  الرجاعني  مجيع يف  أي: 

يه وحمبته  اهلل عىل قلبه وعلم أنه ليس فيه إال اإلنابة إلاألوقات )َغُفوًرا( فمن اطلع  

األوق بعض  يف  منه  وإن جرى  فإنه  إليه  يقرب  ما  الطبائع وحمبة  مقتىض  هو  ما  ات 

 .  (1)«غفر له األمور العارضة غري املستقرةعنه ويالبرشية فإن اهلل يعفو 

الذنو  مغفرة  أن  ذلك  يفومفاد  وإقبالب  للصدور  رشح  يتبعها  الدنيا  عىل    

اآل املغفرة يف  من  املقصد  كان  وإن  الذنوب  الطاعات،  أثقلته  من  أنه  إال  أعم،  خرة 

الطاعات واستزود  ران عل  تأخر عن  فإذا  ينكت عليه،  القلب  فإن  املعايص،  يه  من 

 .(2)د مل تنفعه موعظة ومل يستقبل صاحلاوفس

 اثنيا: اجلزاء يف اآلخرة:
  ﴾ ھہ   ھ  ھ         ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ﴿اىل:  تع  قال

ما يعجز بعد هذا الوصف منه تعاىل جلزاء املتقني يف اجلنة عىل العموم  ،  ]17السجدة:[

الكري القرآن  املوااإلنسان عن وصفه، وقد فصل  إىل  م يف بعض  أشارت  التي  ضع 

ما   أضعاف  أضعاف  فأدناها  اجلنة،  يف  النعيم  صور  األرض، حازبعض  ملوك  ه 

وج  إىل  النظر  الوأعاله  وص(3) كريم هه  بعد  تعاىل  قوله  ومنها  الذين  ،  األوابني  ف 

التوحيد:   وأخلصوا  الطاغوت  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ې  ې  ې﴿ اجتنبوا 

، وقال  ]٢0الزمر:[  ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ

 حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ﴿تعاىل:  

جس  حس  خس  مس    مخ    يت  جث  مث  ىث   يث  حج  مج   جحمح  جخ  حخ  ىت 

 .]35-31ق:[ ﴾حص  مص  جض  حض   

 
 ( 456تفسري السعدي )ص:  (1)

 (. 711: )ص:ينظر: تفسري جماهد (٢)

 (.4/438ر الوجيز: )املحرو(، 1/٢61تفسري حييى بن سالم: ) ينظر:( 3)
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 اخلامتة
 وتشمل: أهم النتائج وتوصيات:

البحثق هذا  صفحات  وتطوي  قلمها  الباحثة  تضع  أن  هبابل  حريا  كان  أن    ، 

 : تايلتدون أبرز ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات واملقرتحات، وهي كال

 أول: أهم النتائج: 
لق إىل اهلل أو إىل غريه،  عىل الرجوع املط  لغةالأهل    تركز مفهوم األوبة عند -1

املفهوم كان   أن هذا  اتساغري  تأّولوه عىل   اعأكثر  املفرسين  أن  تقييدا، وذلك   وأكثر 

ا املصطلح  أوصاف  حسب  ودالالت  اآليات  سياق  من  يشتمله  ما  مع  للغوي 

 بني وأحواهلم. ااألو

رئيسينينقست -2 قسمني  إىل  الكريم  القرآن  يف  األوبة  مدلوالت   بحسب  م 

وااآليات وسياق األوبة  األوابني وصفاهتم، ومعنى  والبعدي، وحال  القبيل  ملراد  ها 

فأ وخصوص،  عموم  بينهام  النوعني  وكال  فهو  هبا،  العموم  يف  ما  األصل  كون 

األواب اختصاص  فهو  اخلصوص  وأما  اليشء،  إىل  الرجوع  بصفات ني  النوعني 

 ليست يف غريهم. 

ريم يف توجيه املؤمنني  ي استعملها القرآن الكة الت تنوعت األساليب البالغي -3

ع يرسدها  فتارة  األوابني،  صفات  عىل  وبيان  ومرة  اإلنشاء،  عىل  وأخرى  اخلرب  ىل 

و اخلصوصالعموم  عىل  الرتغيب  مرة  أو  العموم،  صيغة  عىل  اإلخبار  وتارة   ،

 أو األمر والطلب، وغريها.  اء،والتبشري، أو املدح والثن

تباعها ألجل بلوغ هذا املقام  عث التي أمر القرآن باالبواكان هناك كثري من   -4

ص  بياء، والتفكر والتدبر، وحفظ حدود اهلل، واإلخالاالقتداء باألن  الكريم، ومنها: 

االستغفار، واحلفاظ واالتباع وع وكثرة  والذكر  والصرب،  الدين،  االختالف يف  دم 

 ا.  ات عموما وصاليت الضحى وما بني العشاءين خصوصصلوعىل ال
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مق  -5 الكريم  القرآن  عموم قّسم  بينهام  رئيسيني  قسمني  إىل  األوابني  امات 

م ومها  املوخصوص،  فخص  غريهم،  من  املؤمنني  ومقام  األنبياء،  األول قام  قام 

 ائص ليست للمقام الثاين.بخص

أوصاف   -6 كل  يشمل  أنه  إذ  )األوابني(،  مفهوم  له  عباتوسع  املطيعني  اهلل  د 

 هي.النوا بامتثال األوامر واجتناب 

األ -7 صفات  أهم  من  واالستغفار،  إن  والتوبة  التقوى،  مالزمة  وابني: 

كون من اهلل  مقدار حتقق هذه الصفات يف الشخص يكون أقرب ما يوالصرب، وأنه ب

 جالله.  جل

 اثنيا: أهم التوصيات واملقرتحات: 
املفاهيم -1 بدراسة  الباحثة  وختصيص األ  تويص  الكريم  القرآن  يف  خالقية 

البجانب موسع م ملا هلن  العلمي هلا،  بزيادة اإليامن ورفع  حث  ا من عالقة وطيدة 

 آلخرة.الدرجات يف الدنيا وا

ال -2 استعملها  التي  واألساليب  الصيغ  بودراسة  رسد  يف  األوبة  قرآن  اعث 

اللغو والنكت  اللطائف  من  فيها  ما  وبيان  بالغية،  لغوية  واإليامنية  ية  دراسة 

 لقية.واخلُ 

املر -3 االصطالحات  ومقاصدادفة  دراسة  األوبة  وصيغها،  ملصطلح  ها 

 دراسات موسعة. 
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 املصادر واملراجعفهرس 
 القرآن الكرمي.  . 1
هـ(،    58لبيهقي)ت: سى، أبو بكر، ا أمحد بن احلسني بن عيل بن مو   األمساء والصفات، . 2

 هـ. 1417،  1ارش: دار اجليل، بريوت، ط الن عبد الرمحن عمرية،    د. حتقيق:  

يان، أبو حيان،  ، حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيف التفسرييط  البحر احمل . 3

األندليس)ت:  الدين  صدقي  745أثري  حتقيق:  الفكر،  هـ(،  دار  النارش:  مجيل،  حممد 

 هـ. 14٢0بريوت، 

التسرتي . 4 الُتسرتي)ت:   ، تفسري  اهلل،  عبد  بن  أ٢83سهل  بكر حممد  بو  هـ(، مجعها: 

السو عيون  باسل  الالبلدي، حتقيق: حممد  دار  د،  بيضون،  منشورات حممد عيل  نارش: 

 هـ.  14٢3،  1مية، بريوت، ط الكتب العل 

هـ(، حتقيق: يارس  489ملروزي السمعاين)ت:، منصور بن حممد، اتفسري السمعاين  . 5

إبرا بن  بن  وغنيم  الرياض  هيم،  الوطن،  دار  النارش:    ، 1ط   السعودية   –عباس، 

 .  م 1997  -هـ4181

العظيم  . 6 القرآن  أيبتفسري  البن  حات،  التميمي   حممد،  بن  الرمحن  عبد    م، 

حتق3٢7)ت:  الباز،  هـ(،  مصطفى  نزار  مكتبة  النارش:  الطيب،  حممد  أسعد  يق: 

 هـ. 1419،  3ودية، ط السع

بن وهب بن مسلم املرصي القريش    ، عبد اهلل وهب  تفسري القرآن من اجلامع لبن  . 7

 م. ٢003،  1ط   ميكلوش موراين، النارش: دار الغرب اإلسالمي، ق:  هـ(، حتقي 197)ت: 

السنة(، . 8 أهل  املاتريدي)أتويالت  املاتريدي حم  تفسري  حممود،  بن  حممد  بن    مد 

 م. ٢005،  1اسلوم، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، ط جمدي ب .  هـ(، حتقيق: د 333)ت: 

ع . 9 الرزاق تفسري  احلمرييبد  نافع  بن  مهام  بن  الرزاق  عبد  الصنعاين ال  ،    يامين 

د٢11)ت:  وحتقيق:  دراسة  العلمية،  حمم .  هـ(،  الكتب  دار  النارش:  عبده،  حممد  ود 

 هـ. 1419، 1ط  بريوت، 
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َماهد  . 10 التابتفسري  احلجاج،  أبو  جرب،  بن  جماهد  حممد  104عي)ت: ،  حتقيق:  هـ(، 

 م. 1989،  1، ط 1الفكر اإلسالمي احلديثة، مرص، ط ، النارش: دار  عبد السالم أبو النيل 

سليمانفسري ت . 11 بن  مقاتل  بش  بن  سليامن  بن  مقاتل  أ،  احلسن)ت: ري،  هـ(،  150بو 

 هـ. 14٢3،  1النارش: دار إحياء الرتاث، بريوت، ط   حتقيق: عبد اهلل حممود شحاته،

يم  هـ(، تقد٢00)ت: ، حييى بن سالم بن أيب ثعلبة، القريواينبن سالم تفسري حيىي   . 12

ـ    14٢5،  1ة، بريوت، ط لمي هند شلبي، النارش: دار الكتب الع   . وحتقيق: د   م. ٢004  -ه

الل  . 13 حمغة هتذيب  منصور)ت: ،  أبو  اهلروي،  األزهري  بن  أمحد  بن  ـ(،  ه370مد 

 . م ٢001  ، 1ط   بريوت،   –  حتقيق: حممد عوض مرعب، النارش: دار إحياء الرتاث العريب 

ت . 14 يف  الرمحن  الكرمي  املنتيسري  اهلل    ان، فسري كالم  عبد  بن  نارص  بن  الرمحن  عبد 

)ت:  اللوحيق،6137السعدي  معال  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  مؤسسة  النا   هـ(،  رش: 

 م. ٢000، 1الرسالة، ط 

ر  ، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، أبو جعفويل القرآنجامع البيان يف أت . 15

 م. ٢000،  1سالة، ط ارش: مؤسسة الر هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، الن 310الطربي)ت: 

د  ، عبد الرمحن بن أمححديثا من جوامع الكلم  سنيجامع العلوم واحلكم يف شرح خ  . 16

النارش:  هـ(، حتقيق: شعيب األرناؤوط، إ795رجب، احلنبيل)ت: بن   براهيم باجس، 

 م. 001٢  -هـ  14٢٢،  7مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

القرطيب(، . 17 القرآن)تفسري  ألحكام  بن  حم  اجلامع  أمحد  بن  القرطبي مد  بكر،    أيب 

النارش: دار الكتب املرص  ين، هـ(، حتقيق: أمحد الربدو671)ت:  ية،  وإبراهيم أطفيش، 

 م. 1964،  ٢القاهرة، ط 

ب   مجهرة اللغة، . 18 هـ( حتقيق: رمزي منري بعلبكي،  3٢1ن دريد)ت: حممد بن احلسن 

 . م 1987  ، 1ط  بريوت، –م للماليني  النارش: دار العل

يف . 19 املنثور  ابملالدر  التفسري  السيوطي)ت:   أثور،   بكر  أيب  بن  الرمحن    هـ(، 911عبد 

 .  م٢003-ـه14٢4  مرص، –: دار هجر قيق: مركز هجر للبحوث، النارشحت
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األبرص . 20 بن  عبيد  أرشف  ديوان  العريب،  ، رشح:  الكتاب  دار  النارش:  َعرَرة،  أمحد 

 م. 1994، 1بريوت، ط 

البيان . 21 اخلروح  احلنفي،  مصطفى،  بن  حقي  إسامعيل  الف  ،لويت،    )ت:   داءأبو 

 ت(. ، )د.بريوت –هـ(، النارش: دار الفكر  11٢7

التفسري . 22 علم  يف  املسري  الرمحزاد  عبد  بن  ،  اجلوزي)ت: ن  حممد  بن  هـ(،  597عيل 

 . هـ 14٢٢  ،1ط  بريوت،  –هدي، النارش: دار الكتاب العريب  حتقيق: عبد الرزاق امل

  : حتقيق   هـ(، 3٢8  كر األنباري)ت: حممد بن القاسم، أبو ب   ، ر يف معاين كلمات الناس الزاه  . 23

 . م 199٢-  هـ 141٢  ، 1ط   بريوت،   –سة الرسالة  مؤس حاتم صالح الضامن، النارش:  .  د 

حتقيق: حبيب الرمحن    هـ(، 181عبد اهلل بن املبارك بن واضح)ت:   هد والرقائق،الز  . 24

 ، )د.ت(. بريوت  –األعظمي، النارش: دار الكتب العلمية 

اب . 25 الق   ،ه ماجن  سنن  يزيد،  بن  عبد  هـ٢73)ت:  زوينيحممد  فؤاد  حممد  حتقيق:   ،)

 )د.ت(.  لبي،ء الكتب العربية،  فيصل عيسى البايب احلحيا الباقي، النارش: دار إ 

الرتمذي  . 26 الرتمذي)ت:  ،سنن  عيسى،  بن  عواد  هـ٢79حممد  بشار  حتقيق:   ،)

 م.  1998وت،  معروف، النارش: دار الغرب اإلسالمي، بري

هـ(، حتقيق: أمحد حسن  368: ، السريايف)تاحلسن بن عبد اهلل  شرح كتاب سيبويه، . 27

 م. 08٢0،  1ارش: دار الكتب العلمية، بريوت، طالنمهديل، عيل سيد عيل، 

خ َزمية . 28 ابن  السلمي، صحيح   خزيمة،  بن  إسحاق  بن  حممد    )ت:   النيسابوري  ، 

أَحاد311 َوَخّرَج  َعَليه  وَعّلق  َحققُه  دهـ(،  له:  م  َوقدَّ األعظمي،  .  يثه  مصطفى  حممد 

 م. ٢003  -هـ  14٢4، 3مي، ط : املكتب اإلسال النارش

البخاري   . 29 هللا امل  )اجلامع   صحيح  رسول  أمور  من  املختصر  الصحيح  وسننه    ×  سند 
عبد اهلل، البخاري، اجلعفي، حتقيق: حممد زهري بن نارص  حممد بن إسامعيل أبو    وأايمه(،

فؤادالنارص حممد  ترقيم:  السلطانية،  عن  النجاة)مصورة  طوق  دار  النارش:  عبد    ، 

 هـ. 14٢٢،  1ط الباقي(، 
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رش:  هـ(، النا 14٢0رص الدين، األلباين)ت:نا   حممد صحيح اجلامع الصغري وزايداته،  . 30

 ملكتب اإلسالمي، )د.ط()د.ت(. ا
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احلجاج)ت:  بن  الن٢61مسلم  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  إحياء هـ(،  دار    ارش: 

 الرتاث العريب، بريوت، )د.ت(. 

هـ(، أرشف  14٢0ين)ت:حممد نارص الدين، األلبا   وزايدته،  غريضعيف اجلامع الص  . 32

طب املجددعىل  الطبعة:  اإلسالمي،  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  واملزيدة  عه:  ة 

 واملنقحة، )د.ت(. 

مد  حسني حم.  يق: د(، حتقـ ه٢٢4القاسم بن سالم، أبو عبيد)ت:   غريب احلديث، . 33

 م. 1984،  1ريية، القاهرة، طألم رشف، النارش: اهليئة العامة لشئون املطابع ا

، حممد بن عيل، الشوكاين  ة والدراية من علم التفسريجلامع بني فين الرواي دير ا فتح الق . 34

 هـ. 1414،  1دمشق، بريوت، ط   -ـ(، النارش: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  ه 1٢50)ت: 

  هـ(، حققه 395عبد اهلل بن سهل، العسكري)ت: نحو    احلسن بن  غوية، الفروق الل . 35

 . مرص   –رش والتوزيع، القاهرة  ر العلم والثقافة للن : دا لق عليه: حممد إبراهيم سليم، النارش وع 

الفراهيدي)ت:   اخلليل بن أمحد بن  كتاب العني، . 36 هـ( حتقيق:  170عمرو بن متيم، 

 ومكتبة اهلالل. ، النارش: دار إبراهيم السامرائي .د/ مهدي املخزومي، د 

التنزيل، . 37 غوامض  حقائق  عن  القاسم،  حم   الكشاف  أبو  أمحد،  بن  عمرو  بن  مود 

 . ـ ه1407،  3: دار الكتاب العريب، بريوت، ط هـ(، النارش538رشي)ت: الزخم

هـ(،  4٢7أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي)ت: تفسري القرآن،الكشف والبيان عن  . 38
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 م. ٢00٢،  1ث العريب، بريوت، طرتاإحياء ال 

عىل   ،العرب لسان   . 39 بن  مكرم  بن  منظور حممد  ابن  الدين،  مجال  الفضل،  أبو   ،  

 . هـ 1414  ،3ط  بريوت،  –صادر  هـ(، النارش: دار 711)ت: 
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اهـ(، حتقيق: عب311)ت:  النارش:  د    ، 1ط  بريوت،  –الكتب  عامل  جلليل عبده شلبي، 
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  الدين، خر حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني، الف   الكبري(،  )التفسري الغيب  مفاتيح  . 49

،  3ث العريب، بريوت، ط هـ(، النارش: دار إحياء الرتا 660)ت: خطيب الري  الرازي،

 هـ. 14٢0
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ش . 51 احلجاج،رح  املنهاج  بن  مسلم  رش   حييى  صحيح  النووي)ت: بن  هـ(،  676ف، 

 . ـه139٢، ٢دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط  النارش:

ش . 52 يف  اإلميان، املنهاج  البخاري،    عب  حليم،  بن  حممد  بن  احلسن  بن  احلسني 
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القييس)ت:  طالب،  أيب  بن  مكي  حتهـ(437علومه،  الباحثني،  من  جمموعة  ،  قيق: 

 . م ٢008،  1ارش: جامعة الشارقة، طالن
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 لخصامل
العاملني  احلمد رب  ا،  هلل  اهلادي  النبي  عىل  والسالم  آله والصالة  وعىل  ألمني، 

 ، وبعد. وصحبه أمجعني

بعنوان:   بحث  )التطبيفهذا  األحكام  على آايت  األصولية  الصيام قات  آايت 
فاعليِة علِم أصول الفقه، وأثِره يف فهِم النصوص    َرِغْبت من خالله بيانَ ،  أمنوذجاً(

صحيح،اوة  الرشعي وجه  عىل  منها  القواعد   الستنباِط  بعض  بتطبيق  وذلك 

احلكم  إىل  خالهلا  من  والوصول  الكريم،  القرآن  آيات  عىل  األصولية  والدالالت 

 الرشعي، مستشهًدا بكالم العلامء واملفرسين رمحهم اهلل تعاىل.

 : هي  يت توصلت هلاال  أهم النتائجو 
إذ    .1 شأنه؛  وِعَظم  الفقه  أصول  علم  الكتاب أ  هوأمهية  من  االستنباط  داة 

 ه يتم استخراج األحكام منهام.والسنة وب

القرآنية،  .2 اآليات  فهم  يف  والفقهية  األصولية  القواعد  أثر  وغزارة   ظهور 

 ية.  سيام ما يتعلق بقواعد تفسري النصوص والدالالت اللفظ التطبيقات األصولية ال

املفرسين    .3 ك  استحضار  يف  األصولية  وإعامهمتبللقواعد  هلا،  أثناء   هلم 

 نزيل األحكام. ممارسة عملية االجتهاد وت

 :كاآلت   أهم التوصياتوكانت  
املسائل   .1 الفقه يف  أثر علم أصول  وإبراز  التطبيقية،  بالبحوث األصولية  االعتناء 

 الذي يوصم بقلة األمثلة والتطبيقات. واألحكام؛ لتظهر ثمرة هذا العلم اجلليل 

ص  .2   وبيان رشوطه وضوابطه وأدواته ومهاراته. ل ق األصو التطبي   يف ة  إجراء دراسة متخصِّ

الفقه وعلم أصول التفسري، وأثر ذلك  .3 القواعد املشرتكة بني علم أصول  بحث 

 عىل فهم القرآن الكريم وتفسريه.

التفسري   .4 كتب  ببعض  األصولية العناية  القواعد  بعض  واستخراج  مة،    املتقدِّ

 وتطبيقاهتا الفقهية منها. 

 .صيام - أحكام – آيات – أصولية – تطبيقات ة :املفتاحيالكلمات  



 يمشهور بن حامت احلارث . د                       ( أمنوذجاً  مآايت الصيا ) التطبيق األصويل على آايت األحكام 
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 املقدِّمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسوله األمني، وعىل آله وصحبه  

 : أمجعني، وبعد

بعنوان بحث  األصويل التط"  :فهذا  )  بيق  األحكام  آايت  صيام الآايت  على 
 أصول الفقه، وأثِره يف فهِم النصوص علمِ ِة  فاعلي  انَ له بيَرِغْبت من خال،  "(أمنوذًجا

صحيح، وجه  عىل  منها  واالستنباِط  القواعد   الرشعية  بعض  بتطبيق  وذلك 

احلكم  إىل  خالهلا  من  والوصول  الكريم،  القرآن  آيات  عىل  األصولية  والدالالت 

 الرشعي، مستشهًدا بكالم العلامء واملفرسين رمحهم اهلل تعاىل.

ن أهمِّ أغراِض علِم أصول الفقه، ومتى َخال عن ذلك  ممرَ هذا األ  فى أن  وال َي 

الفائدة، ضعيَف األ ِعْلاًم قليَل  املقصود من  »:  ثر، وقد قال شيخ اإلسالم  كان 

 . (1) « أصول الفقه أن ُيفقه مراُد اهلل ورسولِه بالكتاب والسنة

يوف   أن  العبد  عىل  تعاىل  اهلل  من ة  عظيم  لفه ومن  كالمق  وح  هللا  م  سن  ، 

إن من أدرك علم أحكام اهلل يف  »:   الشافعيوالعمل به، ولذا يقول  الستدالل  ا

بالفضيلة يف دينه  فاز   كتابه نصًا واستدالالً، ووفقه اهلل للقول والعمل ملا علم منه، 

َيب، ونوِّ ودنياه، وانتفت عنه   الديرت يف قلبه احلكمة، واستوجب يفالرِّ  ن موضع  

. (2)«اإلمامة

 البحث: ية  أمه
 اإلسالمي وهو القرآن العظيم. ل من مصادر الترشيع ق البحث باملصدر األو  ل  تع 

   .تناول األحكام الفقهية املتعلِّقة بالركن الرابع من أركان اإلسالم وهو الصيام 

   البحوث للتطبيقاتحاجة  علم  األصولية  مسائل  حترير  يف  تسهم    التي 

 ته وثمرته.ز فائدوإبرا األصول

 
 .(20/497جمموع الفتاوى ) (1)

 .(19)ص الرسالة (2)
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 البحث: أهداف  
من ايب  .1 االستنباط  وسالمة  االستدالل  صحة  يف  الفقه  أصول  علم  أمهية  ن 

 النصوص الرشعية. 

 باألمثلة التطبيقية الواردة يف آيات األحكام. إثراء القواعد األصولية .2

املفرسينإبراز    .3 استش    جهود  يف  واملتأخرين  منهم  دهم  اهاملتقدمني 

 كتبهم.  وتفعيلهم هلا يف عد األصوليةالقواب

منه، هنن  مو واالستنباط  تعاىل  اهلل  فهم كالم  يف  مني  حماولة  البحث  هذا  كان  ا 

عىل  و التطبيق  يف  اختياري  وقع  يف  آيات  قد  الواردة  من األحكام  رمضان  صيام 

 :لسببنيالبقرة؛ وذلك سورة 

 يف موضع واحد. ا وردتلكوهن التي متيزت هبا هذه اآليات؛ الوحدة املوضوعية 

 عىل هذه اآليات الكريامت. ي يمكن تطبيقها لتا ةد األصوليكثرة القواع 

 وقد قسمت البحث إىل ثالثة مباحث وخامتة، كاآليت: 

 فيه ثالثة مطالب:و تعريف التطبيق األصويل لغة واصطالحاً، املبحث األول:

 .واصطالًحا  لغة (  التطبيق )  تعريف   : األولطلب  امل

 .ًحاتعريف )األصويل( لغة اصطال  :ينثاال  طلبامل
 . تعريف مصطلح )التطبيق األصويل(  ث:الثال  املطلب

 وفيه ثالثة مطالب:  تعريف آايت األحكام لغة واصطالحاً، املبحث الثاين:

 . واصطالًحاتعريف )آايت( لغة    املطلب األول: 

 . تعريف )األحكام( لغة واصطالًحا  املطلب الثاين:

 .ألحكام(ايت اطلح )آريف مصتع  املطلب الثالث:
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البقرة،األصويل   بيقالتط  الثالث:املبحث   سورة  من  الصيام  آايت  على    وفيه   

 أربعة مطالب: 
األول: تعاىل  املطلب  قوله  على  األصويل         ٹ ٿ ٿ ٿ﴿:  التطبيق 

 . اآلية  ﴾ ٹ   ٹ

     ڃ  ڄ  ڄڄ ڄ﴿  التطبيق األصويل على قوله تعاىل:  املطلب الثاين:

 .اآلية  ﴾  چ  چ    ڃ  ڃ    ڃ

 ڱ ڱ ڳ   ڳ﴿   :على قوله تعاىل  ويل التطبيق األص  الث:ب الثاملطل 

 . اآلية ﴾  ڱ ڱ

الرابع: تعاىل:  املطلب  قوله  على  األصويل   ٻ ٻ ٻ ٱ﴿   التطبيق 

 . اآلية ﴾ پ    پ  ٻ

 وفيها النتائج والتوصيات.  اخلامتة

  حث: الب  ف منهجي  
املعلو  .1 ملصادرهاتوثيق  بالعزو  اسم    األصلية  مات  دون  الكتاب  اسم  بذكر 

 . للحاجةاملؤلف إال
اآلية   ياتآلاو  زع  .2 بعد  اآلية  ورقم  السورة  اسم  بذكر  البحث  يف  الواردة 

 البحث. مبارشة يف صلب 
كان   .3 إن  بالصحيحني  واالكتفاء  األصلية،  مصادرها  من  األحاديث  ختريج 

فيهام،   األخإفاحلديث  السنة  كتب  من  جته  خر  فيهام  يكن  مل  درجته ن  ذكر  مع  رى، 

 عليه.  وحكم املحدثني 
دة أسامؤهم يف البحث خشية اإلطالة، واكتفيت  الوار  معاللأل  عدم الرتمجة  .4

 ة بعد اسم العَلم يف صلب البحث. بذكر تاريخ الوفا
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 : لتطبيق األصويلمنهجي ف ا
 اآلية الكريمة.نص  إيراد .1
 ب األصولية.، معزوة ألهم الكتنص القاعدة األصولية بني معقوفتني رذك .2
إن  -، مستشهًدا  األصول  بيق لتطوجه ا  بيانو  ،يةاآل  منالشاهد  حمل    إيراد  .3

ين    -وجدت املفرسِّ ترتيبهم    بنقوالت  حسب  واملتأخرين  منهم  املتقدمني 

 . الزمني

خالًصا البحث  هذا  جيعل  أن  أرجو  تعاىل  لعباده   ربل  واهللَ  نافًعا  العاملني، 

يواملؤمنني، ذخرً  لكاتبه وقارئه  اللها  الدين، وصلِّ  نبينا حمم  مد وعىل  م وسلِّم عىل 

 أمجعني.  حبهوص آله
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 املبحث األول
 تعريف )التطبيق األصولي( لغة واصطالًحا

 وفيه ثالثة مطالب:

 ااملطلب األول: تعريف )التطبيق( لغة واصطالحً 
ْطباق، وله يف اللغة عدة  مأخوذ من كلمة )َطَبق(، ومَجُْعها: أَ   لغة  )التطبيق(لفظ  

   :(1)معان، منها

وا .1 وفالط    :ةاواملسالتغطية  يشء،  كلِّ  غطاء  تساويا، َبق:  إذا  الشيئان:  تطابق 

قوله  ومنه  وألَزْقَتهام،  واحٍد  حذٍو  عىل  جعلتهام  إذا  الشيئني،  بني  طابقت  ويقال: 

 أي: بعضها فوق بعض.، [٣مللك:ا]  ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ﴿ تعاىل:
  أصاب   : ي أ   ، تطبيقاً   يمُ الغ   ق ب  طَ :  ل قا وي   ، واسع   عام  :  أي   َطَبق،   ث  يْ غَ   ومنه :  العموم    .2

َعَلْيِهْم   َفَأْطبَقْت  ،َفُسُقوا اْلَغْيَث  ×  َفَدَعا َرُسوُل اهلِل » ويف احلديث:   ، األرض   مجيعَ   ه مطرُ 

تهم  (2)«َسبًعا  باملطر.السامء أي: عم 
اليشء:   .3 الذي  املط  يقال:  ،لَص فْ املِ   إصابةمن    وأصلهإصابة  السيوف  من  بِّق 

املِْفَص  فُيبِينُه،ُيصيب  إصابةيبلتط وا  ل  ويقال:    ق:  ،  َطب ق املِْفَصل،    أصابه،   إذا  احلق 

الرجـمطبِّ ـوال من  يصيـق  الذي  بـال:  األموَر  أليب  ه،  ـرأيـب  عّباس  ابِن  قوُل  ومنه 

بلَ ُهريرة   هباحني  مْدخول  غرَي  َثالثًا  امُلطل قة  يف  ُفْتياُه  حتِ   إهّنا»   :غه  له حتى  ال  ل  

 .(3) «أَصْبَت َوْجه الُفْتيا :أي (،َت قْ طب  ):  له فقال (،غرَيهتنْكِح َزْوجًا 
إخضاع املسائل والقضايا لقاعدة علمية أو قانونية  فهو:    اصطالًحا وأما تعريفه  

 . (4) أو نحوها

 
مقاييس    (1) مفردات٣/٣44)  اللغةينظر:  القرآن  (،  لس516)ص  ألفاظ  العرب(،  (، 10/209)  ان 

 جلميع.(، مادة: )طبق( يف ا585)ص (، الكليات1/1165) القاموس املحيط

 (. 0102املسلمني عند القحط، ح )باستشفع املرشكون  : إذاي، ك: االستسقاء، بأخرجه البخار (2)

 (.٣/114) (، النهاية يف غريب احلديث٣2/518(، تاج العروس )٣/4٣9) اللغة ييسنظر: مقاي (٣)

 (. 2/550ملعجم الوسيط )ينظر: ا( 4)
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العالقو املعوجه  بني  واالصطالحي:ة  اللغوي  اللغوية   نى  املعاين  أقرب  أن 

  (، فإن ءيشال  )إصابة  لث:ملعنى الثاا  ستعامل كلمة التطبيق اصطالًحا هوالسابقة ال

به   يراد  العلمية  القواعد  صحيح تطبيق  وجه  عىل  وتفعليها  القواعد  هذه    إشغال 

 واهلل أعلم. للحق،  صائب
 لغة واصطالًحا الثاين: تعريف )األصويل(  املطلب  

 :  ( 1) معان يف اللغة، منها وهلا عدة  لفظ )األصول( لغة مأخوذ من كلمة: )َأْصل(، 

ال .1 منه ( أي: أسفلها وأساسها، وةرجالش : )أصل  قالسه، ييش وأساأسفل 

ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ       ﴿  قوله تعاىل:

ڳ   ﴿  وله تعاىل:أي: أسفلها وأساسها، وق ، [24إبراهيم:  ] ﴾  ی  ی  جئ  حئ

 وقْعرها.   أي: يف أسفلها، [64الصافات: ]  ﴾ڱڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
، أي:  اهَبت أصلُ : ث الشجرُة، أي  الثبوت، يقال: استأَصَلت .2 ، ورجل  أصيل 

.  ثابُت الرأي عاقل 
 : (2) بني عدة معان، منها وأما اصطالحا فهو لفظ مشرتك عند العلامء 

ٹ  ٹ  ٹ    ﴿  اىل: ل يف حتريم الربا قوله تعالدليل، ومنه قوهلم: األص .1

 . (3) الفقه أصول يف علمهو املراد املعنى  وهذا ،[275لبقرة: ا]   ﴾ڤ  ڤ
 . " احلقيقةيف الكالم  األصل" قوهلم: منهالراجح، و .2
 . "أكل امليتة عىل خالف األصل"القاعدة املستمرة يف الرشع، ومنه قوهلم:  .3
 باب القياس.  املقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع يف  .4

 
(1)  ( اللغة  مقاييس  )1/109ينظر:  العرب  لسان  امل1/114-115(،  القاموس  (، 961)ص:  حيط(، 

 يف اجلميع. )أصل((، مادة: 122:)صات الكلي

 (.1/٣9) ، رشح الكوكب املنري (16-15)ص  صولتنقيح الفينظر: رشح  (2)

 (.1/٣9) ينظر: رشح الكوكب املنري (٣)
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 املراد بلفظ )األصويل(: 
باألصول   اء  ـراد العلم ـاألصول(، وموب إىل كلمة )ـظ )األصول( منسـلف

 تعريفات كثرية يف االصطالح، منها:  ، وله "الفقه ول أص علم" :هنا

يعىل   .1 أيب  القايض  عليه مسائل  »:  هـ(458)  تعريف  تبنى  عام  عبارة  هو 

 .  (1)«كامها بهالفقه، وتعلم أح
أدلة الفقه وما يتوصل به إىل األدلة عىل »  هـ(:476)  تعريف الشريازي   .2

 .(2) «يل اإلمجالسب
كام، وعن معرفة  حاألأدلة هذه  عن  عبارة  »:هـ( 550)    تعريف الغزال .3

 . (3) « ه داللتها عىل األحكام من حيث اجلملة ال من حيث التفصيلوجو
الرازي   .4 اإلمجال، »:  هـ(606)  تعريف  سبيل  عىل  الفقه  طرق  جمموع 

هبا املستدل  حال  وكيفية  منها،  االستفادة  عرفهوبنحو  ،(4)«وكيفية  ي اآلمد  ه 

هـ(6٣1)
 .(6)   «( هـ685)والبيضاوي ، (5) 

ا  .5 العلم بالقواعد التي يتوصل هبا إىل  »:  هـ(646)   اجب  حلتعريف ابن 

 . (7) «ية عن أدلتها التفصيليةاستنباط األحكام الرشعية الفرع
 التعريف املختار: 

 عها أمج مجيع التعريفات السابقة متقاربة، وال َتْسَلم من نقٍد واعرتاض، ولعل  من

 
ة (1)  (. 1/70) العد 

 (. 1/108) رشح اللمع (2)

 (. 1/٣6) املستصفى( ٣)

 (. 1/08) املحصول( 4)

 (. 1/21) ينظر: اإلحكام (5)

 (. ٣9)صلوصول انهاج ينظر: م( 6)

 (. 1/201خمترص املنتهى )( 7)
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الرازي   تعريف  ووأسلمها  ط»  هو:،  عىل  رق  جمموع  اإلمجال،  ي سبالفقه  ل 

 . (1) «فادة منها، وكيفية حال املستدل هباوكيفية االست

 ف كاآلت:زات التعريوبيان حمت 
: املراد هبا األدلة الرشعية الكلية )جمموع طرق الفقه على سبيل اإلمجال(فقوله:

مجاالً، ة إ، ودليل السننة، مثل: دليل القرآن إمجاالً معي    سألةتدل عىل مللفقه التي ال  

صة التفصيلية املخت  ل اإلمجاع إمجاالً، ونحو ذلك، وخرج هبذا القيد: أدلة الفقهيودل

االستدالل أو  التمثيل  إال عىل سبيل  الفقه  تذكر يف أصول  فال  معينة،  ، (2) بمسائل 
وجوب صالة الفريضة،   ىل عدليالً ، [4٣البقرة:] ﴾ڱڱ ﴿ :مثل قوله تعاىل

  دلياًل عىل مرشوعية اخليار يف البيع. (3)  «اقا مل يتفر  ر م ن ابخلياعاالبي   »: ×وقوله 
االست )وكوقوله:   منها(:يفية  صفةأي:    فادة  الرشعية   وبيان  األحكام  استنباط 

وا األمر  قواعد  مثل:  االستنباط،  طرق  بذلك  واملقصود  األدلة،  والعام من  لنهي، 

 ها.املنطوق واملفهوم، وغريواخلاص، و

ا)وقوله:   حال  هبا(:ملسوكيفية  ويأ  تدل  صفة  :  يستدل    املجتهدبيان  الذي 

 . هاعية منم الرشاألحكاباألدلة، ويستنبط 

 املطلب الثالث: تعريف مصطلح )التطبيق األصويل(   
عر  ب كلمتي:  عدما  واصطالًحا،  (األصويل)و  (التطبيق )فنا  أن    لغة  ف نُ يمكن  عر 

لقاعدة ال ام )إع   ال هو:يق  إضافًيا، بأنباعتباره مركًبا    ألصويل()التطبيق ا  مصطلح
 . كم( األصولية ف النص لفهم املعىن أو استنباط احل

 
 (. 1/80) املحصول (1)

 (.21(، تقريب احلصول )ص18)ص  ينظر: تيسري الوصول (2)

ك:    (٣) البخاري،  )ح  البيوع، ب: أخرجه:  اخليار،  يف 2112كم جيوز  الصدق  البيوع، ب:  ك:  ومسلم،   ،)

 .بن حزام  (، عن حكيم145٣1يان، )ح)البيع والب 
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 ت التعريف كاآلت:وبيان حمتزا
الرتك   )إعمال(قوله:   وهو:  اإلمهال  به:  وخرج  والتفعيل،  اإلشغال  به:  املراد 

 والتقصري. 

قواعد علم أصول  )القاعدة األصولية(  له:وقو به:  أي:  القاعدة    الفقه، وخرج 

 وغريها مما ال عالقة له بعلم أصول الفقه. ة والرصفيةحويالن

الرشعي كتاًبا وسنة، ويشمل نصوص املكلفني يشمل النص    ص()ف النوقوله:  

 ريها. وعباراهتم التي يرتتب عليها أحكام رشعية كعبارات األوقاف والوصايا وغ

املوقوله:   ا)لفهم  استنباط  أو  ل  حلكم( عىن  توضيحي؛  إعقيد  ثمرة    لامبيان 

ره، صولية يف النص، فإما أن يكون لفهم معناه ألالقاعدة ا أو الستنباط وصحة تصو 

 حلكم منه.ا
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 املبحث الثاني
 تعريف آيات األحكام لغة واصطالحًا 

 وفيه ثالثة مطالب:
 لغة واصطالًحا   (املطلب األول: تعريف )آايت

ة معان، منهاعق يف اللغة تطلية(، و دها )آُمْفرَ  لمة )آيات(ك  :(1) ىل عد 

ۉ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴿  العالمة: ومنه قوله تعاىل: .1

 .[248البقرة: ]  ﴾ ى  ى   ې  ې  ېې   
ومـْب ـالعِ  .2 قـن ـرة:  تعـول ـه  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ﴿  اىل:ـه 

 .[248البقرة: ]  ﴾ ىئ  ی   
    ڱ  ڱ ڳ  ڱ گ   ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ قوله تعاىل:: ومنه  املعجزة .3

 . [50ملؤمنون: ا]  ﴾ ںں  ڻ  ڱ
يت   .4 وسمِّ بجامعتهم،  أي:  بآيتهم،  القوم  خرج  قوهلم:  ومنه  آية  اجلامعة: 

 هنا مجاعة حروف. ن بذلك؛ أل القرآ
عت تعبريات العلامء   عنها، ومن ذلك:  وأما معناها اصطالًحا فقد تنو 

الكَفوي   .1 القر»بقوله:    هـ(1094)  تعريف  من  حروف  عُ طائفة  لِم آن 

الكالم الذي    عناها عن الكالم الذي بعدها يف أول القرآن، وعنميف انقطاُع  توقالب

آق يف  وعن  بلها  قبلها  خره،  مثل  الذي  عىل  مشتمل  غري  غريمها  يف  بعدها  والذي 

 .  (2) «ذلك
ع مندرجة َمْطلع وَمْقط  طائفة ذات »   بقوله:   هـ(1٣76)  تعريف الزرقاين   .2

 .  (3) «يف سورة من القرآن
 

 (. ٣2ز )ص(، املعجم الوجي219)ص (، الكليات169-1/168) اييس اللغةقظر: مين( 1)

 (.220-219الكليات )ص (2)

 (. ٣٣2-1/٣٣1مناهل العرفان ) (٣)
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 . (1) «مُجلة أو مُجَل ُأثَِر الوقُف يف هنايتها» قوهلم:بعجم الوجيز املها يف وفر  عو .3
عدد   من القرآن عبارة عن  أن اآليةويدل جمموعها عىل  ات متقاربة  لتعريفوهذه ا

   ايتها. من األحرف والكلامت كونت مجلة أو مجال يف سورة من القرآن أثر الوقف يف هن 

 ًحا صطالوالغة    حكام(املطلب الثاين: تعريف )األ
( مع  ألحكام(اكلمة  ة  عد  عىل  اللغة  يف  ويطلق  )ُحْكم(،  كل هامفردها  تدور   ان 

املنع  عىل َمنَْعُت ،  (2) معنى:  أي:  ْمُت  وَحك  وَأْحَكْمُت  َحَكمُت  العرب:  تقول 

يمن ألنه  حاكاًِم؛  الناس  بني  القايض  ي  وسمِّ وُسميِّت  َوَرَدْدُت،  الظلم،  من  الظامل  ع 

 :(3) ا، ومنه قول القائل هألهنا متنع لك؛بذب ة الدا َحَكمة

 اـ ب ـَض ـكُم أْن َأغْ ـاف عليـإين أخ    َفهاَءكموا ُس َة َأْحكِمُ ـي َحنِْيفـأَبن

تعبريات  عت  تنو  وقد  الرشعي،  احلكم  به:  فاملراد  احلكم اصطالًحا  معنى  وأما 

 ذلك:  يف تعريفهم له، ومن  األصوليني 

الغزال    .1 اخطا»وله:  قبهـ(  505)  تعريف  تعل ق  ب  إذا  عال أفبلرشع 

 .(4) «املكل فني
الر  .2 املكل فني »بقوله:  هـ(  606)  ازي  تعريف  بأفعال  املتعلِّق  اخلطاب 

 . (5) « باالقتضاء أو التخيري
 . (6) « خطاب الشارع املفيد فائدة رشعية » بقوله: هـ(  6٣1)   تعريف اآلمدي     .3

 
 (.٣2)ص  املعجم الوجيز( 1)

اللغة  (2) (، القاموس  4/186)، لسان العرب  (248)ص  ألفاظ القرآن   مفردات(،  2/91)  ينظر: مقاييس 

 .)حكم((، مادة: 1095)ص يطاملح

 (. 47صديوان جرير ) (٣)

 (. 1/112صفى )املست (4)

 . (1/89حصول )امل (5)

 (. 1/1٣2) اإلحكام (6)
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فعال  تعلِّق بأاملتعاىل  اهلل خطاب» بقوله: هـ(646) جب تعريف ابن احلا .4

 . (1) «أو الوضعالتخيري  قتضاء أوني باالفاملكل  
 . (2)«خطابه املتعلِّق بفعل املكل ف»: بقوله هـ(972) تعريف الفتوحي .5

 التعريف املختار: 
احلاجب ابن  تعريف  وأسلمها  أمجعها  ومن  متقاربة،  التعريفات  هذه   مجيع 

امل»وهو:      هـ(646) تعاىل  هللا  أبتعل   خطاب  و أ  ابالقتضاءاملكل فني  ال  فعق 
 . (3)«ري أو الوضعالتخي

 وبيان حمتزات التعريف كاآلت:
، ويلحق به السنة النبوية لكوهنا    املراد به كالم اهلل    )خطاب هللا تعاىل(قوله:  

من   والسنة  القرآن  يتبع  وما  تعاىل،  اهلل  عند  املعتربة  من  كاإلمجاع  األدلة  رشًعا 

 .(4) له تاتبال مثم الرشعي ات للحكفعرم كوهناحيح لالقياس الصو

املكل فني  )املتعل  ق أبفعال املكل فني(وقوله:   املرتبط بأعامل  فيه:  (5) أي:  ، ويدخل 

بذواهتم تعل ق  ما  به:  وخرج  وتروكهم،  وأقواهلم  والباطنة  الظاهرة  أو    (6) أعامهلم 

 . (7)باملخلوقات األخرى

بالطل  )ابالقتضاء(ه:  ولوق ويأي:  فب،  وال ألا  يهدخل  سواءمر    عىل  أكان  نهي، 

ال طلب  فيشمل:  ال،  أم  اجلزم  وطلب  سبيل  الواجب،  وهو  اجلزم  وجه  عىل  فعل 

 
 (. 1/282خمترص املنتهى ) (1)

 . (1/٣٣4)ري رشح الكوكب املن( 2)

 (. 1/282) خمترص املنتهى (٣)

 (. 1/84)ينظر: هناية السول  (4)

 (. 2/211(، اإلهباج )1/54)ول ينظر: هناية الوص. املكل ف هو: البالغ العاقل( 5)

 .[11فاطر: ]   ﴾ىئ  ىئ   ی  ی﴿ تعاىل: كقوله ( 6)

 . [2 -1الليل:]  ﴾ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   ﴿ كقوله تعاىل: (7)
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الفعل ال عىل وجه اجلزم وهو املندوب، وطلب الرتك عىل وجه اجلزم وهو املحرم،  

 اجلزم وهو املكروه. وطلب الرتك ال عىل وجه

 سواء. وجه ك عىلوالرت أي: جتويز الفعل (و التخيري)أوقوله: 

الو )أوقوله:   اإللغاء،   ع(ضو  أو  لالعتداد  أمارات  من  الشارع  جعله  ما  أي: 

 . (1) كالصحة والفساد، وكون اليشء سبًبا أو رشًطا أو مانًعا
 املطلب الثالث: تعريف مصطلح )آايت األحكام(

ذا  تعاىل اختلفوا يف تعريف ه  ب آيات األحكام جيد أن العلامء  الناظر يف كت

ًبا إضره مرباعتاب صطلحامل نيني مشهورين، أحدمها عام واآلخر خاص،  عىل مع افًياك 

 : (2)اختلفوا يف عدِّ آيات األحكاموبناء عليه 

العام هو: لبيان    فاملعىن  نزلت  سواء  فقهي  منها حكم  يستفاد  آية  األحكام  كل 

ۓ   ﴿  اىل:ها ظاهرة أو خفية، كقوله تعالفقهية أو غري ذلك، وسواء كانت داللت

 ىل صحة أنكحة الكفار. ل  به عدِ فقد استُ ،  [11:تحريملا] ﴾ڭ

هو: اخلاص  بذلك   واملعىن  وخرج  فقط،  الفقهية  األحكام  لبيان  نزلت  آية  كل 

 سيقت لذلك. اآليات التي ُيستنبط منها احلكم الفقهي ومل تكن 

آيا ملعنى  األقرب  هو  اخلاص  املعنى  وعليولعل  اإلطالق،  عند  األحكام  ه  ت 

 .كام الفقهية َقْصًدا(زلت لبيان األحن)اآلايت اليت  : هنابأ فهاريكن تعفيم 

 وبيان حمتزات التعريف كاآلت:
هب  )اآلايت(:قوله:   اهلل    ااملقصود  قاله  به   ما  وخرج  الكريم،  القرآن  يف 

قوله من  النبوية  واألحاديث  القدسية   أقوالو  ،× هيرقروتله  عوف   األحاديث 

 . ريهم وغ  الصحابة

 
 (. ٣2-٣1ص) (، تقريب احلصول25)ص(، احلكم الرشعي 1/89صول )املح ينظر: (1)

 . (٣871-8/07٣8)  (، التحبري رشح التحرير6/199) ينظر: البحر املحيط (2)
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ن)اليت  :هلوقو لبي  األحكام(:زلت  خفي ة، اء  وس   ان  أو  ظاهرة  بداللة  ذلك  كان 

 وخرج به اآليات التي نزلت لبيان القصص واألخبار. 

 نزلت لبيان األحكام العقدية وغريها. خرج به اآليات التي  )الفقهية(:وقوله: 

نت أحكامًا فقهية عخرج به اآليات التي ت  )َقْصًدا(:وقوله:   بع،  تل يل اىل سبضم 

 واالستنباط. خراجها بطريق التأملستا موت
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 املبحث الثالث
 التطبيق األصولي على آيات الصيام من سورة البقرة

 وفيه أربعة مطالب:  

األو  تعاىل:املطلب  قوله  على  األصويل  التطبيق  ٹ   ٿ  ٿ ٿ﴿ل: 

 . [18٣البقرة: ] ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ڤ     ٹ  ٹ  ٹ 

 : يلو صألا  بيقتطال
 آلية )ست( قواعد أصولية، وهي كاآليت:ق عىل هذه ايمكن أن يطب  

 (1))األمساء املوصولة تعم(القاعدة األوىل:  

 وذلك يف موضعني: 

واء كان  كل مؤمن س عام يشمل  ه لفظ  فإن  ﴾ٿ  ٿ ﴿يف قوله تعاىل    . 1

 تية. آل ا ة  عد القا   صه يف أة؛ لداللة االسم املوصول عىل العموم، وسيأيت ختصي رجاًل أو امر 
ت .2 قوله  من  ﴾ڦ ڤ  ڤ ﴿ اىل:  عيف  قبلنا  كان  من  كل  فيشمل   ،

 وم.األمم السابقة؛ لداللة االسم املوصول )الذين( عىل العم 
 .(2) « نصارى وغريهمعام يف الـ)الذين( ـف»: هـ(542)  قال ابن عطية
هذا يقتيض  ﴾ڤ  ڤ  ڦ   ڤ ڤ  ٹ   ﴿»: هـ(716) وقال الطويف 

 .(3) « ا من األمم املترشعةنبلان قكمن وم  عم م عىلووجوب الص
 (4)اخلصوص()صيغة العموم قد يراد هبا  القاعدة الثانية:  

سواء كان   ل كل مؤمنظ عام يشم إنه لفف  ﴾ٿ  ٿ  ﴿وذلك يف قوله تعاىل  

 
املينظر  (1) البحر   :( التحبري٣/8٣حيط  التحرير   (،  الفهوم   ،(5/2٣50)  رشح  رشح    (،4٣0)ص  تلقيح 

 (. ٣/12٣الكوكب املنري )

 .(1/2٣7الوجيز ) املحرر( 2)

 (. 1/٣17اإلشارات اإلهلية )( ٣)

 (. ٣/247(، البحر املحيط )4/1٣46) (، اإلهباج1/1٣5)  (، الفصول5٣)صينظر: الرسالة  (4)
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خصوص  أة؛ لداللة االسم املوصول عىل العموم، لكنه لفظ عام يراد به رجاًل أو امر

 .( 1) ام غري خماطبني بالصيام باتفاق األئمة هن ون فإ ن ملج وا لصبي  منه ا املكل فني، فخرج  
ل فعام أريد باخلاص وهم أه  ﴾ٿ  ٿ  ﴿أما  »:  هـ(716)  قال الطويف  

 . (2) «فيخرج من ليس كذلك كالصبي واملجنون.. واخلطاب، تكليفال
 . ( 3) « وب الوج   وصف الفعل ابلَكْتب أو الَفْرض أو حنومها يدل على »   القاعدة الثالثة: 

وجوبه، وهو  ، فقد ُوِصف به الصياُم فدل عىل  ﴾ڤ  ﴿  عاىل:توله  ق  وذلك يف

 من صيغ األمر غري الرصحية.

القرطبي   تعاىلوق»  :هـ( 671)قال  ٹ   ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿   :له 

ملا ذكر ما كتب عىل املكلفني من القصاص والوصية، ذكر أيضا أنه كتب   ﴾ٹ

 .  (4) «  فيهف ال خوال عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه عليهم،

فهذه اآلية رشعت وجوب صيام رمضان،  »:  هـ(1٣94)  شور  وقال ابن عا

 .(5) «عىل الوجوبَب( يدل فعل )ُكتِ  ألن
 ( 6) )صيغة "على" من ألفاظ الوجوب(القاعدة الرابعة:  

 تدل عىل وجوب الصيام.  فصيغة )عىل(   ﴾ ٹ        ٹ           ٹ   ﴿   قوله: وذلك يف  

 
 (.1/٣82) ينظر: اإلفصاح (1)

 (. 1/٣17) اإلشارات اإلهلية( 2)

)  ظر:ين  (٣) الفصول  )ص1/177إحكام  العريب  البن  املحصول  الب(٣/422)  املوافقات  (،55(،  حر ، 

)امل املنري1/181حيط  الكوكب  الرش1/٣45)  (، رشح  احلكم  الرشعية  185)ص عي  (،  األساليب   ،)

   (.5٣5)ص ة عىل األحكام التكليفيةالدال

 (. 2/272)ن حكام القرآاجلامع أل( 4)

 . (2/571) ير والتنويرالتحر( 5)

البحر  (،  4/1٣07)  ائدبدائع الفو (،  2/٣25كشف األرسار )(،  4/92ينظر: اجلامع ألحكام القرآن )  (6)

، (50ل( )صحممول صيغة األمر )افع   ،(18)ص  ألصولاألصول من علم ا(،  ٣06-2/٣05)املحيط  

 (. 566)ص التكليفيةدالة عىل األحكام لية اعاألساليب الرش
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 (1)يل(لتعل ل  عل"ة "ل)صيغ   مسة:القاعدة اخلا

، فعلة فرض الصيام هي: رجاء حصول ﴾ڦ  ڦ  ﴿ وذلك يف قوله تعاىل:

 )لعل( عىل التعليل، وهي من صيغ التعليل النصية.   اللة صيغةلتقوى؛ لدا

بيان حلكمة الصيام ﴾ڦ ڦ﴿وقوله:  »:  هـ(1٣94)  قال ابن عاشور  

 .(2) «﴾           ٹ   ﴿ فعول ألجله لـوما ألجله رشع، فهو يف قوة امل
 . (3) «جليل، أي: أل: لعل للتعل ﴾ڦ﴿»: هـ(1421) ال ابن عثيمني قو

تعليل، ففيها بيان احلكمة من فرض الصوم،  ، )لعل( لل﴾ڦڦ ﴿»وقال:

 .(4) «، هذه هي احلكمة التعبدية للصوم أي تتقون اهلل 
 (5) املتعل ق يدل على العموم النسيب()حذف  القاعدة السادسة:  

مل  عموم، فيش، فقد حذف مفعوله فدل عىل ال﴾ ڦ ﴿ :  عاىله تقول  يف  لكوذ

 .(6)املعايص وغريهااتقاء 
و)تتقون( قيل: معناه هنا تضعفون، فإنه كلام قل   »:  هـ(671)  ل القرطبي  اق

قل ت   الشهوة  ضعفت  وكلام  الشهوة،  ضعفت  جمازي  األكل  وجه  وهذا  املعايص، 

وقيل املعايص،  لتتقوا  وقيل:  هوحسن،  عليه    نأل   العموم،  عىل  :  قال  كام  الصيام 

 .(7) «الشهوات ووجاء( وسبب تقوى، ألنه يميت لصيام جنةلسالم: )ا ا
 

 (، إعالم املوقعني 525-524/ ٣(، مغني اللبيب )580الداين )ص  نى(، اجل267)ص  صاحبيينظر: ال  (1)

 (.5/196) ملحيط(، البحر ا٣٣٣/2)

 (. 2/158التحرير والتنوير ) (2)

 (.252م ببعض آيات األحكام )صاإلملا (٣)

 (.2/٣17)  ة( رالبق سري القرآن الكريم )سورةتف( 4)

 (، القواعد احلسان ٣/202ح الكوكب املنري )(، رش٣/162)  حيط(، البحر امل1/٣08ام )نظر: اإلحكي   (5)

 (.2/975(، قواعد التفسري )٣4)ص

 (. 2/598) قواعد التفسرينظر: ي (6)

 (. ٣/126اجلامع ألحكام القرآن ) (7)
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ڄ  ڃ       ڄڄ  ڄ ﴿ : املطلب الثاين: التطبيق األصويل على قوله تعاىل

  ڎڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ    ڇڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

 . [184رة: بقلا] ﴾ ڳ      گ  گ   گگک  ک  ک     کڑ   ڑ   ژ  ژ   ڈ  ڈ 

 التطبيق األصويل: 
 يمكن أن يطب ق عىل هذه اآلية )سبعة عرش( قاعدة أصولية، وهي كاآليت:

 (1) )حكم اجململ التوقُّف حىت البيان( القاعدة األوىل:  

األيام،    تعيني هذهجممل يف    ، فإنه لفظ﴾ڄ  ڄ ﴿ وذلك يف قوله تعاىل: 

 . ﴾ڳ    ڳ ﴿ :ىلتعا  قولهبيها تي تلوُبنيِّ يف اآلية ال 

وقال بعض العلامء: هي رمضان، وعىل  »:  هـ(1٣9٣)   قال األمني الشنقيطي  

 . (2) « اآلية ﴾ڳ   ڳ  ﴿هذا القول بي نها تعاىل بقوله: 
  ﴾ ڄ  ڄ ﴿ قوله: أليام من  واملراد با»:  هـ(1٣94)  وقال ابن عاشور

 .(3) « شهر رمضان عند مجهور املفرسين
 (4) (مرط تع لشا  اء)أمسية:  القاعدة الثان

)من(  لداللة  امرأة؛  أو  رجاًل  مؤمن  كل  فيشمل  )فَمن(،  تعاىل:  قوله  وذلك يف 

 الرشطية عىل العموم.

 .   (5) )النكرة ف سياق الشرط تعم(القاعدة الثالثة:  

 
 (.2/8٣1) الت األلفاظ(، دال ٣/456) (، البحر املحيط811)ص ينظر: تقويم األدلة (1)

 (.1/14٣واء البيان )أض( 2)

 (. 2/161) نويرلتحرير والتا( ٣)

(، 2/٣25)  ، املحصول(2/110ملستصفى )ا  (،1/٣16)(، رشح اللمع  110تقويم األدلة )ص  ينظر:  (4)

 (.٣/7٣بحر املحيط )(، ال٣20(، تلقيح الفهوم )ص2/12ار )(، كشف األرس 2/27)العقد املنظوم 

 (. 117  / ٣البحر املحيط ) (،  449الفهوم )ص   (، تلقيح 25/ 2)   ألرسار (، كشف ا 72/ 2العقد املنظوم )  ينظر: (5)
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 . ( 1) عموم قد يراد هبا اخلصوص(ة ال)صيغبعة:  والقاعدة الرا

 يف موضعني:  نيوتطبيق هاتني القاعدت

تقول .1 فيشمل﴾ڃ ﴿:عاىله  أي    لك  ،  أو  مريض  شديًدا  مرُضه  كان  ا 

عىل   الرشط  سياق  يف  الواقعة  النكرة  لداللة  ذلك؛  وغري  قصرًيا  أو  طوياًل  خفيًفا، 

أخر شفاؤه بالصوم،  تيمرضه أو  العموم، لكنه يراد به خصوص املريض الذي يزيد  

 . (2)هإباحة الفطر ل يف اجلملة عىل وقد أمجع أهل العلم 
تق  يف .2 أو م شفي   ،﴾چ ﴿  عاىل:وله  قصريًا  سفرًا  كان  سواء  سفر،  كل  ل 

لكنه   العموم،  عىل  الرشط  سياق  يف  الواقعة  النكرة  لداللة  شاقًا؛  أو  يسريًا  طوياًل، 

الطويل   السفر  به خصوص  يبيراد  العلم  ا  يحالذي  أهل  أمجع  وقد  يف   لقرص، 

   .(3)اجلملة عىل إباحة الفطر له
اجلصاص   .3 ا  يقتيضظاهره  »  :هـ(٣70)  قال  حلقه طافإل جواز  ملن  ر 

ال  االس  الذي  املريض  أن  نعلم خالفًا  ال  أنا  إال  ال،  أو  ه  يرض  الصوم  كان  سواء  م 

ص له يف  ه الصوُم غري مرخ   . (4) «طاراإلفيرض 
هذا عام أريد به اخلاص، وهو املريض الذي ياف » :  هـ(716)  وقال الطويف  

بالص يُ رضرًا  سفرًا  واملسافر  يف  وم،  واملسافرمط  ال  ،ةالصالمثله  قرَص  املريض  ، لق 

 . (5) «دل  عىل هذا التخصيص النظُر واإلمجاُع املعترب
اهلرايس   الكيا  تعليق يق»:  هـ(504)   وقال  اإل  تيض  اسم جواز  عىل  فطار 

ه الصوم خمصوص إمجاعًا، وال ُيعرف املرض والس   فر، إال أن املريض الذي ال يرض 

 
 (. ٣/247، البحر املحيط )(4/461٣) هباج(، اإل 1/1٣5)  (، الفصول5٣)ص ينظر: الرسالة (1)

 (.4/40٣(، املغني )71ينظر: مراتب اإلمجاع )ص (2)

 . (4/٣45) يينظر: املغن (٣)

 (. 1/174) نالقرآأحكام  (4)

 (. 1/٣18ة )شارات اإلهلياإل  (5)
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اإل من  أقوى  مأخذ  وأطله  المجاع،  واملسافكر  يذ  وملسفر  لق  حدًا،  ال  له  القريبة  ة 

ى سفرًا يف العرف، فال جرم اختل  .(1)« ف العلامء يف حتديده.. تسم 
يعني مرضًا يشق  به الصوم أو يتأخر به الرُبء  »:  هـ(1421)  ني  وقال ابن عثيم 

 .( 2) «   ة م من العل  به الصوم ما ُيفهَ ..، ودليل التخصيص بمرض يشق  أو يفوت به العالج 
   (3) )داللة االقتضاء معتربة(اخلامسة:   ةدع اقال

ة من أ ، والتقدير: فأفطر، فعليه ع ﴾ چ   چ  ڇ  ڇ ﴿  تعاىل: وذلك قوله    يام أخر. د 
العريب   ابن  الفصاحة،  »:  هـ( 54٣)  قال  لطيف  القول من  هذا  قال علامؤنا: 

ة من  .(4)«أيام أخر ألن تقديره: فأفطر فعد 
الق ـوق يف الكالم    ﴾ڇ چچ  ﴿:  ىـالـع ـت  هـلوـق»:  هـ(716)  طبي  رـال 

 . (5) « فطر فليقضحذف، أي من يكن منكم مريًضا أو مسافًرا فأ
جزي   ابن  يسمى »:  هـ(741)  وقال  حمذوف  اجلمهور  عند  الكالم  ويف 

ة من   فحوى اخلطاب، والتقدير: فمن كان منكم مريضًا أو عىل سفر فأفطر فعليه عد 

يف ومل  أخر،  الظأيام  فرأذحملاهذا    اهريةعل  ال  وف  واملريض  املسافر  صيام  أن  وا 

وأوجب عليـيصح،  عــوا  مـه  ة  أيـد  أخـن  صــام  وإن  رماـر،  وهـضـم  مـان،  م  ـه ـنـ ذا 

 .(6) « ربـالم الع ـ كـل بـهـج
 

 . (1/62القرآن ) أحكام (1)

 (.2/٣21)  تفسري القرآن الكريم )سورة البقرة(  (2)

نصوص  (، تفسري ال٣/160)  (، البحر املحيط 2/4٣8)    كشف األرسار(،  110)صدلة  تقويم األينظر:    (٣)

 (. 2/14٣)(، دالالت األلفاظ 1/564)

 (. 1/411)أحكام القرآن  (4)

 (. ٣/1٣5كام القرآن )اجلامع ألح( 5)

 (. 1/71)  لعلوم التنزيلالتسهيل ( 6)
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 ( 1) )األمر املطلق يقتضي الوجوب(القاعدة السادسة:  
 ل، لب الفععىل طفإنه اسم فعل لألمر، فيدل  ،  ﴾چ    ﴿ وذلك يف قوله تعاىل:  

 .(2) فر إذا أفطراوجوب القضاء عىل املريض واملسا  عىل ءالعلام وقد أمجع
 ( 3)  سياق اإلثبات تدل على اإلطالق(رة ف)النك عة:القاعدة الساب

 ( 4) بدليل يقي  ده()جيب العمل ابملطلق على إطالقه إال   والقاعدة الثامنة:

لة  ق؛ لداللطم  ، فإنه﴾ڇ چ  چ   ﴿ يف قوله تعاىل:    دتنيوتطبيق هاتني القاع

وجي  يف  ةرالنك اإلطالق،  عىل  اإلثبات  إالسياق  إطالقه  عىل  به  العمل  بدليل   ب 

 ليه فيصح قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا.يِّده، وعيق

الشافعي أيامًا من رمضان  »:هـ(204)  قال  أفطر  : قضاهن   -من عذر-فمن 

أومتفرقا اهلل  جمت  ت  أن  وذلك:    مل و   ،﴾ڇ ڇچ چ  ﴿  قال:  معات، 

 .(5) «هن متتابعاتيذكر
قد أوجب القضاء    ﴾ڇڇ   چچ  ﴿ قوله  »:  (هـ٣70)  وقال اجلصاص  

متتابعًا،   أو  شاء  إن  متفرقًا  قضائه  جواز  يقتيض  وذلك  معينة،  غري  منكورة  أيام  يف 

التتابع   فيه  اآليومن رشط  زائفقد خالف ظاهر  دة غري مذكورة يف  ة؛ إلجيابه صفة 

 . (6)«هل بنص مثلنص إال اعىل يادةز الزاللفظ، وغري جائ
 

(، 1/201)  الفصولام  (، إحك1/224)  (، العدة 1/50)(، املعتمد  58املقدمة يف األصول )ص  ينظر:  (1)

 (.2/604)(، روضة الناظر 2/44(، املحصول )1/4٣) (، أصول الرسخيس1/171)رشح اللمع 

 (.4/٣89) (، املغني71)ص اعمجب اإل ينظر: مرات (2)

الناظر  ينظر:    (٣) بيان  2/859(، خمترص املنتهى )٣/5)  ام يف أصول األحكام(، اإلحك2/76٣)روضة   ،)

 (.87(، حاشية اجلاوي عىل رشح املحيل )ص2/4٣)  اررس(، كشف األ2/0٣5املخترص )

واملتفقهظر:  ين  (4) ا1/٣08)  الفقيه  التلخيص2/108)للمع  (، رشح  األدلة  2/761)  (،  قواطع   ،)(1 / 

 (.٣/416)حر املحيط ، الب(482

 (. 120آن )صأحكام القر (5)

 (. 1/208) أحكام القرآن (6)
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بظاهره   يعطي   ﴾ ڇ ڇچ چ  ﴿ قوله تعاىل:  »:هـ(54٣)  عريب  وقال ابن ال

ُعِدم التعيني  وإنام وجب التتابع يف الشهر لكونه معي نًا، وقد    قضاء الصوم متفرقًا،..

 . (1)«ز بكل حاليف القضاء فجا

القضاء من غري تعيني لزمان،»وقال:   ي، الرتاخيف  يناال    وذلك  يقتيض وجوب 

مسرتسلللافإن   األز  فظ  بعضعىل  دون  ببعضها  يتص  ال  قال (2)«منة  وبمثله   ،

 . (3) القرطبي

  ﴾ چ   چ  ڇ  ڇ ﴿ولنا إطالق قوله تعاىل  »:  هـ(620)  وقال ابن قدامة  

 .(4)«غري مقيد بالتتابع

ه  فإن  رقًا،يدل عىل جواز القضاء متتابعًا ومتف»:  هـ(504)  وقال الكيا اهلرايس  

رةااألير كذ ق فقد أتى بام اقتضاه األمر ،م منك   . (5) «فإذا فر 

عاشور   ابن  ر»:  هـ(1٣94)  وقال  صوم  قضاء  صفة  اآلية  تبنيِّ  مضان،  ومل 

أت﴾چ   چ  ڇ  ڇ ﴿فأطلقت   تبنيِّ  فلم  وال  ،  تفريقها،  أم جيوز  متتابعة  كون 

ت جواز  أو  هبا  املبادرة  وجوب  أخريها،وجوب  يف  مت  فطرال  عىلرة  الكفا  وال  عمدًا 

النظر يفيبعض أ القضاء، ويتجاذب  ك باإلطالق لعدم   ام  التمس  الثالثة دليل  هذه 

صه وجود ما يقيِّد ك بالعام إذا مل يظهر املخصِّ  . (6) «كام يتمس 
 

 (. 1/114) أحكام القرآن( 1)

 (. 1/114) نحكام القرآأ( 2)

 (.٣/1٣7) ينظر: اجلامع ألحكام القرآن (٣)

 (. 4/409املغني ) (4)

 (. 1/66) أحكام القرآن (5)

 (. 1/165ر )يالتنو التحرير و( 6)
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 (1) )صيغة "على" من ألفاظ الوجوب(  ة:القاعدة التاسع 
(  ىلعفظ )، فل﴾ڎ   ڌ   ڌ    ڍ  ڍ   ڇ ﴿وذلك يف قوله تعاىل:

 وجوب الفدية.  عىلدل 

 ( 2) )األمساء املوصولة تعم( قاعدة العاشرة:لا

، فيشمل كل من يطيق الصيام سواء ﴾ڍ  ڍ   ﴿ وذلك يف قوله تعاىل:  

 اًل أو مرضعًا أو ال؛ لداللة االسم املوصول عىل العموم.كان رجاًل أو امرأة؛ حام
 .( 3) « ية وم اآل عم   يف   ان لت اخ ا د ومه » عن احلامل واملرضع:  هـ(  206)     قال ابن قدامة 

 (4) )أمساء الشرط تعم(  قاعدة احلادية عشرة:لا

، فيشمل كل مؤمن رجاًل أو امرأة، حرًا أو عبدًا؛  ﴾ڈ ﴿ وذلك يف قوله تعاىل:  

 ن( الرشطية عىل العموم.لداللة )مَ 

 (5) عم( ق الشرط ت)النكرة ف سيا القاعدة الثانية عشرة: 
 وذلك يف ثالثة مواضع:

فعل الواقع يف سياق ع؛ لداللة الوِّ ، فيشمل كل تط﴾  ڈ   ﴿  :تعاىل  يف قوله .1

 عىل العموم، واألفعال من قبيل النكرات. الرشط 
 

البحر  (،  4/1٣07)  بدائع الفوائد(،  2/٣25كشف األرسار )(،  4/92حكام القرآن )ظر: اجلامع ألين  (1)

، (50)ص  حممول صيغة األمر )افعل(  ،(18ص)  لعلم األصواألصول من  (،  ٣06-2/٣05)املحيط  

 (. 656)صالدالة عىل األحكام التكليفية  يةاألساليب الرشع

البحر    (2) التحبري  ٣/8٣)  طاملحيينظر:  التحرير (،  الفهو  ،(5/2٣50)  رشح    رشح   (،4٣0)ص  م تلقيح 

 (. ٣/12٣الكوكب املنري )

 (. 4/٣49املغني ) (٣)

(،  2/٣25)  (، املحصول2/110)املستصفى    (،1/٣16)    للمعا  (، رشح110صتقويم األدلة )  ينظر:  (4)

 (.٣/٣7)البحر املحيط  (،٣20م )ص(، تلقيح الفهو2/12)(، كشف األرسار 2/27) قد املنظومالع 

)  ينظر:  (5) املنظوم  األرسا2/72العقد  كشف   ،)( )ص2/25ر  الفهوم  تلقيح  املحيط  449(،  البحر   ،)

(٣/117.) 
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تعاىل .2 قوله  ال﴾ژ  ﴿يف  لداللة  كل خري؛  فيشمل  سياق  ،  يف  الواقعة  نكرة 

 الرشط عىل العموم. 
تعاىل: .3 قوله  فيشم ﴾ک ﴿ يف  كل صوم  ،  أفضل،فهل  الفعل   و  لداللة 

 العموم.ىل رشط عالسياق الواقع يف 

 (1) وص()أمساء اإلشارة نص ثالثة عشرة: ال ةدعالقا

تعاىل:  قوله  يف  قبيل ﴾ژ ﴿ وذلك  من  اإلشارة  وأسامء  إشارة،  اسم  فإنه   ،

 ال حتتمل معنى آخر. النصوص التي

 ( 2) حباب(على االستلزام يدل )التغيب من غري إ القاعدة الرابعة عشرة:
  ىل عض  واحل  الرتغيبيه  ، فف ﴾گ  ک   ک  ک﴿  وذلك يف قوله تعاىل: 

 إلزام، وهي طريقة من طرق معرفة احلكم التكليفي: االستحباب. الصوم من غري 

 .(3) «لصومفإنه يقتيض احلض عىل ا وعىل اجلملة» : هـ(671) قال القرطبي 

   (4) لقرآن( خ ابن يُنسَ )القرآ ة: القاعدة اخلامسة عشر 
فقد   ﴾ک   گک  ک    کڑڑ      ژ  ژ   ڈ  ڈ  ﴿  :وذلك يف قوله تعاىل

 .   ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ﴿ ت باآلية التي بعدها يف قوله تعاىل:خِ سنُ 
العريب   ابن  تعاىل وحتقيق  »  :هـ(54٣)  قال  اهلل  أن  قال:القول  كان      من 

كان مسافرًا أو مريضًا فال صوم عليه، ومن كان   لصوم، ومن لزمه اصحيحًا مقيامً 

 
لسيبويه  الكتا  ينظر:  (1) )1/90)ب  اإلعراب  صنعة  يف  املفصل  األ1/245(،  اصول  (،  علم  ألصول  من 

 (.٣8)ص

 (. 810)ص ام التكليفيةالدالة عىل األحك ةيلرشعاألساليب ا (،287ي )صاحلكم الرشعينظر:  (2)

 (. ٣/149) حكام القرآناجلامع أل (٣)

)ص  ينظر:  (4) األدلة107-106الرسالة  تقويم  املعتمد2/42٣)  (،  الفصول إح   (،٣90/1)  (،   كام 

ر (، روضة الناظ٣/٣07)(، املحصول  2/68)  ول الرسخيس(، أص2/21٣)(، رشح اللمع  1/42٣)

(1/٣21.) 
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ال ولزمه  مقياًم  وأصحيحًا  تصوم،  فرراد  طعام  فدي  يهلعكه،  اهلل نيسكمة  نسخ  ثم   ،  

ڻ     ں  ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ﴿تعاىل ذلك بقوله:

ھ  ھ  ھ  ے      ے    ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀڻ  ڻ  ڻ

مطلقا، وهلذا املعنى كرره، ولوال جتديد الفرض فيه   ﴾ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

كا ما  وتأكيده  منتزع  وحتديده  وهذا  مقصودة،  فائدة  ذلك  لتكرار  اسخ الن  نعن 

 . (1) « ينظر فيهلوخ فنسوامل
ذلك ُفرض الناسخ واملنسوخ أن    وذكر أهل»:  هـ(1٣94)  وقال ابن عاشور  

ۀ  ہ  ہ  ہ    ﴿عليهم الصوم ثم ُنسخ بقوله تعاىل:  ملا شق   اإلسالم    يف أول

ونقل ذلك عن ابن عباس ويف البخاري عن ابن عمر وسلمة بن األكوع   ﴾ہ

 .(2) «﴾ ڳ   ڳ  ﴿نسختها آية
 ( 3) يدل على العموم النسيب(تعل ق ملا ف)حذ عشرة:  ادسةالس قاعدة لا

، فقد ُحذف مفعوُله فدل عىل العموم،   ﴾ گ  گ      ڳ  ﴿:  له تعاىللك يف قوذو

ب العلم  بثوابه، فيشمل  العلم  أو أخروية، ويشمل  دنيوية  الصوم سواء كانت  فوائد 

 وغري ذلك. 

عاشور    ابن  :  ي أل،  ييذت  ﴾ ڳ  گگ   ﴿  وقوله:»:  هـ(1٣94)  قال 

إن كان املراد    ﴾ ڍ  ڍ   ڇ ﴿له:  رجوعه لقولصوم عىل  ائد اوفتعلمون  

كنت إن  أي:  القادرين  كنتم  هبم  وإن  أخرى،  وثوابه  دنيا  الصوم  فوائد  تعلمون  م 

 .(4)«تعلمون ثوابه عىل االحتامالت األخر
 

 (. 1/115ن )آالقر أحكام (1)

 (. 1/166) رتحرير والتنويال ( 2)

 (، القواعد احلسان ٣/202)  (، رشح الكوكب املنري٣/162)  (، البحر املحيط1/08٣اإلحكام )  ينظر:  (٣)

 (.2/597د التفسري )اع(، قو٣4)ص

 (. 1/168والتنوير )التحرير ( 4)
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   (1) )املشقة جتلب التيسري(  القاعدة السابعة عشرة: 

 . ﴾ ڇ   ڇ   چ   چ   چ چ      ڃ   ڃ     ڃ     ڃ ڄ  ﴿: تعاىل هلوذلك يف قو
ابن عثيمني   لقوله تعاىل: »:  هـ(1421)  قال  التيسري  املشقة جتلب  ومنها: أن 

 .(2) «﴾  ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃ    چ   ڄ  ڃ     ڃ    ڃ ﴿
تعاىل: قوله  على  األصويل  التطبيق  الثالث:  ڱ ڳ ڳ   ﴿  املطلب 

 ہ ہ  ۀ    ۀڻڻ    ڻ  ڻ   ں ں ڱ ڱڱ 

ۇ  ۇ    ڭھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ھ ھ   ھہ   ہ

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

 .[185البقرة: ] ﴾ېې  ې  

 التطبيق األصويل: 
 :وهي كاآليتأصولية،  ةقاعد (بعة عشر)سية يمكن أن يطب ق عىل هذه اآل

 ( 3) الظرف معترب()مفهوم   :األوىلالقاعدة 
ومفهومه: أن القرآن مل يبدأ إنزاُله    ن،ف زماظرو  )فيه(، فه  :ىلتعاله   قولك يفذو

 من السامء أو مل يكتمل إنزاله يف غري شهر رمضان.
يف   نص    ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿ قوله تعاىل:  » :  هـ(671)  قال القرطبي  

  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿:  رمضان، وهو يبني قوله  قرآن نزل يف شهر  ال  أن

القدر، ولقوله:   ةيلل يعني [٣-1خان:دال]  ﴾ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ   پ  پ  پ  پ ٻ

أن    [1]القدر:  ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿ وال خالف  من    القرآن...،  اللوح أنزل 

القدر  امل ليلة  بيناه-حفوظ  ما  سامء    -عىل  يف  العزة  بيت  يف  فوضع  واحدة،  مجلة 

 
  ب املنري (، رشح الكوك 1/97)   ملذهب(، املجموع ا1/281)ق  (، الفرو2/1٣)القواعد الكربى    ينظر:  (1)

(4/454.) 

 (.2/٣24)  ة البقرة( ن الكريم )سورتفسري القرآ (2)

 (. 6/2912(، التحبري رشح التحرير )1/٣01ينظر: الربهان ) (٣)
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جربيل  الدنيا كان  ثم  والنواهي    ×،  األوامر  يف  نجاًم  نجاًم  به  اب، واألسبينزل 

 . (1) «ين سنةعرشلك يف ذو
يقتيض    ﴾ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ﴿»:  هـ(716)  الطويف    الوق

أمجن  أ القرآن  إىل يع  املحفوظ  اللوح  من  مجيعه  أنزل  كذلك  وهو  رمضان،  يف  نزل 

هر رمضان، وأما نزوله إىل األرض فنزل يف رمضان بيت العزة يف السامء الدنيا يف ش 

 .(2) «وغريه
 ( 3) لبيان(ا  قف حىتتو المل  جملم ا)حك :الثانيةالقاعدة 

تعاىل:  يفك  وذل قوله  فإنه حيتمل ،  ﴾ڱ ڱڱ ڱ ڳ   ڳ  ﴿  

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿إنزاله يف أول رمضان أو آخره، أو يف هناره أو ليله، وُبنيِّ بقوله تعاىل:  

 . ﴾ ٻ  ٻ
ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿  قوله تعاىل:»:  هـ(1٣9٣)   قال األمني الشنقيطي  

ا  هذغري   نّي يفكنه بُ ول  ؟هارالنأو  ه  الليل منمل يبنيِّ هنا هل أنزل يف    ﴾ڱ ڱ

،  ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ من رمضان، وذلك يف قوله: املوضع أنه أنزل يف ليلة القدر  

 . (4) «   ﴾ ڀ   پ  پ  پ  پ﴿وقوله: 
   ( 5) )صيغة "املفعول له" للتعليل( :الثالثةالقاعدة 

تعاىل:   قوله  يف  القر﴾ںں  ﴿وذلك  إنزال  فعلة  هي:،  اية  هد  آن 

 ل النصية.تعليالع من أنوا وهو، لهجفعول ألعه: مس، ونوناال

 
 (. ٣/160)اجلامع ألحكام القرآن  (1)

 (. 1/٣20اإلشارات اإلهلية )( 2)

 (.2/٣18دالالت األلفاظ ) (،٣/456) (، البحر املحيط811)ص ينظر: تقويم األدلة (٣)

 (.1/14٣)  واء البيانأض (4)

الناظرروضينظر:    (5) الروضة  ٣/8٣6)  ة  خمترص  العليل٣/٣59)(، رشح  شفاء  إع1041/٣)  (،  الم  (، 

)2/٣٣٣)  نياملوقع  احلاجب  رفع   ،)4/٣14( املحيط  البحر  ا5/189(،  التحبري  (،  رشح  لتحبري 

 .(4/121) املنري لكوكب(، رشح ا٣٣15/7)
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 ( 1))أمساء الشرط تعم( :الرابعةالقاعدة 

 (2)صف املقارن للعموم خيص  ص(لو )ا  :اخلامسةوالقاعدة 
، فيشمل كل  ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ ﴿يف قوله تعاىل:    تطبيق هاتني القاعدتنيو

امرأة؛ أو  رجاًل  الشهر  شهد  )  أحد  الرشطلداللة  عمن(  اية  ص  صِّ وخ  م،مولعىل 

ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ    ﴿تعاىل:  بقوله  ة  صفمتصاًل بال  اً يصصخت

 . ﴾ ڭڭ  
ص بقوله:  »:  هـ(671)  رطبي  قال الق     ڃ     ڃ  ڄ ﴿وهو يقال عام فيخص 

 . (3) «اآلية ﴾ چ  چ    ڃ  ڃ
عام فيمن شهد  ﴾ہ ہہ ۀ  ہ  ﴿»: هـ(716) وقال الطويف 

ملسافر بمفهومه وبام  اه  منر، فُخص   ساف مري غ  رضاً له حاشاهدًا أهالشهر، أي: كان  

و وقبله،سبق،  بعده  بام  األ  املريض  أهل  بالدليل،وباقي  عىل   عذار  للقياس 

 .(4)  «املخصوص من العموم أو غريه
 ( 5)الشرط تعم(اق  سي  كرة ف)الن :السادسةالقاعدة 

تعاىل قوله  يف  كل  وذلك  فيشمل  )شهد(،  للشهر،  :  شهد  شهود    هرالشسواء 

لداللةبع  أو  امالً ك الواقع يفلف ا  ضه؛  الرشط عىل    عل  من  سياق  واألفعال  العموم، 

 النكرات. قبيل 
 

(، 2/٣25املحصول )  (،2/110تصفى )املس  (،1/٣16)اللمع    (، رشح110)ص  ةتقويم األدل  ينظر:  (1)

 (.٣/7٣البحر املحيط ) (،٣20)صفهوم (، تلقيح ال2/12(، كشف األرسار )2/27) العقد املنظوم

(، 1/٣8٣)  (، اإلحكام21٣)ص  (، رشح تنقيح الفصول٣/69)  صول(، املح1/2٣9ينظر: املعتمد )  (2)

 (. ٣/7٣4كوكب املنري )لرشح ا

 (. ٣/6٣1ع ألحكام القرآن )اجلام (٣)

 (. 1/٣20ارات اإلهلية )اإلش (4)

ر ــحـ(، الب449)ص  ومـه ـح الفـلقيـ(، ت2/25)  اررـف األسـشـ(، ك 2/72وم )ـظـمنـد الـقـالع ر:  ـظـنـي  (5)

 (.٣/117ط )ـحيـمـال
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 ( 1))داللة االقتضاء معتربة( :السابعةالقاعدة 

ف  قـوذلك  تـي  من  ـم ـ وال   ﴾ہہ ۀ  ہ  ﴿اىل:  ـع ـوله  منكم راد:  شهد 

 يف الشهر. املرِْص 
من شهد    أي  ضامر،إ  وفيه   حرض،  و)شهد( بمعنى»:  هـ(671)  قال القرطبي  

 .(2) «مقياًم فليصمه صحيحًا  بالغاً لشهر عاقالً رْص يف ااملِ منكم 
 ( 3) )األمر املطلق يقتضي الوجوب( : الثامنةالقاعدة 

تعاىل:   قوله  فعل    ،﴾ہ﴿ وذلك يف  اقرتفهو  امضارع  به الم  فدل  ن  ألمر 

 عىل الوجوب. 
تعاىل:  »:  هـ(671)  القرطبي  ل  قا  ﴾ ہ ہ ہ ہۀ  ﴿قوله 

حلسن واألعرج بكرس الالم، وهي الم األمر وحقها اأ  وقرلالم،  ا  زمجب  مةالعا  قراءة

 .(4) «م والكرسهان: اجلزالكرس إذا أفردت، فإذا وصلت بيشء ففيها وج
 اء يدل على وصف بصيغة الشرط واجلز )احلكم املرت ب على    : التاسعةالقاعدة  

 ( 5) علي ة الوصف(
تعاىل: قوله  يف  ف﴾ہ ہہ ہ ۀ  ﴿ وذلك    ﴾ ہ﴿  لهقو، 

و  محك أن    هو: شهودو   صفُرتِّب عىل  فدل عىل  واجلزاء،  الرشط  بصيغة  الشهر، 

الصيام؛ وهذا األسلوب من أنواع التعليل ة األمر ب هر( هو علالوصف )شهود الش

 يامء والتنبيه. باإل

 
(، تفسري النصوص ٣/160)  حر املحيطب، ال(2/4٣8)(، كشف األرسار  110األدلة )صتقويم  ينظر:    (1)

 . (2/4٣1لفاظ )(، دالالت األ1/564)

 (. ٣/16٣امع ألحكام القرآن )اجل (2)

(، 1/201)  (، إحكام الفصول1/224) عدة(، ال 1/50(، املعتمد )58)ص  املقدمة يف األصول   ينظر:  (٣)

 (.2/604)اظر ن(، روضة ال2/44) (، املحصول1/٣4 )(، أصول الرسخيس1/171)رشح اللمع 

 (.٣/16٣) ينظر: اجلامع ألحكام القرآن( 4)

)٣/840)  الناظرروضة  ينظر:    (5) الروضة  خمترص  الب٣/٣67(، رشح  املحيط  (،  (، ورشح  5/201)حر 

 (. 4/129ري )الكوكب املن
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 ( 1)(كل ما كان ابعثاً على احلكم فهو علة   ) :العاشرةالقاعدة 

  عث، فالبا﴾  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ﴿  له تعاىل:وذلك يف قو

القىل  ع املشقة ووجوب  الفطر عند حصول  رادة ضاء هو: إاحلكم وهو: مرشوعية 

  ونفي العرس. اليرس
عاشور   ابن  بياين  ا»:  هـ(1٣94)  قال  تعاىل:ستئناف  لقوله    ھ﴿ كالعلة 

ه يريد بكم الرخصة، أي رشع لكم القضاء ألناآلية، بني  به حكمة  ﴾ھ  ھ

 . (2) « ةشقند امليرس عال
 .(3) «يلفية للتعلاستئنا ﴾ۇ  ۇ   ﴿»: هـ(1421)  منيوقال ابن عثي

   (4))"ال" االستغراقية تعم( ة:احلادية عشر القاعدة 
 ضعني: وذلك يف مو

 االستغراقية عىل العموم. قوله تعاىل: )اليرس(، فيشمل كل يرس، لداللة )ال(   . 1
 ة عىل العموم. ي اق ستغر اال ل(  )ا داللة  يشمل كل عرس، ل قوله تعاىل: )العرس(، ف  . 2
 .(5)«اإلطالق لعرس عىل واليرس وا »: هـ(741) ل ابن جزي اق

 (6))املشقة جتلب التيسري( : الثانية عشرةالقاعدة 
، وهذه ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ ﴿له تعاىل:  يف قووذلك  

 اآلية تعترب أصال هلذه القاعدة.

 
)2/254)اإلحكام  ر:  ينظ  (1) املنتهى  خمترص  ا2/10٣9(.  املحي(،  أصول 5/11٣) ط  لبحر  يف  مذكرة   ،)

 (. 274الفقه )ص

 (. 2/175) التحرير والتنوير( 2)

 (.254ام )صض آيات األحك: اإلملام ببع ينظر( ٣)

 (. ٣1٣/ ٣نري ) الكوكب امل (، رشح  110/ 1)   ى (، املستصف 2٣7/ 1(، إحكام الفصول ) 519/ 2)   العدة ينظر:    ( 4) 

 (. 1/71)  التسهيل لعلوم التنزيل( 5)

 (. 454/ 4(، رشح الكوكب املنري ) 97/ 1املذهب )   ع جمو مل (، ا 281/ 1(، الفروق ) 1٣/ 2الكربى )   القواعد   ينظر:   ( 6) 
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 ( 1) (يلعل التدل على  )"الالم" ت : الثالثة عشرةة القاعد
األمر بصيام   ، فعلة  ﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿   :اىليف قوله تع  كلذو

 اللة )الالم( عىل التعليل. الشهر هي: إكامل العدة وتكبري اهلل تعاىل؛ لد
ابن عاشور   ﴾ ۆ ۆ ۇ  ۇ  ﴿عطف عىل مجلة  »:  هـ(1٣94)    قال 

ه إذ  ااآلية،  اجلمل  هذه  جمموع  فإن  علمت،  كام  العلة  موقع  يف  تعليلي  ا  مل  ألربع 

..،  ﴾  ڭڭ   ڭ ۓ ﴿  قوله  ىلإ  ﴾ہہ ہ ۀ  ﴿:  لهوق  من  اهلبق

قوله    ﴾ېې  ۉۉ  ۅ ﴿وقوله:   عىل  ۋ  ﴿ عطف 

 .(2) «وهذا يتضمن تعليال  ﴾ۅ
وا،. ﴾ ۋ﴿ »   : هـ( 1421)   وقال ابن عثيمني    .( 3) «   للتعليل  م والال   . : ولتتم 

 ( 4) تعليل(دل على ال)"على" ت :الرابعة عشرةالقاعدة 
دة وتكبري اهلل لعا  إكاملاألمر بلة  ؛ فع﴾ې   ې   ۉ﴿ لك يف قوله تعاىل:ذو

 تعاىل هي: هداية اهلل تعاىل؛ لداللة لفظ )عىل( التعليل.  

 (5))األمساء املوصولة تعم( : اخلامسة عشرةالقاعدة 
لة داكم، لدال، أي: عىل كل الذي ه﴾ې   ې   ۉ﴿ وذلك يف قوله تعاىل:  

 وم.عىل العم املوصولة )ما( 
 

و)2/850)  اللمع  رشح(،  1/042)  العدة:  ينظر  (1)  )1/5٣9( األدلة  قواطع  يف  (،  1/69(،  التمهيد 

الفقه و)4/01)  أصول  النظر  (،  2/845)  األصولميزان  (،  1/411(    املحصول (،  617)صبذل 

 (.2/1072املنتهى ) خمترص (،2/٣18(، اإلحكام )٣/8٣6الناظر ) (، روضة5/1٣9)

 (. 2/176ر )التحرير والتنوي( 2)

 (.254األحكام )صعض آيات اإلملام بب( ٣)

)  ينظر:  (4) املسامع  اهلامع1/477تشنيف  التحرير  لتحبري رش (، ا1/221)  (، الغيث  (، رشح 2/640)ح 

 (. 1/248)الكوكب املنري 

امل(  5) البحر  )٣/8٣)  حيطينظر:  التحرير  التحبري رشح  )ص  ،(5/02٣5(،  الفهوم  رشح    (،4٣0تلقيح 

 (. ٣/12٣)نري الكوكب امل
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: ملا ضل  فيه  قيل   ﴾ې   ې  ۉ﴿ :  عاىلقوله ت»:  هـ(716)  قال القرطبي  

بد وقيل:  صيامهم.  تبديل  من  التفاخر  النصارى  من  تفعله  اجلاهلية  كانت  عام  الً 

إليه  ا أرشدكم  ظاهر باألحساب وتعديد املناقب. وقيل: لتعظموه عىل مباآلباء والت

 .(1) «﴾ې  ې ﴿هو عام، وتقدم معنى لرشائع، فمن ا
 ( 2)(عليل ل" للتعل "  )صيغة : عشرة دسةاالس القاعدة 

، فعلة األمر بصيام الشهر هي:  ﴾ ې  ې ﴿وذلك يف قوله تعاىل:  

 اللة لفظ )لعل( عىل التعليل. شكر اهلل تعاىل؛ لد
تعليل آخر    ﴾ې  ې ﴿وقوله:  »:  ـ(ه1٣94)  قال ابن عاشور  

أعم من مضمون مجلة   ال  ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   ﴿وهو  تكبري فإن 

 .(3) «  .كر أعم.لشوا راً كيتضمن ش عظيم ت
 .( 4) « لعل للتعليل، أي: ألجل     ﴾ ې ﴿ »  :هـ(1421) ثيمني ع ابنوقال 

 (5) العموم النسيب(يدل على    )حذف املتعل ق  :السابعة عشرةة اعدالق 

تعاىل:   قوله  فدل عىل ﴾ ېې  ﴿وذلك يف  مفعوله  فقد حذف   ،

 . عىل كل يشء العموم، فيشمل شكر اهلل 
الرابع:  على ويل صاأل   بيقتطال  املطلب  تعاىل: قو     ٻ   ٻٻ   ٱ ﴿  له 

ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٿ ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پپ پ   ٻ

ڄ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 
 (. ٣/176قرآن )حكام الاجلامع أل (1)

 املوقعني   (، إعالم255-524/ ٣)  (، مغني اللبيب580)ص  (، اجلنى الداين267)ص  ينظر: الصاحبي  (2)

 (.5/196) (، البحر املحيط٣٣٣/2)

 (. 2/177لتنوير )التحرير وا (٣)

 (.254ألحكام )ص:ا يات آاإلملام ببعض  (4)

 (، القواعد احلسان ٣/202)  كوكب املنري، رشح ال(٣/162حيط )(، البحر امل1/08٣)  ينظر: اإلحكام  (5)

 (.2/597)  (، قواعد التفسري٣4)ص
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  ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

گ        گڑ  ک  ک  ک  ک   ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

 .[187 لبقرة:ا ]  ﴾ڳ   ڳ   گ  ڳ   ڳ  گ

 : يلاألصو يق  التطب
 أصولية، وهي كاآليت: ةاعد( قثنتني وعرشيناعىل هذه اآلية ) يطب ق  يمكن أن

 ( 1) )العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب( القاعدة األوىل:
ورد  هف ما  وهو  نزول،  هلا سبب  اآلية  الرباء  ذه  عازب  عن  كان » :  قال  بن 

حممد   كان    ×أصحاب  صائإذا  ا  ،امالرجل  مل   ،فطر ي  أن  قبلفنام  ر  طاإلففحرض 

يميس يومه حتى  ليلته وال  بن رص  ،يأكل  قيس  األنصاري  وإن  فلام   ،كان صائاممة 

ولكن أنطلق فأطلب  ،  ال  :قالت  ؟أعندك طعام  :حرض اإلفطار أتى امرأته فقال هلا

ام  فل  ، بة لكخي  :ه قالتفلام رأت  ،فجاءته امرأته  ،وكان يومه يعمل فغلبته عيناه  ،لك

والقاعدة: ، (2)«فنزلت هذه اآلية  ×للنبي  ك  ذل  فذكر  ،يهغيش عل  ارنهلنتصف اا

فال يتص احلكم بالصحايب قيس بن   ال خبصوص السبب(   عربة بعموم اللفظ )أن ال

األنصاري   األلفاظ    ،سلمة  بعموم  العربة  ألن  املسلمني؛  عموم  يشمل  وإنام 

 . ﴾ پ   پ   ٻ ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ﴿فيها  الوارد

 (3)ة(ابح اإلصيغ   من   ل" "احل  )لفظ نية:ة الثا القاعد
(، وقد وردت بصيغة وذلك يف قوله تعاىل: )أُ   اإلخبار. ِحل 

 
كوكب (، رشح ال٣/198)  (، البحر املحيط216)ص  ، رشح تنقيح الفصول(1/297)  انالربهظر:  ين  (1)

 (. 2/59٣) قواعد التفسري (،11)ص  ناالقواعد احلس(، ٣/177) املنري

 (.1782لة الصيام الرفث إىل نسائكم( )ح: ل لكم ليب: )أح لصوم،ك: ا البخاري،رجه: أخ( 2)

(٣)  ( الفوائد  بدائع  امل  ،(4/1٣11ينظر:  )البحر  )1/627حيط  املنري  الكوكب  احلكم  1/426(، رشح   ،)

 (.٣7٣الرشعي )ص
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 ( 1))اإلضافة تعم( القاعدة الثالثة:
 وذلك يف موضعني: 

تعاىل:   .1 ليال  ﴾ٻ ٻ ﴿قوله  كل  فيشمل  املفرد ،  لداللة   الصيام؛ 

 م. عىل العمواملضاف 
تعاىل: .2 قوله  نف﴾ٿ  ﴿  يف  فيشمل كل  منها    س،  ؛  يانختاالحصل 

 وم.ضاف عىل العم املمع ة اجلالللد

 ( 2) )مفهوم الظرف معترب( عدة الرابعة:قاال

يف ليلة الصيام، فيفهم منه عدم   ، واملراد:﴾ ٻ ٻ ﴿وذلك يف قوله تعاىل:  

 الرفث إىل النساء يف هنار رمضان. إباحة 

 ( 3) )"ال" االستغراقية تعم( مسة:ة اخلااعدالق 
 : وذلك يف موضعني

ل( االستغراقية عىل  )ا  داللة؛ لرفث ل كل  يشم ، ف﴾ٻ﴿  عاىل:يف قوله ت .1

 العموم.
أنواع الرفث من    هو عام مطرد يف مجيع الليلة، ويف» :  هـ(716)  قال الطويف  

 . (4) «...ومقدماته وما يتصل به اجلامع 

ة  فيشمل كل املساجد؛ لداللة )ال( االستغراقي، ﴾ژ﴿: يف قوله تعاىل .2

وهو   العموم،  املالكيوقعىل  ملإذ  (6) ية والشافع  (5) ةل  يكن  ا  يتخل  مجعة، اعتكافه  له 

 
الناظر  ينظر:  (1) اإلحك2/666)  روضة  الفصول  4/252)م  ا(،  تنقيح  رشح  د  العق  (،180-181)(، 

 .(٣/108)(، البحر املحيط 4/125٣)، اإلهباج (414ص)  الفهوم(، تلقيح 1/6٣6) ماملنظو

 (. 6/2912ير )رشح التحر  ، التحبري(1/٣01ينظر: الربهان ) (2)

 (. 1٣٣  / ٣ري ) ن امل ب  (، رشح الكوك 110/ 1)   (، املستصفى ٣72/ 1)   (، إحكام الفصول 519/ 2ينظر: العدة )     ( ٣) 

 (. 1/٣20اإلشارات اإلهلية )( 4)

 . (2/455، مواهب اجلليل )(1/1٣8) أحكام القرآنينظر:  (5)

 . (٣/215)(، هناية املحتاج 1/451مغني املحتاج )ينظر: ( 6)
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احلنفية ب  (2)واحلنابلة  (1) وأما  اآلية  يف  املساجد  عموم  وا  اجلامع فخص  فيه  تقام  ة  ام 

 لداللة السنة عىل وجوب صالة اجلامعة.  

اب العرقال  تعاىل:  »  :هـ(54٣)  يب  ن  مالك ﴾ژ ژ﴿قوله  مذهب   :

نه تعاىل قال: أل؛  مسجد  كل  ف يفتكااالع  واه جوازس   لهب  يح الذي ال مذهالرص

 . (3) «فعم املساجد كلها ﴾ ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴿
ابن جزي   دليل عىل جواز االعتكاف يف   ﴾ژژ ﴿»:  هـ(741)  وقال 

 .(4) « كل مسجد
قدامة   ابن  إباحة   ﴾ژژ ڈ ڈ  ﴿»:  هـ(620)  وقال  يقتيض 

يقي أنه  إال  مسجد،  كل  يف  فاالعتكاف  تقام  بام  اجلد  باألخبع اميه  واة  املعار   لذي نى 

 .(5)«ميام عدا يبقى عىل العموفف اه،ذكرن
 (6))صيغة العموم قد يراد هبا اخلصوص( سة:القاعدة الساد

، فهو عام؛ لداللة االسم املضاف عىل العموم، ﴾پ ﴿:وله تعاىلوذلك يف ق

 لكنه يراد به خصوص الزوجات اخلاليات عن موانع اجلامع.
والنفساء،  ئض  احلانه   مُخص  عام    ﴾پ پ..﴿»   :(هـ716)    ويفقال الط

 .(7) «وهن ممن هبا مانع من الوطء حكامً واملحرمة، واملعتكفة، ونح
 

 (.2/440(، حاشية ابن عابدين )2/٣9٣) ح القديرفتينظر: ( 1)

 (.5/٣76) عاقنال (، كشاف2/٣96) ح منتهى اإلراداترشينظر: ( 2)

 (. 1/1٣8) كام القرآنأح( ٣)

 (. 1/72)  م التنزيلالتسهيل لعلو  (4)

 (. 4/46٣) املغني( 5)

 (. ٣/247ر املحيط )(، البح 4/1٣46) (، اإلهباج1/1٣5)  (، الفصول5٣)ص نظر: الرسالةي (6)

 (. 1/٣20) اإلشارات اإلهلية (7)



 (ه1442مجادى اآلخرة )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ لدراسلاطيب ـلشام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

321 

   ( 1) ( علة   فهو   -  لو مل يكن علة ملا كان لذكره فائدة   -)كل وصف    السابعة: عدة  القا 

تعاىل:   قوله  يف  فإن﴾ ٺڀ ڀ ڀ   ڀ پ  ﴿ وذلك  وصف،  ن اقرت  ه 

يكنباحل مل  ولو  لذك  كم،  كان  ملا  فعلة  فدئاره  عأ   ىلع  لدة،  إىلن  الرفث  إباحة    لة 

 رأة.باسًا للم والرجل ل النساء: كون املرأة لباسًا للرجل
تشبيه بالثياب، الشتامل كل    ﴾پ  ڀ   ڀ  ﴿  »:  هـ(741)  قال ابن جزي  

 . (2) «واحد من الزوجني عىل اآلخر، وهذا تعليل لإلباحة
ة لفة كالعمستأنمجلة    ﴾ ڀڀ  پ ﴿ولقو»:  هـ(1٣94)  عاشور  ابن  قال  

  .(3) « ذلك لعرس االحرتاز عنحل أي: أ ها،قبلا مل
وما ُعطِف عليها   ﴾پ  ڀ   ڀ  ﴿ومجلة  »:  هـ(1421)  وقال ابن عثيمني  

 .(4) «تعليل لإلحالل
 (5))النسخ ال يكون إال بدليل( القاعدة الثامنة: 

 ا كان قبل اآلن.  فهو يدل عىل نسخ م  ﴾ ڤ  ڤ    ﴿ :تعاىلوذلك يف قوله 
يف    فًا ملن أنكره، وهوالنسخ خال   منها ثبوتو»:  هـ(4211)  ني  يم بن عثقال ا

 . (6) «   يعني: وقبل اآلن مل يكن حالاًل   ﴾ ڤ ڤ  ﴿ هذه اآلية رصيح؛ لقوله تعاىل: 
 

بذل  (،  ٣9)ص  شفاء الغليل(،  4/164)  ةلداأل  قواطع(،  2/252)  (، املعتمد 4/158)الفصول  ينظر:    (1)

هناية الوصول (،  2/٣24)(، اإلحكام 842/ ٣)  اظرروضة الن(،  5/491ول )املحص(،  619)ص  النظر

 (. 4/125) رشح الكوكب املنري (،694)ص ولمفتاح الوص (،6/2٣15) اإلهباج(، ٣272/8)

 (. 1/72التسهيل لعلوم التنزيل )( 2)

 (. 2/182)التحرير والتنوير  (٣)

 (.258)ص اإلملام ببعض آيات األحكام (4)

اللم(،  1/416)  مداملعتينظر:    (5) )1/2٣5ع )رشح  املحصول  الناظر٣/٣77(،  روضة   ،)  (1/٣٣7  ،)

 (. 4/97ملحيط )(، البحر ا1٣2)ص ولرشح تنقيح الفص

 (.2/٣52)  تفسري القرآن الكريم )سورة البقرة(  (6)
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التاسعة: ا  القاعدة  يدل على رجوع  احلظر  بعد  ما كان قبل حلكم  )األمر  إىل 
 . (1)(رــ ظ ـ حـ ال

 ، ﴾ ڄ  ڄ    ڄڦڦ   ڦ  ڤ  ڦ ڤ  ڤ     ﴿ :  وذلك يف قوله تعاىل

مباحاً  احلظر  قبل  والرشب  األكل  كان  به  فقد  َأَمر  ثم  الفجر،  طلوع  بعد  م  ُحرِّ ثم   ،

 ما كان قبل احلظر، وهو: اإلباحة.الشارع بعد احلظر، فدل عىل رجوع حكمه إىل 
 . (2)«حة)بارشوهن( إبا ﴾ڤ   ﴿ »: هـ(741) جزي  ابنل قا

عاشور ابن  مر األ  ﴾ڤ ڤ﴿  :تعاىل  وقوله»  :هـ(1٣94)    وقال 

 .(3) «لإلباحة
   ( 4) )األمساء املوصولة تعم( القاعدة العاشرة:

، فيشمل ابتغاء كل يشء كتبه اهلل    ﴾  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿وذلك يف قوله تعاىل:  

 ك؛ لداللة )ما( املوصولة عىل العموم.ري ذلتعاىل لكم من األوالد وغ

 (5)لق(تقي  د املط   ايةلغ)ا  القاعدة احلادية عشرة:
   ني:موضع يف لك ذو

،   ﴾ ڇ چ      چ   چ     چ ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ ڄ     ڄ﴿ قوله تعاىل:   .1

 
تفسري1/106)  املسودةينظر:    (1) ك اب  (،  الفقه2/452)  ثري ن  أصول  يف  مذكرة  تق٣0٣)ص  (،  ريب (، 

 (.100احلصول )ص

 (. 1/72)  يللوم التنزتسهيل لع ال  (2)

 (. 2/182) التحرير والتنوير( ٣)

املح  (4) البحر  التحرير التحبري رش(،  ٣/8٣)  يطينظر:  )ص  ،(5/2٣50)  ح  الفهوم  رشح    (،4٣0تلقيح 

 (. ٣/12٣نري )الكوكب امل

األص  (5) ر  قر  تقي    ونوليوقد  جيوز  فإنه  به  العام  ختصيص  جاز  ما  اأن  به  يد  فال،  ملطلق  ال  ينظر:  وما 

  كب املنري(، رشح الكو49/ 2بناين )(، رشح املحيل عىل مجع اجلوامع املطبوع مع حاشية ال2/6) حكاماإل 

(٣/٣95 .) 

بالغ  التخصيص  يف  )وينظر  املعتمد  )1/2٣9اية:  األدلة  قواطع  املحصول1/470(،   ،)  (٣/65) ،

 (. ٣/٣44)(، البحر املحيط 1/٣8٣إلحكام )ا
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األ الفجر، وذلك حني  فيكون  وقت  بدخول  مقي دًا  والرشب  باألكل  املطلق  مر 

  ضوء النهار من ظالم الليل. تبني  ي
القرطبي   للغاي  )حتى(»:  هـ(671)  قال  يقة  أن  يصح  وال  التبي تبيني،    ني ع 

 .( 1) «مىض لطلوع الفجر قدر ل إال وقدكاأل هعليم وحيرُ  حدأل
 . (2) «مد  األكل إىل غاية التبني»: هـ(620) قال ابن قدامة 

تعاىل:   .2 الصيام    فيكون،  ﴾ڌ ڍ   ڍڇ  ڇ ﴿قوله  بإمتام  املطلق  األمر 

 . من الليلزء مقي د بدخول أول ج
 ( 3) معترب()مفهوم الغاية   القاعدة الثانية عشرة: 

 :  عنيموضيف  وذلك

، فدل  ﴾  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ﴿ عاىل:  ت  لهوق .1

الفجر وتب بعد دخول  النهار بمفهومه عىل حتريم اجلامع واألكل والرشب  ني ضوء 

 من ظالم الليل. 
ى   يفسد صومه؛ فألن  كل أو رشب  كون من أ  وأما»:  هـ(695)  قال ابن املنج 

  ﴾   چ  ڇ   چ   چ  چ  ڃ  ڃ    ڃڄ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ اهلل تعاىل قال:  

 .(4) «وحكم ما بعد الغاية يالف ما قبلها
 .( 5) « غري داخل )حتى(: حرف غاية وما بعدها  » :  هـ( 1421) وقال ابن عثيمني  

الليل ال يكون ، ف﴾ڌڍ ﴿ اىل:  له تعيف قو .2 يفهم منه: أن ما بعد دخول 

 
 (. ٣/19٣جلامع ألحكام القرآن )ا( 1)

 (. 4/٣91املغني ) (2)

رشح    ،  ( 46 / 4حر املحيط ) (، الب 790/ 2)  ة الناظر روض   (، 21٣/ 2)  (، املستصفى 12٣/ 2) رشح اللمع   ينظر:  (٣)

 (. ٣/٣51نري )الكوكب امل

 (. 2/2٣) املمتع يف رشح املقنع (4)

 (.259)ص ببعض آيات األحكام ملاماإل  (5)
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 .(1) موقتًا للصيا
   ( 2) (ة اإلشارة حجة)دالل ة: القاعدة الثالثة عشر 

ڄ  ڄ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴿ :  تعاىل  وذلك يف قوله

 يلزم من إباحة اجلامع إىل، إذ  ﴾چ  ڇ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

 . (3)تبني الفجر صحة االغتسال بعده؛ وذلك بداللة اإلشارة
قدامة   ابن  استدل  »  :هـ(620)  قال  تعاىل: أهل    بعضوقد  بقوله  العلم 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄ  ڄڦ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ ﴿

الفج  ﴾چ  ڇچ چ  چ  تبني  إىل  املبارشة  أباح  إنام  فلام  الُغْسل  أن  ُعلِم  ر، 

 .(4)«يكون بعده
   ( 5) )األمر املطلق يقتضي الوجوب(  :القاعدة الرابعة عشرة

وزن )افعل( يقتيض وجوب  ؛ فهو أمر مطلق عىل  ﴾ ڇ ﴿ يف قوله تعاىل:  وذلك 

 إىل الليل. م إمتام الصيا
تيض أمر يق  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ﴿عاىل:  قوله ت»:  هـ(671)  قرطبي  ال الق

 . (6) « الوجوب من غري خالف
 (7))النهي املطلق يقتضي التحرمي( اخلامسة عشرة: القاعدة 

 ك يف موضعني:  وذل

 
 (. 2/6٣2سري )د التفينظر: قواع( 1)

،   (174/ 1) (، كشف األرسار  8٣/ ٣اإلحكام )   (، 19٣/ 2(، املستصفى ) 249/ 1لرسخيس ) أصول ا ظر:  ين  (2)

 (. 1/86)(، تيسري التحرير ٣/476املنري ) رشح الكوكب

 (. ٣/476) وكب املنريرشح الكينظر:  (٣)

 (. 4/٣9٣املغني )( 4)

(، 1/201)  كام الفصول(، إح1/224)  العدة   (،1/50)  (، املعتمد58)ص  يف األصول   املقدمة  ينظر:  (5)

 (.2/046) ضة الناظر(، رو 2/44(، املحصول )1/٣4(، أصول الرسخيس )1/117) رشح اللمع

 (. ٣/207القرآن )جلامع ألحكام ا (6)

 (.   ٣/8٣نري )كب امل(، رشح الكو2/281املحصول ) (،1/296مع )رشح الل ينظر: (7)
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تعاىل: .1 قوله  املضارع   ﴾ڎڎ ﴿يف  الفعل  لداللة  هني؛  فهو 

النامل العلامقرون بال  يف االعتكاف، وفساد    جلامعا  يمعىل حتر  ء  اهية، وقد أمجع 

داً االعتكاف إن كان املج  .(1) امع متعمِّ
املقرون  فهو هني؛ لداللة الفعل املضارع    ﴾ک  ک ﴿قوله تعاىل:  يف   .2

 اقتىض التحريم. بال الناهية، ف

   (2))النكرة ف سياق النهي تعم( القاعدة السادية عشرة:
 موضعني: ذلك يف و

تعاىل: .1 قوله  كل  ﴾ڎڎ ﴿  يف  فيشمل  الفعل    ارشة؛بم،  لداللة 

 واألفعال من قبيل النكرات.  اق النهي عىل العموم،الواقع يف سي
فقد بقيت    ﴾ڎڎ ﴿فأما قوله تعاىل:  »:  ـ(ه54٣)  قال ابن العريب  

دهتا أدلة سواها  .(3)  «عىل عمومها وعض 
 عام مط رد يف  ﴾ڈ  ڈڎ  ڎ   ﴿ »:  هـ(716)  وقال الطويف  

 .(4) «كافتعة يف حال االحتريم املبارش
قع  ، فيشمل كل قربان؛ لداللة الفعل الوا﴾ک  ک﴿قوله تعاىل:    يف .2

 من قبيل النكرات. يف سياق النهي عىل العموم؛ واألفعال 
   (5))مفهوم الصفة معترب( القاعدة السابعة عشرة:

م منه: أن من مل يكن  ، فيفه   ﴾  ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴿ تعاىل:  وذلك يف قوله  

 رشة.املبا هز لساجد فيجومعتكفًا يف امل
 

 . (4/47٣) (، املغني06)صنذر البن املينظر: اإلمجاع  (1)

   (.٣2٣)ص قه، مذكرة يف أصول الف(٣/1٣6رشح الكوكب املنري )(، ٣/114البحر املحيط ) ينظر: (2)

 (. 1/1٣9قرآن )أحكام ال( ٣)

 (. 1/٣22اإلشارات اإلهلية ) (4)

  (، رشح 2/88(، اإلحكام )2/79٣)  روضة الناظر  (،1/210(، املستصفى )1/٣01)  ينظر: الربهان  (5)

 (. ٣/498) نريالكوكب امل (، رشح272)ص الفصولتنقيح 
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 إذا جاء الوصف على وجه )مفهوم املخالفة حجة إال    القاعدة الثامنة عشرة: 

 ( 1)اقع(التبع بياًًن الو 

تعاىل:   قوله  التقيي ﴾ژ ژ﴿وذلك يف  لكون  الظرف؛  يعترب مفهوم  فال  د  ، 

للواقعباملساجد جاء ع بيانًا  التبع  فإن االعتكاف يف غري مسجد ال يصح ىل وجه   ،  

 .(2) خالفبغري 
اباق تعاىل:    »:  هـ(1421)  عثيمني    نل  للواقع؛     ﴾ژژ ﴿وقوله  بيان 

 . (3)«يكون إال يف املساجد ألن االعتكاف املرشوع ال
   ( 4) )أمساء اإلشارة نصوص( القاعدة التاسعة عشر:

النصوص التي من قبيل    )تلك( فإنه اسم إشارة، وأسامء اإلشارة  يف قوله   وذلك

 خر.ى آال حتتمل معن
أحدمها ابلفاء يدل على )احلكم املرت ب على وصف مقروًًن    رون:ش ة العالقاعد

 ( 5) علي ة الوصف(
تعاىل:   وذلك يف  فاحلكم ﴾ ک ک کک  ڑ ﴿ قوله   ، ﴾ ک ک﴿   ، 

بالفا ُرتِّ مقروًنا  قد  الصيام  ء  )مبطالت  كون:  وهو  عىل وصف  من  َب  واالعتكاف 

وهنا:  ككاف  تواالعبطالت الصيام  علة النهي عن قربان م، فدل عىل أن  حدود اهلل(

 إليامء والتنبيه. د اهلل تعاىل، وهذا األسلوب من أنواع التعليل باحدو

 
 (.200ص)  دليل اخلطاب (،2/470) (، دالالت األلفاظ4/2٣) البحر املحيطينظر:  (1)

 (. 4/461املغني )ينظر:  (2)

 (.2/٣58)  )سورة البقرة(  تفسري القرآن الكريم (٣)

 (. ٣8ل )ص ألصول من علم األصو (، ا 245/ 1)   (، املفصل يف صنعة اإلعراب 90/ 1يبويه ) س تاب ل الك  ينظر: (4)

اللمع(،  2/250)  املعتمدينظر:    (5) الغليل  (،  2/852)  رشح  (،  5/14٣)صول  املح(،  27)ص شفاء 

الناظرر الوصول(،  2/٣19) حكام  اإل (،  ٣/8٣9)  وضة  (،  6/2٣01)  اإلهباج(،  8/7٣26)  هناية 

 (.7/24٣٣ر )التحبري رشح التحري(، 5/197) البحر املحيط (،692)ص مفتاح الوصول
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 ( 1) )سد الذرائع حجة( القاعدة احلادية والعشرون:
است اآلية  لدلففي  تعاىل:عامل  قوله  يف  الذرائع  سد   ک کک  ڑ ﴿   يل 

ا للذريعة. احل، فنهى عن مقاربة ﴾ ک  دود سد 
جزي   ابن  ألن   عضهمبستدل  وا»:  هـ(741)  قال  الذرائع؛  سد  عىل  به 

ثم هنى ،  ﴾ ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ﴿املخالفة للمحدود لقوله:  املقصود النهي عن  

ا للذريعةهنا عن مقاربة امل  .(2) « خالفة سد 
 ( 3))صيغة "لعل" للتعليل( القاعدة الثانية والعشرون:

تعاىلوذلك   قوله  اآلي﴾ ڳڳ ﴿   :يف  تبيني  فعلة  للنا ،  هي:  ات  س 

 ي.هذه العلة: النص الرشع كومسل  التقوى،حتصيل 
 

 

 

 

 

 
الفص  رشحينظر:    (1) املوقعني448)ص  ولتنقيح  إعالم  املحيط177/٣)  (،  البحر  رشح 6/82)  (،   ،)

 . (4/4٣4) املنريالكوكب 

 (. 1/72)  هيل لعلوم التنزيلالتس (2)

 (، إعالم املوقعني 525-245/ ٣ب )(، مغني اللبي580)ص  (، اجلنى الداين267)ص  ينظر: الصاحبي  (٣)

 (.5/196) ملحيط(، البحر ا٣٣٣/2)
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 اخلامتة

امتنان تبارك وتعاىل عىل تيسريه وعظيم  البحث أمحد اهلل  وأسأله ه،  يف ختام هذا 

توص   وقد  الصالح،  والعمل  النافع  العلم  يرزقنا  أن  اسبحانه  من  ئج  لنتالت جلملة 

 :، وهي كاآليتوالتوصيات

 النتائج: أهم  
علأمه .1 وعِ   لأصو  مية  شأنهظَ الفقه  ال  ؛م  من  االستنباط  أداة  هو  كتاب  إذ 

 والسنة وبه يتم استخراج األحكام منهام.

األصولية   .2 القواعد  أثر  فهم  ة  والفقهيظهور  القرآنيةيف  وغزارة اآليات   ،

 النصوص والدالالت اللفظية.  سري التطبيقات األصولية السيام ما يتعلق بقواعد تف
كتبهم  األصولية  دقواعلل    نفرسي امل  حضاراست .3 أثناء  يف  هلا  وإعامهلم   ،

 عملية االجتهاد وتنزيل األحكام. ممارسة 
 أهم التوصيات: 

بالبحو .1 األصواالعتناء  التطبث  يف   ،يقيةلية  الفقه  أصول  علم  أثر  وإبراز 

اجل العلم  هذا  ثمرة  لتظهر  واألحكام؛  األمثلليل  املسائل  بقلة  يوصم  ة  الذي 

 . قاتوالتطبي

د .2 وضوابطه  تخصِّ مراسة  إجراء  رشوطه  وبيان  األصول  التطبيق  يف  صة 

 اته ومهاراته.  وأدو
الفقه وعلم   .3 القواعد املشرتكة بني علم أصول  ثر وأ  ،تفسريأصول البحث 

 .فهم القرآن الكريم وتفسريه ذلك عىل
ية اج بعض القواعد األصولستخروا  ،مةالعناية ببعض كتب التفسري املتقدِّ  .4

    .منها اهتا الفقهيةوتطبيق
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 هرس املصادر واملراجعف
الكرمي ❖ اإللكرتوين ملجمع  برواية حفص    القرآن  املصحف  عاصم،  لطباعة  عن  فهد  امللك 

 املصحف الرشيف. 
ف  اإل .1 املنهاجهباج  عبدشرح  بن  عيل  اإلسالم  لشيخ  السبكي  ،  )ت:الكايف  هـ(،  756، 

الد تاج  الس  عبدين  وولده:  عيل  بن  )الوهاب  ت:  دراسة771بكي،  دي وحتق  هـ(،  أمحد    .ق: 

وإحياء  غريي، دار البحوث للدراسات اإلسالمية  اجلبار ص  نور الدين عبد .  مجال الزمزمي، د

 هـ. 2414الرتاث، الطبعة األوىل 
النيسابوري،  مجاعاإل .2 املنذر  بن  حممد  بكر  بن    ،هـ(٣18)ت:  ،أليب  أمحد  صغري   : حتقيق 

 . هـ1424نية الطبعة الثادار عامل الكتب  ،يفحن حممد
(، حققه وقدم له وخرج  ـه8٣1بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )  أليب  عإلمجا ا . 3

 م. 200٣-ـ ه 1424 الكتب، الطبعة الثانية  ، دار عامل د. أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف   أحاديثه: 
األصول  .4 أحكام  ف  الفصول  الوليإحكام  ا ، أليب  و د  له  وقدم  حققه  فهارسلباجي،  ه:  وضع 

 . 1995 -  هـ1415الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية  دار ،تركي  املجيد عبد
القرآن  .5 حممد    أحكام  بكر  أيب  عبد لإلمام  العريب  بن  بـ)ابن  املعروف  )ت:اهلل  (،  ـه54٣( 

 م. 2000-ـه1421الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل،  حتقيق: عبد
الشافعيأح .6 لإلمام  القرآن  أبوبمجع،  كام  اإلمام  أمح ه  بن كر  النيسابوري  د  عيل  بن    احلسني 

ق عليه: الشيخ حممد  اخلالق، وراجعه وعل  الغني عبد  : الشيخ عبد(، قدم له وحققه458)ت:

 م. 1999-ـ ه1419اء العلوم بريوت، الطبعة الثانية، ، دار إحيرشيف سكر
الرازي اجلصاص احل  بكر  تأليف اإلمام أيب  أحكام القرآن، .7   (،٣70نفي )ت:أمحد بن عيل 

 . ـه 1٣٣5العريب بريوت، الطبعة األوىل   بلكتاا دار 
القر  .8 حممد  آنأحكام  بن  الدين  عامد  الفقيه  لإلمام  اهلرايس،  بـ)الكيا  املعروف  (  الطربي 

ىل لبنان، الطبعة األو  –هـ(، دار الباز للنرش والتوزيع، دار الكتب العلمية، بريوت  504)ت:

 م. 198٣ -هـ 0٣14
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أصول .9 ف  لإلاألحكام  اإلحكام  بعمام  ،  )ت:  ن يل  اآلمدي،  عليه  6٣1حممد  عل ق  هـ(، 

 هـ. 1424وىل الطبعة األ ،الرزاق عفيفي، دار الصميعي  الشيخ: عبد
ا .10 الشرعية  علىاألساليب  التكليفية  لدالة  عبداألحكام  بن  عيل  د.  تأليف:  بن    ،  العزيز 

   . ـه 1427ي، الطبعة األوىل، ن اجلوزإبراهيم املطرودي، دار اب
اإلاإل .11 اإهلية  شارات  األصولية، اب ملىل  سليامن  حث  الربيع  أبو  الدين  نجم  عبد   تأليف    بن 

بن عبد أعد  القوي  الطويف،  بالكريم  عباس  بن  أبو عاصم حسن  للنرش  اله  فاروق  ن قطب، 

 م. 2004 -هـ 1424احلديثة للطباعة والنرش، الطبعة الثاين 
(،  ـه 490:يس )تل الرسخهأيب بكر حممد بن أمحد بن أيب س، لإلمام  أصول السرخسي .12

ما أستاذ  املعجم  رفيق  الدكتور  دار  حقق أصوله وعلق عليه  اللبنانية،  اجلامعة  الفلسفة يف  دة 

 م. 1997-هـ1418الطبعة األوىل  املؤيد،   لبنان، توزيع دار-املعرفة بريوت
األصول، .13 علم  من  الشيـلفضي  األصول  العـلة  مـالمـخ  بـ مـحـة  صـ د  العثاـ ن  ن  ـمي ـيـلح 

 . ـه 14٣0ي، زواجل ن ب هـ(، دار ا 1421)ت:
ابلقرآن .14 القرآن  إيضاح  ف  البيان  تأليفأضواء  ال  ،  حممد  الشيخ  بن  األمني  حممد  عالمة 

اهلل أبو زيد، دار عامل الفوائد،    بدبكر بن ع  هـ(، إرشاف1٣9٣املختار اجلكني الشنقيطي )ت:

 هـ. 1426الطبعة األوىل 
املوقعني  . 15 الع  إعالم  رب  عبد املنيعن  أيب  الدين  لشمس  قيم    د محم  اهلل  ،  ابن  بكر  أيب  بن 

ـ . 142٣  دار ابن اجلوزي الطبعة األوىل ( حتقيق: مشهور حسن آل سلامن  هـ751اجلوزية )ت:  ه
للوزير عون الدين أيب املظفر حييى  ،  ة األربعةاهب األئماإلفصاح عن معاين الصحاح ف مذ  .16

 . فجر مركز،مد يعقوب طالب عبيدي حتقيق : حم،هـ(560)ت:،بن هبرية احلنبيل 
العام ببعض آايت األحكامملاإل .17 العالمة حممد بن صالح  الشيخ  بقلم فضيلة  ثيمني، من  ، 

 . ـه 4٣61األوىل  سة الشيخ حممد بن صالح العثيمني اخلريية، الطبعةإصدارات مؤس
بن   البحر احمليط ف أصول الفقه، .18 الدين حممد  الاهلل    هادي بن عبد  لبدر    شافعي الزركيش 

بتح745-794) قام  الشيخا   دعب  . دريره  (،  وراجعه  غدة،  أبو  عبد  عبد/لستار  اهلل    القادر 

   هـ.141٣سالمية بالكويت الطبعة الثانية زرة األوقاف والشؤون اإل العاين، طبعة و
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ا .19 ابذل  ف  عبد  ألصول،لنظر  بن  حممد  العامل  العالء  اإلمام  الشيخ  احلميد    تصنيف 

حق525)ت:  األسمندي زهـ(،  حممد  الدكتور  عليه  وعلق  الرشيعة لرب ا   عبد  كي قه  أستاذ   ،

  -مكتبة دار الرتاثانون باجلامعات العربية،  اإلسالمية والقانون املدين بكليات الرشيعة والق

 م. 1992-هـ 1214القاهرة، الطبعة األوىل 
الفقه . 20 أصول  ف  عبدالربهان  املعال  أيب  احلرمني  إلمام  عبد   ،  بن  يوساهلل  امللك  بن  ف   

 هـ. 1420عظيم حممود الديب، دار الوفاء الطبعة الثالثة  ل ا   عبد  .هـ(، حققه د478اجلويني، )ت: 
املخت .21 احلاجب، بيان  ابن  خمتصر  شرح  عبد تأ  صر  بن  حممود  الثناء  أيب  الدين  شمس    ليف 

هـ(، حتقيق الدكتور حممد مظهر بقا، مركز إحياء الرتاث  749)ت: محد األصفهاينرمحن بن أال

 . ـه4061 جامعة أم القرى، الطبعة األوىل اإلسالمي،
الواسطي الزبيدي  ، تأليف السيد حممد مرتىض احلسيني  اتج العروس من جواهر القاموس .22

)ت: الفكر2051احلنفي  دار  شريي،  عيل  وحتقيق  دراسة  والتوزيع، للطباعة    هـ(،  والنرش 

 . ـه 1414طبع عام 
الفقه .23 أصول  ف  التحرير  شرح  تأليالتحبري  العالمة،  بن    ف  عيل  احلسن  أيب  الدين  عالء 

الرساح، مكتبة هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور أمحد بن حممد  885ملرداوي احلنبيل )ت:ا امن  يلس

 هـ. 1421الطبعة األوىل   الرشد، الرياض،
جب .24 املسامع  اجلوامتشنيف  عبد  ع،مع  بن  هبادر  بن  حممد  الدين  بدر  اإلمام  اهلل    تأليف 

)ت: د794الزركيش  وحتقهـ(،  دراسة  ود  عبد.  يق  ربيع،  ع.  اهلل  مؤسسة  زالع  دبسيد  يز، 

 م. 2006قرطبة، الطبعة الثانية، 
والتنوير .25 التحرير  األستاذ    ،تفسري  عاشور،  تأليف سامحة  ابن  الطاهر  الشيخ حممد  اإلمام 

 .ةلتوزيع، تونس، بدون تاريخ طبعللنرش وا  دار سحنون
ر  ا دلعالمة حممد بن صالح العثيمني،  ة الشيخ ا لفضيل  ،( سورة البقرة)تفسري القرآن الكرمي    .26

 . ـه142٣اجلوزي، الطبعة األوىل  ن اب
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اإلسالمي .27 الفقه  ف  النصوص  حممد    تأليف  ،تفسري  اإلسالمي، د.  املكتب  صالح،  أديب 

 م. 199٣  -هـ 141٣الطبعة الرابعة 
األصولتق .28 علم  من  األصول  لطائف  على  احلصول  بن    ريب  حممد  العالمة  الشيخ  لفضيلة 

العثيص )ت:الح  تأليف ـه 1421مني  غازي  ،(،  مرب   د.  ابن    دش ن  دار  العتيبي،  خلف  بن 

 هـ.14٣1اجلوزي، الطبعة األوىل 
  ى الدبويس اإلمام أيب زيد عبيد اهلل بن عمر بن عيس،  تأليف  لفقه،األدلة ف أصول اتقومي   .29

)ت: ا 4٣0احلنفي  الكتب  دار  امليس،  الدين  حميي  خليل  الشيخ  وحققه  له  قدم  لعلمية  هـ(، 

 م 0102-1421وت لبنان، الطبعة األوىل بري
الفقها .30 أصول  ف  عبد  لتلخيص  املعال  أيب  احلرمني  عب  إلمام  بن  يوسف    دامللك  بن  اهلل 

)ت:اجل عبد478ويني  الدكتور  حتقيق:  النيبال،   هـ(،  ال  اهلل  البشائر  وشبري  دار  عمري، 

 م. 2007 -هـ 1428اإلسالمية، الطبعة الثانية 
دي  لكخليل بن كييد  ع يب سأ   للحافظ صالح الدين   صيغ العموم،  ف تنقيح   تلقيح الفهوم .31

)ت: الدمشقي  حتقيق/ 761–694العالئي  عبد  عيلهـ(،  وعادل  دار    ،  وجودامل  معوض 

 م. 1997-هـ 1418األرقم، الطبعة األوىل، 
  ين احلنبيل أليف: حمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذا ، تهيد ف أصول الفقهالتم .32

 هـ. 1406، الطبعة األوىل،  ىالقر  هـ(، ت: حممد عيل بن إبراهيم، جامعة أم510)ت:
ني املعروف بأمري بادشاه، دار الفكر،  المة حممد أم، للعالتحرير على كتاب التحرير  تيسري .33

 بدون تاريخ طبع. 
األ  تيسري . 34 قواعد  إىل  الفصولالوصول  ومعاقد  عبد  صول  بن  املؤمن  عبد    احلق  لإلمام 

ا   عبد ،  (، رشحهـه 7٣9نبيل )ت:احل  البغدادي املدرس سابقا بجامعة نفوزا لاهلل بن صالح   ،

 هـ. 1429وزي، الطبعة الثالثة، شوال  م، دار ابن اجل فرع القصي  -د بن سعود اإلسالميةاإلمام حمم
القرآن .35 ألحكام  اهلل    ،اجلامع  عبد  أيب  حتقيق  تأليف:  القرطبي،  األنصاري  أمحد  بن  حممد 

  هـ.1427كي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل لرتبد اهلل ا الدكتور ع
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الفقه،  مجع .36 أصول  ف  قايض  اجلوامع  عبدتأليف  الدين  تاج  القضاة  عيل  الوهاب      بن 

عبد771)ت:السبكي   حواشيه  ووضع  عليه  علق  إبراهيم  هـ(،  خليل  الكتب املنعم  دار   ،

 م. 2000-هـ1421لبنان، الطبعة األوىل  -وتالعلمية، بري
الداين  اجلىن .37 املعاينف    املرادحروف  قاسم  بن  احلسن  الدكتورق، حت ي، صنعه:    فخر  /  يق 

لبنان، الطبعة األوىل    –العلمية، بريوت  تاذ حممد نديم فاضل، دار الكتب  قباوه، واألس  الدين 

 م. 1992 -هـ 141٣
الوهاب    ، تأليف: د. يعقوب بن عبدامهأقس  -  شروطه  –  أركانه  –يقته  احلكم الشرعي حق .38

 م. 2010-ـه 14٣1رشد نارشون، الطبعة األوىل،  مكتبة ال  الباحسني،
األصولينيدالال .39 مباحث  ف  األلفاظ  تأليفت  عبد ،  ،  بن  يعقوب  الباح  د.  سني،  الوهاب 

كبار هيئة  سع  عضو  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  التدريس  هيئة  وعضو  اإلسالمية العلامء  ود 

 م. 1٣20-هـ14٣4ة العاملية، دار التدمرية، الطبعة األوىل، وجامعة املعرف
  د. عبد   ، إعداد وترتيبف فيه ف الفقه والقانون ختالالوم املخالفة وأثر اـ خطاب مفهـدليل ال .40

 م. 2000 -ـه 1421وىل،  ابن حزم، الطبعة األ  السالم أمحد راجح، دار
حبيب .41 بن  حممد  بشرح  جرير  أم  ،ديوان  حممد  نعامن  الدكتور  املعارف  حتقيق  دار  طه،  ني 

 الطبعة الثالثة.
ا .42 الدر املختارلحملتار عرد  ابن عى  بـ)حاشية  املعروفة  بن  (بدين ا،  أمني  بن  تأليف: حممد   ،

 . هـ1412دين، دار الكتب العلمية، عمر ابن عاب 
اإل  الرسالة، .43 عبد تأليف:  أيب  )ت:  مام  الشافعي  إدريس  بن  حممد  ب204اهلل  تحقيق  (، 

 بدون دار طبع وتاريخ طباعة. ورشح: أمحد شاكر، 
الدين عبد  اجباحلصر ابن  رفع احلاجب عن خمت .44 ال  ، لتاج  )ت:    ،بكي  سالوهاب بن عيل 

771  ، َو  هـ(  عوض  حممد  عيل   : عبد حتقيق  أمحد  عامل  عادل  دار   ، الطبعة املوجود  الكتب   

 هـ . 1419 األوىل
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الفقه .45 أصول  ف  املناظر  وجنة  الناظر  عبد  روضة  الدين  ملوفق  بن  اهلل    ،  حممد  بن  أمحد  بن 

)ت:  ، املقديس  ،  هـ620قدامة  دحققه  (  مكتبة    عبد .  :   ، النملة  عيل  الطبعة    لرشدا الكريم 

 هـ . 142٣السادسة 
احملل .46 اجلالل  السبكيشرح  البن  اجلوامع  مجع  على  ،  ي  البناين  حاشية  مع  البايب    ،  مطبعة 

 هـ. 1٣56، الطبعة الثانية، احللبي
  ت:     ،هـ( 729)ت: مد بن أمحد الفتوحي املعروف بابن النجار حم ، تأليف  الكوكب املنري  شرح .47

 هـ. 1418بيكان، عة البمحاد، مكت هنزي .د حممد الزحييل،. د
،  هـ(476ت:)  لشريازيا   بن عيل  أيب إسحاق إبراهيمإلمام  ل  ،ف أصول الفقه   شرح اللمع .48

نصهحققه   عليه وخرج  عبد  :وعلق  بن  األستاذ    د. عيل  العمرييني،  بن عيل  املشارك  العزيز 

 م. 1919 -هـ  1214ة التوبة، الطبعة األوىل، مكتبسعود اإلسالمية، بجامعة اإلمام حممد بن 
، لشهاب الدين أبو العباس أمحد بن    ر احملصول ف األصولتنقيح الفصول ف اختصا   رحش . 49

ـ . 1٣9٣الرؤوف سعد ، دار الفكر ، تاريخ الطبع    : طه عبد  هـ( ، حققه   468ت :  ، )   إدريس القرايف   ه
  .حتقيق : د  هـ(716قوي الطويف )ت:اللنجم الدين سليامن بن عبد    ضةشرح خمتصر الرو  .50

 هـ . 1419الثانية مؤسسة الرسالة الطبعة  كيرت العبد اهلل
حممد  العالمة شمس الدين   ، لإلماملشفاء العليل ف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعلي  . 51

بكر   أيب  )ت: بن  اجلوزية  قيم  ودراسة:  751بن  حتقيق  صالح    د. هـ(،  بن  الصمعاين،  أمحد 

 هـ. 4291يع، الطبعة األوىل  ز تو ال و جالن، دار الصميعي للنرش  كتور/عيل بن حممد الع لد وا 
ف كالمها .52 العرب  وسنن  العربية  اللغة  فقه  ف  احلس الصاحيب  أليب  ب ،  أمحد  بن  ني  فارس  ن 

لراجحي،  هـ(، رشح وحتقيق السيد أمحد صقر، قدم هذه الطبعة/ أ.د. عبده ا ٣95زكريا )ت:

 م. 200٣ثقافة، الاهليئة العامة لقصور 
سني الفراء البغدادي احلنبيل  يب يعىل حممد بن احلأ  ايضق، تأليف: الف أصول الفقهالعدة   .53

 هـ. 1414دار نرش، الطبعة الثالثة، كي، بدون أمحد بن عيل سري املبار .هـ(، ت: د 458)ت:
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والعموم، .54 اخلصوص  ف  املنظوم  ش  العقد  األصول  الدين للعالمة  إدريس    هاب  بن  أمحد 

)ت:ال وحتقيقـه 682قرايف  دراسة  ع  :(،  اخلتم  أمحد  املاهلل  دبد.  املكتبة  األوىل  ،  الطبعة  كية، 

 م. 9199 -هـ 1420

الدمجع اجلوامع  الغيث اهلامع شرح  .55 تأليف ول  ،  (   هـ 826  قي )ت: زرعة أمحد العرا ين أيب  ، 

احلديثا  الفاروق  قطب،  بن  عباس  بن  عاصم حسن  أبو  به:  للطباعةعتنى  الطبعة  ة    والنرش، 

 م. 2000 -هـ 1420األوىل 

 يخ طبع.   بن اهلامم، دار الفكر، بدون تارن بن عبد الواحد يالد ل، تأليف كامفتح القدير .56

لإل .57 إدريس  الفروق،  بن  أمحد  العباس  أيب  الدين  شهاب  القرايف  املالكي  مام  املرصي 

 م. 200٣-هـ1424هـ(، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 684)ت:

د.      :ققيحتو  (، دراسة ٣70)ت: اجلصاص بن عيل الرازي مام أمحد  ، لإلف األصول   الفصول  .58

بن جا اإلرشاد، وزارعجيل  النشمي، مكتبة  اإلسم  والشؤون  األوقاف  بالكويت،  ة  سالمية 

 م. 1994 -هـ 1414الطبيعة الثانية، 

واملتفقه .59 ال  الفقيه  اخلطيب  بن  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو   : تأليف  )ت،  : بغدادي 

 هـ .  1421الثاين  بعةطل، دار ابن اجلوزي ، ا : عادل بن يوسف العزازي هـ( ، حققه462

احمليط .60 العالمةالقاموس  تأليف  حم  ،  الدين  جمد  آبادي،  اللغوي  الفريوز  يعقوب  بن  مد 

ا 817)ت مكتب  العرقسويس،  هـ(، حتقيق  نعيم  بإرشاف: حممد  الرسالة،  مؤسسة  يف  لرتاث 

 هـ. 1419لسادسة الطبعة ا  مؤسسة الرسالة،

ال . 61 أصول  ف  األدلة  أيبفقهقواطع  اإلمام  تأليف:  حممد ظامل  ،  بن  منصور  السمعاين    فر 

 هـ. 1418جامعة أم القرى، الطبعة األوىل،    : د/عيل عباس احلكمي، هـ(، ت 489الشافعي )ت: 

الت .62 الطبفسري مجعا ودراسةقواعد  عفان،  ابن  دار  السبت،  عثامن  بن  د. خالد  تأليف:  عة ، 

 م. 8200 – ـه1429ة، الثاني
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الم عز  سشيخ اإل/الح األنام، تأليفص إ يف  ، املوسوم بـ)قواعد األحكامالكربىالقواعد   .63

عبد عبدالعز  الدين  بن  )ت:  يز  عثامن مجعة هـ(، حتقيق/606السالم  ود.  كامل محاد  نزيه  د. 

 م. 2000-هـ 1421ريية، دار القلم دمشق، الطبعة األوىل ضم

  بن   د م حم   افظ املفرس خادم القرآن العظيم العالمة احل   للشيخ اإلمام   لوم التنزي كتاب التسهيل لعل  . 64

ـ  40٣1الطبعة الرابعة    -بنان ل   –ي، دار الكتاب العريب بريوت  أمحد بن جزي الكلب   م. 198٣  -ه
السالم    نرب املعروف بـ)سيبويه(، حتقيق ونرش عبد، أيب برش عمرو بن عثامن بن قالكتاب .65

 هـ. 1408لثالثة رة الطبعة ا جي بالقاهحممد هارون، مكتبة اخلن
منصور بن يونس بن إدريس  عالمة فقيه احلنابلة  لخ ا يشلل  كشاف القناع عن منت اإلقناع . 66

ـ  1402ل مصلحي مصطفى هالل، دار الفكر،   راجعه وعلق عليه هال ، البهويت  م. 1982  -ه
ن  العزيز ب  د، تأليف اإلمام عالء الدين عب لبزدويلشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم  ك .67

ب   البغدادي، دار الكتاباهلل  م بط وتعليق وختريج حممد املعتصهـ(، ض7٣0خاري )تأمحد الب

 ـ. ه1417العريب، الطبعة الثالثة 
ا  .68 ف  معجم  اللغويالكليات  والفروق  موسى ملصطلحات  بن  أيوب  البقاء  أليب  احلسني    ، 

ر عدنان  سه الدكتوهـ(، قابله عىل نسخ خطية وأعده للطبع ووضع فهار1094الكفوي، )ت

 م. 1988 -هـ  1941ة يناملرصي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثاويش وحممد در
ال .69 مكرم  عربلسان  بن  حممد  الدين  جلامل  )ت:،  املرصي  منظور  صادر 117بن  دار   ،)

 م. 2004الطبعة الثالثة 
املذه .70 املذهاجملموع  قواعد  ف  الدين  ،  ب ب  صالح  العالئي للحافظ  كيكلدي  بن  خليل 

ار  دس،  ا بجميد عيل العبيدي و د. أمحد خضري ع  وحتقيق/ د.ـ(، دراسة  ه761)ت:    الشافعي

 م. 2004-هـ1425ة، عامر، املكتبة املكي
  هـ( 606، )ت: ر بن احلسني الرازيدين حممد بن عم ، فخر الم أصول الفقهاحملصول ف عل . 71

ـ . 1418مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة    الدكتور طه جابر العلواين، اسة وحتقيق/ در   ه
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منت .72 واخمتصر  السؤل  واجلدل هى  األصول  علمي  ف  تأليفألمل  أيب  ماإل  :،  الدين  مجال  ام 

املال  عمرو بكر  أيب  بن  عمر  بن  احل عثامن  بـ)ابن  املعروف  )ت:  كي  ابن  646اجب(،  دار   ،)

 م. 2006-ـه 1427حزم، الطبعة األوىل، 
املختار  بن حممد د األمني ، تأليف: الشيخ العالمة حمممذكرة أصول الفقه على روضة الناظر . 73

 . ـ ه 1426ة األوىل،  ئد للنرش والتوزيع، الطبع ا لفو ا   (، دار عامل ـ ه 1٣9٣ني الشنقيطي )ت: اجلك 
اإلمجاع .74 ابن    ،مراتب  احلافظ  ابن  لإلمام  دار  إسرب،  أمحد  حسن  بعناية:  الظاهري،  حزم 

 م. 1998  – ـه1419الطبعة األوىل حزم،  
األصول، .75 علم  من  أ  املستصفى  اإلسالم  حمحلجة  حامد  بن يب  الغزال    مد  حممد 

 هـ. 1417وىل قر، مؤسسة الرسالة الطبعة األشاأل ن، حتقيق: حممد سليام هـ(505)ت:
دة يف أصو   .76   أمحد بن إبراهيم الذروي ، دار الفضيلة ،  .حققه : دل الفقه آلل تيمية ، املسو 

 هـ .  1422الطبعة األوىل 
الفقه  .77 أصول  ف  حماملعتمد  احلسني  أيب  تأليف  عيل ،  بن  الط  مد  املبن  البرصي  عتزل  يب 

وضبطه4٣6)ت: له  قدم  لبنا  خيالش  هـ(،  أزهر  مدير  امليس  العلمية، خليل  الكتب  دار  ن، 

 م. 198٣-هـ0٣14الطبعة األوىل   نان،لب-بريوت
ابن قدامة  ،املغين .78 الفتاح    عبد  د. :  حتقيق  ،هـ(  620)ت:  ،لإلمام  املحسن وعبد  اهلل عبد 

 . هـ1412 ة الثانيةدار هجر الطبع،حممد 
عن كتب  ين  مغ .79 اهلل  تأليف   األعاريباللبيب  عبد  ي ب :  بن هشام س و ن  بن أمحد    ألنصاري ا   ف 

، ، الكويت، السلسلة الرتاثيةحممد اخلطيب  دكتور عبد اللطيف(، حتقيق ورشح ال761)ت:

 هـ .  1421وىل الطبعة األ
لكتب  ا يني اخلطيب، دار  محد الرشب، تأليف حممد بن أمغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  .80

 هـ. 1415العلمية، الطبعة األوىل 
الفروع  لو لوص امفتاح   .81 بناء  الرشيف أيبعلى األصول   إىل  بن  عبد  ، لإلمام  أمحد    اهلل حممد 

فرك771التلمساين )ت: دراسة وحتقيق: حممد عيل  الريان  هـ(،  مؤسسة  املكية،  املكتبة  وس، 

 م. ٣200 -هـ  4142للطباعة والنرش، الطبعة الثانية 
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اللغة .82 )ت:  مقاييس  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  دـه ٣95أليب  بريوت    را (  اجليل 

 . ـه 1411ىل : عبد السالم هارون الطبعة األوحتقيق
األصولاملقدم .83 ف  ار  ة  القص  بن  عمر  بن  عيل  احلسن  أيب  لإلمام  )ت:،  هـ(،  ٣97املالكي 

رب اإلسالمي،  الغزائر، دار  بجامعة اجلقرأها وعلق عليها حممد بن احلسني السليامين أستاذ  

 م. 1996الطبعة األوىل، 
زينلإل،  املقنع  حر  ش فاملمتع   .84 التنوخي  مام  ي  املنج  : عبد  حتقيق  ،هـ(  569)ت:  ،الدين 

 هـ . 4181دار خرض الطبعة األوىل   ،امللك بن عبد اهلل بن دهيش
األصول .85 علم  إىل  الوصول  عبد منهاج  القضاة  قايض  تأليف:  بن   ،  حم  اهلل  بن    مد عمر 

ا هـ(،856)ت:يضاويالب تأليف:  املنهاج،  أحاديث  ختريج  عبد   افظحل ومعه  الدين    زيم 

العراقي )ت:ال للطباعة والنرش  ـ(، حتقيق: سه806رحيم بن احلسني  ليم شعبانية، دار دانية 

 م.1989وىل والتوزيع، الطبعة األ
له   صه وقدمـ(، ضبط نه790، )ت:  أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي  املوافقات .86

ن ، الطبعة  ن . دار ابن عفاام سل  ليه وخرج أحاديثه : أبو عبيدة مشهور بن حسن آوعلق عل

 هـ . 1417األوىل 
دار  الرمحن احلطاب،    ، تأليف حممد بن حممد بن عبدشرح خمتصر خليل  هب اجلليل فموا .87

 هـ. 1412الفكر، الطبعة الثالثة،  
مام عالء الدين حممد بن  الشيخ اإل  ، تأليف صول الفقهئج العقول ف أ اميزان األصول ف نت  .88

 هـ. 1407،  امللك السعدي، الطبعة األوىل عبدالقرن التاسع، ت:   ءلامعأمحد السمرقندي من 
األصولهن .89 منهاج  شرح  السول ف  ال اية  مجال  اإلمام  الشيخ  تأليف  عبد،  بن    دين  الرحيم 

الشافعي )ت:  املفي 772احلسن اآلسنوي  ا دة املسامهـ(، ومعه حواشيه  لة سلم  رشح  لوصول 

ابقا، دار عامل الكتب،  املرصية س  تي الديارفمعي  يهناية السول تأليف الشيخ حممد بخيت املط

 يخ طبعة.بدون تار
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 هـ. 1404يل، دار الفكر،  تأليف حممد بن شهاب الدين الرم ، ية احملتاج إىل شرح املنهاجهنا . 90
األصول .91 دراية  ف  الوصول  الديهناية  صفي  تأليف  بن ،  حممد  األالر  عبد  ن  رموي  حيم 

 هـ. 1419بة الباز، تك، مح سعد الرسي.  اهلندي، ت: صالح اليوسف، د
السعادات  ، ألهاية ف غريب احلديث واألثرالن .92 بابن  املبارك بن  يب  املعروف  اجلزري  حممد 

 هـ . 1422، دار املعرفة الطبعة األوىل مون شيحا: خليل مأقيقهـ(، حت606األثري، )ت: 
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 خلصامل
ودرستها من اجلانب النحوي والداليل،    ،َلزعرضت يف هذا البحث لقراءة أيب ِمج 

وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة، ومتهيد، وستة مباحث، ثم اخلامتة، وفيها أهم  

 النتائج والتوصيات، ثم الفهارس الفنّية. 

املوضوعا أمهية  إىل  فيها  عرضت  الكر  ؛ ملقّدمة  بالقرآن  الرتباطه   م يوذلك 

 أثر يف بعض مسائل االختالف واالختيار. يب ِمَلز هلا وقراءاته، كام أن قراءة أ

ومنزلته    يأيتثم   ولقبه  وكنيته  اسمه  ملز  بأيب  للتعريف  فيه  وعرضت  التمهيد 

 القراءات الشاذة.  إحدىومنزلة قراءته ووفاته، وأن قراءته 

املبحث األّول من اجلانب وقد قمت   داليل،لاالنحوي و  نيثم درست قراءاته يف 

النحوع  بتقسيمها أبواب  اخلطاب    ،ىل  بني  القراءات  بعض  لرتدد  فتعّرضت 

ويف   ،والتكلم  ،) )َثمَّ اإلشارة  اسم  الثاين  املبحث  ويف  واخلطاب،  الغيبة  بني  أو 

الثالث للمبتدأ ونواسخه،   ( وهي من   ،ملرفوع باالبتداءدرست افيه  واملبحث  و)َأنَّ

 (.نّ إ أخوات )إّن(، وكرس مهزة )

وذلك يف    ، وباسم الفعل   ، املتعلقة بالفعل   ويف املبحث الرابع عرضت لبعض املسائل 

تقديم    أربعة  الثاين  واملطلب  ظاهر،  لفاعل  الفعل  إسناد  األّول:  املطلب  مطالب، 

الثالث: دخول الم الطلب عىل املضارع املخاطب،  املفعول به عىل الفعل، ويف املطلب  

ت فيه  )هيهات(. أّما املبحث اخلامس فعرض  الفعل   م س ب الّرابع عرضت ال ل ويف املط 

 للعطف، ويف املبحث السادس عرضت لـ)َأاَل( الستفتاحيَّة.

يف  ِمَلز  أيب  قراءة  دور  أبرزها  من  وكان  والتوصيات،  النتائج  أهم  جاءت  ثم 

النحوي اخلالف  مسائل  العلامء  ،بعض  مشاهري  بعض  اختارها  وقد   ؛واالختيار، 

لتوصيات أمهية الصحابة، وكان من أبرز اجهها لقراءة بعض  وأ ملوافقتها يف بعض  

 اجلوانب اللغوّية األخرى كاجلانب الصويت والرصيف.  يف بقيةدراسة قراءة أيب ملز 

 داللية.  –نحوّية  -أيب ملز-قراءة  :الكلمات املفتاحية



 وف ـــعـم الــعـمنـد الـبن عــن بـحس.  د                                         ةـــــي ــدالل ةــــويـحـة نـــسدرا :زــل  ج  ـ  راءة أيب مق
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 ةـاملقدم
 اهلل الرمحن الرحيم بسم

 املرسلني وبعد:والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء وسيد 

القر الفصاحة، وكان والآفقد جاء  الكريم يف أعىل مراتب  زال منبعًا خصيبًا    ن 

ية ودارت حوله الكثري من   ،هتّم به دارسو اللغة قدياًم وحديثاً اولذا    ؛للدراسة اللغوِّ

 ث. الدراسات واألبحا

أحد القراء بدراسة قراءة  ا  إمّ   ،ميدانًا فسيحًا للدراساتقراءات القرآنية  ال  وتعد  

ها  عِ ب  تَ ة وتَ نغوية، أو بدراسة ظاهرة معيحوية واللّ وتية والنَّ فية والصَّ يف اجلوانب الرصَّ 

رغبت يف دراسة قراءة    وعند قراءيت يف بعض كتب التفسري والقراءاتعند القراء،  

ونظرًا    ،التنقيب استقر الرأي عىل دراسة قراءة أيب ملزوبعد البحث و  ،أحد القراء

النحويقرارة  لكث اجلانب  عىل  الدراسة  يف  اقترصت  وتوسعها    ، والّداليلّ   ءاته 

 . ة(ـــ وية داللي  ـ حـة نـ دراس  :زـجل ـي مـراءة أبـ)ق واخرتت أن يكون عنوان هذا البحث 
 أمهي ة املوضوع وأسباب اختياره:

،عزّ  كتاب اهللارتباط هذا املوضوع ب -1  تِالوته.بين املتعبد  وجلَّ

 غّوية. دراسات اللمكانة القراءات يف ال -2

 أثر قراءة أيب ملز الذي وقفت عليه يف بعض مسائل اخلالف واالختيار.  -3

ض لقراءة أيب ملز بالدراسة والتحليل، مع كثرهتا  -4  . عدم الوقوف عىل من تعرَّ

 :خطة البحث
 ث: مباحستة و ،دومتهي ،البحث من مقدمة هذا يتكون

 ومنهجه. طة البحث خووأسباب اختياره،  ،املقدمة وفيها أمهية املوضوع

 وفيه مطلبان:  ،التمهيد: التعريف بأيب ملز

 ولقبه.  ، وكنيته ،املطلب األول: اسمه
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 ووفاته. ،زلتهـاملطلب الثاين: من

 بان: لوفيه مط ،: العدول بني اخلطاب والتكلم والغيبةاملبحث األول

 اخلطاب والتكلم. بني  األّول:املطلب 

 .املطلب الثاين: بني الغيبة واخلطاب

 سم اإلشارة )َث َّ(لثاين: ااملبحث ا
 وفيه ثالثة مطالب: ،هخاملبحث الثالث: املبتدأ ونواس

 بتداء.املطلب األّول: املرفوع باال

 .) ( من أخوات )إنَّ  املطلب الثاين: )َأنَّ

.)  املطلب الثالث: كرس مهزة )إنَّ

 وفيه أربعة مطالب:  ،الفعل  : الفعل واسمبحث الرابعملا

 لفاعل ظاهر.  فعللاسناد إل: املطلب األوّ 

 املطلب الّثاين: تقديم املفعول به عىل الفعل. 

 املطلب الثالث: دخول الم الطلب عىل املضارع املخاطب.

 املطلب الرابع: اسم الفعل هيهات. 

 املبحث اخلامس: العطف.
 احيَّة.( االستفتال  املبحث السادس: )أ  

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  اخلامتة:
 ية. نفرس اللفهاَث ا 

 :املنهج الذي سرت عليه
 متبعًا اخلطوات التالية:  ،يف هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل اتبعت

ا كالتفاسري،   -1 وكتب القراءات وتوجيهها وغريها،  مجع قراءة أيب ملز من مظاِّنِّ

 ورقم اآلية.  ، وبيان اسم السورة التي وردت فيها البحث عها من  يف موض   ثم إيرادها 



 وف ـــعـم الــعـمنـد الـبن عــن بـحس.  د                                         ةـــــي ــدالل ةــــويـحـة نـــسدرا :زــل  ج  ـ  راءة أيب مق

346 

 فق أيب ملز يف القراءة هبا.اا، وذكر من ومن مظاِّنِّ  قراءةق التوثي -2

نحويّ  -3 دراسة  فيه  بعرضها  ،ةدراستها  ما  وذكر  املختلفة،  النحو  كتب   اعىل 

 راء إن وجدت. آمن أقوال و 

القراءة   -4 التفسري  بعرضهاتوجيه  كتب  ذكره  وبيان  اءات،  والقر  ،عىل  ما 

 العلامء فيها وما حتتمله من أوجه.

 .ومعناها ،لقراءة أيب ملز ه الداليلبيان الوج -5

 عدم الرتمجة لألعالم واالقتصار فقط عىل إيراد أسامئهم لكثرهتا. -6

 .اهودومواضع ور  ،وذكر البحر ،هايتوثيق األبيات الشعرّية بنسبتها لقائل -7

 والكتابة. ،ط، والرتقيم توثيق، والضبااللتزام باملنهج العلمي يف ال -8
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 هيدتمال
 بي جملزيف بأالتعر

 : وكنيته ولقبه ول: امسه املطلب األ
 ه:  ـمـاس

 يش بن عبد اهلل بح  ري بن  ثبن خالد بن ك  (1) ويقال شعبة  ،الحق بن محيد بن سعيد

 . (2) بن سدوس

 ه:  ـتــيـكن
اشتهر وهبا  ملز،  وِمج (3) أبو  الالم ،  وفتح  امليم  بكرس  و(4) َلز  املن قِ ،  فتح  يم، ل 

 . (5) واملشهور كرسها

بت  ء وكل ش »  جلَلجز ا واشتقاقه من   َجلجزًا.   ه  ه وأحكمته من َشدٍّ وغريه فقد جلزتَ صلَّ

نان: الَ  وط ة  قَ لج وَجلجز  السِّ  . ( 6) « التي يف أسفله مستديرة عليه، وكذلك َجلجز  السَّ

   لقبه:
 .(11) واألسود ،(10) واألعور ،(9) ، والفقيه(8) والبرصّي  ،(7) دوّس السَّ 

 
 . (11/171)؛ وهتذيب التهذيب (64/20)دمشق ريخ ينظر: تا( 1)

 . ( 785) لم  س حيح م ؛ ورجال ص ( 358) ؛ والطبقات خلليفة بن خياط  ( 162/ 7) الطبقات الكربى   ينظر:  (2)

 . (24/296)يف بالوفيات ؛ والوا(2/363) ينظر: غاية النهاية يف طبقات القراء  (3)

 . (586)ينظر: هتذيب التهذيب  (4)

 .(70/ 2)واللغات  سامء ينظر: هتذيب األ (5)

 .(67، 15/66)ر: التاج )ج ل ز( . وينظ(352)االشتقاق   (6)

 . (399)الثّقات للعجيل  ؛ وتاريخ(7/162)ينظر: الطبقات الكربى ( 7)

 .(64/20)تاريخ دمشق ؛ و(8/258)ينظر: التاريخ الكبري ( 8)

 . ( 352)ينظر: االشتقاق ( 9)

 . ( 171  / 11) ؛ وهتذيب التهذيب  ( 1202/ 3) ل والتجريح  تعدي ؛ وال ( 785) رشاد  اهلداية واإل ينظر: ( 10)

 ينظر: املصادر السابقة. (11)
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 :انته ووفاتهملطلب الثاين: مك ا
 ته:  مكان

التا أحد  ملز  عبد(1)بعنّي أبو  منهم:  الصحابة  بعض  من  سمع  عمر،   ،  بن  اهلل 

  م ه ن ع   هلل ا   ض ر عباس، وأنس بن مالك، وأبو موسى األشعرّي، وحفصة أم املؤمنني  وابن  

 . أمجعني 

التَّ  أبو  منهم:  التابعني  من  مجاعة  عنه  مح    ،احيَّ وروى  بن  وأنسويزيد  بن   يد، 

 . (2) وغريهم ،، وقتادةاينّ يَ تَ خج وأيوب السَّ سريين، 

الرواية يف حروف القرآن، قال ابن املبارك عن  وقد وردت عنه  »نزل خراسان،  

يقوم هبم  عمران بن جرير   أبو ملز  كان  بأهل خراسان-قال:  يف رمضان،   -يعني 

 . (3) «خيتم كل أسبوع

ضها بعض القراء  شاذة، وقد وافق يف بعالقراءات ال  وتعد قراءة أيب ملز إحدى

 سبعة، كحمزة والكسائي. ال

 وفاته:
سنة   تويف  فقيل  وفاته،  سنة  يف  الّروايات   ،(5) هـ 100وقيل    (4) هـ101تعددت 

وقيل يف خالفة   ،(8) هـ110سنة    ة، وقيل بالكوف(7) هـ109، وقيل  (6) هـ106وقيل  

 
 .(7/324)واإلكامل  ؛( 399)ينظر: تاريخ الثّقات للعجيل ( 1)

 .(64/20)؛ وتاريخ دمشق ( 2/330)صحيح مسلم  ؛ ورجال(785)رشاد ينظر: اهلداية واإل ( 2)

 .(2/363)القراء غاية النهاية يف طبقات ( 3)

 . (1/240)ينظر: تاريخ مولد العلامء ( 4)

 .(2/363) ر: غاية النهاية يف طبقات القراء ينظ (5)

 .(24/629)؛ والوايف بالوفيات (7/14)؛ وتاريخ اإلسالم (70/ 2)ات ينظر: هتذيب األسامء واللغ ( 6)

 . (2/330)؛ ورجال صحيح مسلم (785): اهلداية واإلرشاد ينظر( 7)

 . (147)مصار ء األنظر: مشاهري علامي (8)
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نة مات السن البرصّي س قد  و   بقليل،  العزيز قبل وفاة السن البرصّي   عمر بن عبد

 . (2) هبرية يف والية ابن تويف يلوق ،(1) للهجرة 110

 

 

 

 

 
 

 
 .(8/258)؛ والتاريخ الكبري (7/162)ينظر: الطبقات الكربى  (1)

 .(358)ينظر: الطبقات خلليفة بن خياط  (2)
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  املبحث األّول
 العدول بني اخلطاب والتكلم والغيبة

أو   ،االنتقال يف التعبري عن معنى من املعاين بني التكّلم  ىلطلق علامء البالغة عي

 .( 1) لتفاتالأو الغيبة ا ،اخلطاب

املت االعد  كلم إىلوفيه يعمد    ، أو الغيبة  ،إىل اخلطابلتكّلم مثاًل  ول عن أسلوب 

 حتقيق أغراض ينشدها. يقصد من ذلك  أو العكس، و

ملز   أيب  عن  وردت  قراءاتوقد  اخلطاب  ،ثالث  بني  أو كل  والتَّ   ،ترددت  م، 

 واخلطاب.   ،الغيبة

 : املطلب األو ل: بني اخلطاب والتكلُّم
( عىل بج جَ عَ   لج )بَ   (2) ، بالضم[12ت:  ا صاف]ال  ﴾ رن مم ﴿  أبو ملز قوله تعاىل،قرأ   ت 

 بالفتح عىل املخاطب.  (3) هوروقرأها اجلم  ،كل ملتَّ ا

، أّما عىل قراءة أيب ملز فاملتكلِّم (4)ملسو هيلع هللا ىلص   واملخاطب عىل قراءة اجلمهور نبينا حممد 

 ىل عىل أكثر األقوال. اسبحانه وتع (5) هو اهلل

 : منها ،ولبأكثر من ق ملسو هيلع هللا ىلص  وقد ف رسِّ تعجب الرسول

 
 .(199)مفتاح العلوم للسكاكي ( 1)

بن    (2) لعيل  أيضًا  ومنسوبة  طالب،  وثاب،    ابنأيب  وابن  والنخعي،  وقتادة  وعكرمة  عباس،  وابن  مسعود، 

ف، بن مرصِّ وغريهواأل  وطلحة  والكسائي  ومحزة  ليىل،  أيب  وابن  للفّراء  عمش،  القرآن  معاين  ينظر:  م. 

ال(547)؛ والسبعة  (2/384) القراءات البن زنجلة  (6/54)سبعة  ؛ والجة للقراء  ؛  (606)؛ وحجة 

 .(4/467)ز واملحرر الوجي

 .(2/635)؛ والنرش (26/332)؛ ومفاتيح الغيب (547)عة يف القراءات بينظر: الس( 3)

السبع    (4) القراءات  يف  الجة  املسري؛  (302) ينظر:  الوجيز  (3/537)وزاد  واملحرر  والّدر (4/467)؛  ؛ 

 .(9/295)املصون 

ف ـج ـال  ر:ـظـنـي  (5) القـة  السـي  وم (301)ع  ـبـراءات  القـ انـع ـ؛  وإعـي  ح  ـ يـاتـ فـوم؛  (4/300)ه  ــرابـرآن 

 .(26/323)ب ـيـالغ 
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 .(1) العظيمة عىل خلقهقدرة اهلل َت يا حممد من املراد بل عجب أن -أ

م، كالم اهلل  ـ ريـرآن الك ـالقـؤمنوا بـم يـمن أّن الكّفار ل  َت ـل عجبـب  :لـي ـقو -ب

 . (2) ووحيه

 . (3) يا حممد من نزول الوحي عليك بل عجبَت  :وذكر بعضهم أن املراد -ج

املراد -د أن  إىل  املفرسين  بعض  عجبَت   :وذهب  من  حم يا    أو  م إنكارهمد 

األمر العجيب؛ وهو  ه من  ق بام أخرب اهلل ب، وأنت موقن مصدِّ (4) م بهوكفره  ،البعث

 ئها. إعادة األجسام بعد فنا

 . (5) دم إيامِّنمعو ،وقيل: بل عجبت من تكذيبهم -هـ

بالضَّ  ملز  أيب  قراءة  ففيها  أّما  التَّ إم  ييل  عج  سناد  وفيام  األقوال،  أكثر  ب هلل عىل 

 وتوجيهها:  ،ةهذه القراءّمة يف معنى ط املهض النقاعب

اس  -أ اليشءالتعّجب:  س تعظام  خفاء  مع  عىل  ،  مقترصًا  التعّجب  يرد  وقد  ببه، 

 . (6) معنى االستعظام فقط دون خفاء السبب

رشياّم ـل -ب أنكر  السبب  خفاء  مع  االستعظام  معنى  حيمل  التعجب  كان  ح  

القراءة  (7) القاض معن   ،هذه  يف  حيمل  التعجب  أن  جهلبدعوى  م   اه  ب  ن املتعجِّ

املت منه،صفة  ب  با  عجَّ عامل  كلهاواهلل  يليق    ،ألشياء  كان يف حقه ذلكفال  ولذلك  ؛ 

 قراءة الضم )التكّلم(.  وينكر ،خيتار قراءة الفتح )اخلطاب( حرشي

 
 . (9/94)حر املحيط والب؛ (5/7)التنـزيل ؛ وأنوار (4/38)الكشاف  :ينظر (1)

 . (3/537)ينظر: زاد املسري ( 2)

 .(2/317)ينظر: معاين القراءات لألزهري ( 3)

 . (9/94)ط ؛ والبحر املحي(698)؛ واجلامع ألحكام القرآن ( 6/54)ء السبعة ينظر: الجة للقرا (4)

 . (7/8)ينظر: تفسري ابن كثري  (5)

 . (13/68)لوم الكتاب يف ع؛ واللباب (12/540)يب غينظر: مفاتيح ال( 6)

 .(4/38)؛ والكشاف (56)؛ وتفسري التسرتي ( 6/54)ء السبعة ينظر: الجة للقرا( 7)
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عىل رشيح النخعّي  إبراهيم  رّد  وبعلمه،   وقد  برأيه  معجب  أّنه  وذكر  القاض 

 . (1) ها بالضمن يقرأ  وعبد اهلل بن مسعود أعلم منه كا

أن  و رأى  اإلنسانكام  حال  يف  ينكره،    يتعجب  اهلل    األمركذلك  فما  حقِّ  يف 

أنه سبحانه قد علم كل شء قبل  ينكره، مع  سبحانه يف حال رأى من اإلنسان ما 

اآلدميني (2)كونه عجب  خالف  اهلل  وعجب  اهلل  (3) ،  مكر  يف  األمر  وكذلك   ،

وخداعه سبحانه:  ،وسخريته  قوله   ه:وقول  [ 30:  األنفال]  ﴾نن من ﴿   يف 

 .[142: ساءالن] ﴾  نب مب﴿ وقوله: ،[97التوبة: ] ﴾ خك حك جك ﴿

 أن إضافة العجب إىل اهلل تأيت عىل طريقتني:  (4) وذكر املفرسون

 بمعنى اإلنكار والّذم، كام جاء يف هذه اآلية الكريمة. األوىل:

هللا     إنَّ »:  ملسو هيلع هللا ىلص   ولهه قبمعنى االستحسان، والداللة عىل الرضا التام، ومن  الثانية:
 . (5) « وةب  ص    له شَّاب   ليس  ع ج ُب الل يـ  

قرواملع  -جـ عىل  ملز  نى  أيب  عَ »اءة  رشيكاً ظ  بل  يل  اختاذهم  وَكرب   عندي    ، م 

 . (7)، وقيل املراد: َعظ م حلمي عن ذنوهبم(6) « وتكذيبهم تنـزييل

أنَّ   -د   إىل  بعضهم  الجَ عَ   وذهب  عىل  ليس  القراءة  هذه  يف  اهلل  ألن  قيقَب  ة؛ 

الّدهشمل يف طّي ب عندهم حيالتعج ه عنهام،  بحانه منـزّ ، واهلل س حري  ة والتَّ اته معنى 

 
تفسري    (1) حاتمينظر:  أليب  العظيم  املحيط  و  ؛( 10/3207)القرآن  و(9/94)البحر  املصون لدّ ا؛    ر 

(9/296). 

 .(3/537)ملسري ؛ وزاد ا(4/300)ينظر: معاين القرآن وإعرابه  (2)

وإعرابه  ي   (3) القرآن  معاين  ا(4/300)نظر:  وحجة  زنجلة  ؛  البن  الغيب  (608)لقراءات  ومفاتيح  ؛ 

(26/323 ،324) . 

 . (4/27)؛ ومعامل التنـزيل (3/538)ملسري ينظر: زاد ا( 4)

نَّة (5)  . (1/250)اصم البن أيب ع ينظر: الس 

 .(23، 21/22)جامع البيان  (6)

 .(4/439) السمعاين ينظر: تفسري( 7)
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اهلل   أن  القراءة  عَ   جازاهمواملراد يف  الق بِ جَ عىل  من  اليشء    ،هم  اجلزاء عىل  فسّمى 

 . (1) فعله عجباً باسم اليشء الذي له اجلزاء؛ ولذلك سّمى سبحانه 

فعل التعجب يف    ن اهلل أنَّ يء التعجب م م از  بعض من يرى عدم جوذكر    -هـ

 ؛، والتقدير: قل يا حممد بل عجبت  ملسو هيلع هللا ىلص نبينا حممد  عن -أيضاً - ملز صادر قراءة أيب

النبّي  كثري   ملسو هيلع هللا ىلص   ألن  القول  بالقرآن، وإضامر  املخاطب  النَّ .  (2) هو  حاس  واستحسن 

 . (3) هذا القول

أبو عبيدة والفّراء  -و التي قرأ هب  (4) اختار  أقراءة الضم  يقوا  الفّراءبو ملز،  : ل 

النَّ» التقرأها  بنصب  ورفعها،  اس  أحب  اء  وابن  والّرفع  عيل،  قراءة  ألِّنا  ؛  إيلَّ  

 . (5) «سعود، وعبد اهلل بن عباسم

وثابتة صحيحة  القراءة  والكسائي  (6)وهذه  محزة  هبا  قرأ  جائز، إذ  ومعناها   ،

وعليه فال وجه لردِّها، وقد غّلط الزجاج من أنكرها
(7) . 

االق  وكال والضَّ راءتني  مشهورلفتح  األمص  ةم  قراء  قر»ار  عند  القارفبأيتهام  ئ  أ 

 . (8) «فمصيب

 : املطلب الثاين: بني الغيبة واخلطاب
تعاىل:  -أ قوله  ملز  أبو  املخاطب  [34]مريم:  ﴾مج حج ﴿  قرأ   (9)بتاء 

 
 . (4/446)؛ وفتح القدير (15/71)كام القرآن ؛ واجلامع ألح(3/537)زاد املسري  ينظر: )1(

 .(295 /9)؛ والدر املصون (4/467)؛ واملحرر الوجيز (3/280) ينظر: إعراب القرآن للنحاس( 2)

 . (4/446)؛ وفتح القدير (3/280)راب القرآن له ينظر: إع( 3)

 .(26/323)فاتيح الغيب  ؛ وم(3/537)د املسري ينظر: زا (4)

 . (2/384) القرآن له معاين( 5)

 .(2/318)ينظر: معاين القراءات لألزهري ( 6)

 . (4/300)قرآن وإعرابه ينظر: معاين ال( 7)

 . (21/23)جامع البيان ( 8)

= د، والسن، ونافع يف  الرمحن السلمّي، وداود بن أيب هن  ي طالب، وأيب عبدـن أبـًا لعيل بـيضت أـونسب  (9)
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ج   (.ونَ رَت  مج وقراءة اجلمهور بالياء )يَ  ،(ونَ رَت )مَت

عن    ات السابقة حديثاً يف اآلي  سبق؛ ألناًل عىل ما  مح وقراءة اجلمهور بياء الغيبة  

 عندما جاءهتم حتمل ابنها عيسى عليه الّسالم.  ،هامريم وقصتها مع قوم

 لتفاتًا إىل هؤالء املمرتين املشككني.اوجاءت قراءة أيب ملز بالتاء 

)امج  املِ رَتَ والفعل  من  )اجَفَتعل(  عىل  يكون ةِ يَ رج ى(  أن  ويمكن  الشك،  بمعنى   ،

 جادلة.بمعنى امل ِمَراء، ـخوذًا من الأم

املع متصوّ وكال  القرنني  كال  يف  ش ر  والنصارى  اليهود  أن  ذاك  يف  كَّ اءتني؛  كوا 

النَّكّذاب    ساحر    :عيسى، وجتادلوا فيه، فقال اليهود هو اهلل، وابن    : صارى، وقالت 

 . (1)اهلل، وثالث ثالثة

 وكلمته.، وروحه  ،ورسوله ،والق أنه عبد اهلل

ج   قراءة  ولعل السابقة(  ونَ رَت  )مَت اآليات  سياق  ختا  ،راعت  مريم  كانت    طب إذ 

)أبوك،   ،مهاقو اخلطاب  بصيغة  كلها  والضامئر  السابقة  واألفعال  عليها،  ويردون 

ج  ،أمك، نكلم(  (. ونَ رَت  فناسب معها القراءة بالتاء )مَت

تعاىل:قرأ    -ب قوله  ملز   [34]النازعات:    ﴾خت حت جت هب  ﴿  أبو 

 ا اجلمهور بياء الغيبة. رأهوق ،ى(رَ تَ  نج )ملَِ  (2)بالتَّاء

ز لكل ذي برص، وينكشف عنها  هور أن النار تظهر وتربواملعنى عىل قراءة اجلم 

( يف اآلية إذ    دستفامالغطاء، فرياها اجلميع من مؤمنني وكفار، وهذا   من دالله )َمنج

 
؛  (88)يعمر، وأيب رجاء. ينظر: خمترص يف شواذ القرآن  ن  بوالكسائي يف رواية، ومعاذ القارئ، وا  ةرواي=

 . (2/484)؛ وشواذ القرآن واختالف املصاحف (4/15) واملحرر الوجيز

 .(7/261)؛ والبحر املحيط (6/215)؛ والكشف والبيان (3/131)سري ينظر: زاد امل( 1)

لعائشة    (2) أيضًا  السمي رض  ونسبت  وابن  وعكرمة،  عيل،  بن  وزيد  عنها  ومالكاهلل  ينظر:    فع،  دينار.  بن 

القرآن   شواذ  يف  واملحتسب(168)خمترص  الوجيز(2/351)  ؛  واملحرر  القرآن  ؛  (5/434)؛  وشواذ 

 . ( 401  / 10) ؛ والبحر املحيط  ( 397/ 4) ملسري ؛ وزاد ا ( 788/ 2) واختالف املصاحف  
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ن ا وهم يمروِّنموم. وهي مستقّر الكفار، ومأواهم، أّما املؤمنون فريوعتدل عىل ال

ال؛ والكمة يف ذلك  (1) عليها املؤمنون من أي مكان عقوبتهم، ول  لكفارريى  يعلم 

 . (2) واعذاب نج

لكون أمر النار والساب يف ذلك    ،من باب االستعارة  -هنا-الرؤية    نَّ إ  :وقيل

 . (3) «لذي عينني بح  قد بنّي الص  »اليوم منكشفًا وظاهرًا، كام يف قوهلم يف املثل: 

 عه. من أصناف العذاب وأنوا   و الذي يرى النار بام فيها ه ف كافر؛  قصود الامل :وقيل

نعمة   قدر  ليعرف  املؤمن؛  املراد  أنه  وقيل:  وكيف  عليها،  اهلل  فيشكر  عليه،  اهلل 

 .(4) نجا من عذاب النَّار 

، واملعنى (5) ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون املخاطب رسول اهلل ى( فيحتمل  رَ أما قراءة أيب ملز )تَ 

 . أهلها نمملن ترى أي: 

 . (6)ًا لكل إنسانكون خطابوز أن يوجي

تكون   -أيضاً -وحتتمل   )تَ   أن  يف  اجلحيمرَ التاء  عىل  وعائدة  للتأنيث،  ، (7) ى( 

 . [12 الفرقان:]﴾ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ومنه قوله تعاىل:

 

 

 
 . (   317  /   8) وتفسري القرآن العظيم  ؛ (31/48)اتيح الغيب  ومف ؛(5/208)  عامل التنـزيلينظر: م (1)

 .(6/152)سمعاين لينظر: تفسري ا( 2)

 .(1/180)؛ واألمثال للهاشمي (1/59)البن سالم ينظر: األمثال  (3)

القرآن  (4) ألحكام  اجلامع  الكتاب  (9/207)  ينظر:  علوم  يف  واللباب  الق(20/147)؛  وفتح  دير  ؛ 

(5/459). 

 .(31/49)غيب ؛ ومفاتيح ال(4/698)؛ والكشاف (2/351)حتسب امل ينظر:( 5)

 .(778/ 2)ينظر: إعراب القراءات الشواذ ( 6)

الغيب  (2/351)املحتسب  ينظر:    (7) املحيط  (31/49)؛ ومفاتيح  والبحر  والدّ (10/401)؛  املص؛  ون ر 

(10/682). 
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 املبحث الثاني
 اسم اإلشارة )َثمَّ(

(بفتح الثاء  [72مريم:] ﴾ىن نن من زن ﴿ رأ أبو ملز قوله تعاىل:ق  . (1)  )َثمَّ

 النحو ية:اسة  الدر 
 ُّ  ﴿ ، منه قوله تعاىل:(2)مبني  ،مكان البعيدللة  ارم من أسامء اإلش( اس )َثمَّ 
تعاىل:  [64الشعراء:  ]  ﴾ ّٰ ِّ وقوله  هنالك  اآلخرين  وقربنا   خب حب  ﴿ أي: 
 أي: هناك يف الّسامء. ، [21التكوير: ] ﴾مب

التنبيه يف  يوال   ك  ،لهوأ لحقه حرف  ا  (3)آخرهاب يف  اف خلطوال  وقد  فيه ،  لتزم 

و )إىل( فيقال من َثمَّ وإىل َثمَّ ( )منر بـجيالّ أنه قد إ ة،رفيَّ الظَّ 
 (4) . 

البعيد، جعلو»يقول ابن يعيش:   ثَّم فإشارة إىل املكان  لفظه وصيغته تدل    اوأما 

د   يغة تدل  الصِّ   س  فج نَ ، فلم حيتاجوا معه إىل قرينة من كاف خطاب أو الم، إذ  عىل ب عج

 بمجردها.( مَّ مثل ما يدل عليه )ثَ  لكاف عىل: )هناك( دلت اذلك، فإذا قلت عىل

كان أصلها أن تكون  و لتضمنها حرف اإلشارة، أو شبه املضمر...    ؛وهي مبنية

ني، ومها امليامن يف آخرها، وفتحت طلبًا للخفة؛  ن، وإنام حركت اللتقاء الساككنةسا

م الكرسة  ف  ع الستثقال  عليالتضعيف  وقفت  ألقإذا  شئت  إن  السكت  ها  هاء  تها 

 . (5) «( فاعرفهوقلت )َثمَّ ا  هبوإن شئت مل تأِت  ،هج فقلت َثمّ 

 
اصم اجلحدرّي، وابن أيب ليىل، ، وع ود، وأيب بن كعب، وطلحة البن عباس، وابن مسع   -أيضاً -ت  ونسي  (1)

 ؛ والكشاف (89)ن  القرآ  ذ، وابن يعمر، ومعاوية بن قّرة، ويعقوب. ينظر: خمترص يف شوا وسعيد بن جبري

الوجيز(3/36) واملحرر  املصاحف  ( 4/27)؛  واختالف  القرآن  وشواذ  املسري  (2/487)؛  وزاد  ؛ 

 .(6/198)والبحر املحيط ؛ (3/144)

 .(1/318)؛ ورشح الكافية الشافية (1/250)بن مالك يل ال ينظر: رشح التسه (2)

 . (162)ينظر: مغني اللبيب   (3)

 .(2/370)رشح املفصل  ( 4)

 .(2/370)رشح املفصل  ( 5)
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 :توجيه القراءة ومعناها
( ظرفيةالوّجه   )َثمَّ بأن  أيب ملز  قراءة  البعيد لوأِّنا    ،علامء  بمعنى   ،لمكان  فهي 

 ي(. جِ نج)هناك(، والعامل فيها ما بعدها الفعل )ن  

أ يومومعناها:  هناك  الطرافة  »اتقوا من جهنم.  ن  الذي   ننجي  (1)لقيامةا  ي  ومن 

العاطفة  )ث  ارب  تق  ) (ومَّ فالعاطفة   )َثمَّ واملعنى،  اللفظ  حيث  من  اإلشارة  اسم 

إليه عن املشري، أي:   لرتاخي املعطوف عن املعطوف عليه، وبالفتح لرتاخي املشار 

 .(2) «بعده عنه

نى )هناك( أي:  كان البعيد بمعأِّنا ظرف للم القراءة و  هوممن أشار إىل توجيه هذ

مني  ؛ والّس (6)، وأبو حّيان(5) ّي و، والبيضا(4) عطّية  نبوا،  (3) امة: الزخمرشّي يوم القي

 . (7)ّي بالل

 

 

 

 

 
 .(56/ 2)ينظر: إعراب القراءات الشواذ  (1)

 . (1/93)  معاين النحو (2)

 .(3/36)ينظر: الكشاف ( 3)

 . (4/27)الوجيز  ررينظر: املح( 4)

 . (4/17)أنوار التنـزيل ظر: ين (5)

 . (6/198)حيط ينظر: البحر امل( 6)

 . (7/627)ينظر: الّدر املصون ( 7)
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 املبحث الثالث
 خهواسناملبتدأ و

 :بتداءوع ابالرف ملطلب األول: املا
تعاىل: قوله  ملز  أبو  فع رب  [20:منوناملؤ]  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿   قرأ 

 . (1))شجرة(

 الدراسة النحو ية:
منـزلته، خمرب د عن العوامل اللفظيَّة، أو برّ ه م ـزلتاسم أو بمن »أنه  يعّرف املبتدأ ب

 . (2)«عنه، أو وصف رافع ملكتفى به

نكرة وهي  مبتدأ،  أِّنا  عىل  مرفوعة  ملز  أيب  قراءة  يف  يف    ،و)شجرة(  واألصل 

ألن اخلرب حكم، واملبتدأ    ؛ادتفلنكرة إذا أبا  معرفة، وجيوز االبتداء  نواملبتدأ أن يك

  يفيد غالبًا. ل الجهوليه، والكم عىل املحمكوم ع

اال غات  مسوِّ مجع  يف  النحاة  اجتهد  بالنكرةوقد  مقل  ( 3) بتداء  بني  وتعدادها 

 . ( 4)   اإلفادة   بتداء بالنكرة إاّل مع أن سيبويه واملتقدمني مل يشرتطوا يف إجازة اال ومكثر، 

الن» أوصل  اوقد  مواضع  ألحاة  نحو  إىل  مبتدأ  تقع  حيث  املفيدة  ربعني  نكرة 

وال ح العناء يف رسدهابن  اجةموضعًا،  احتامل  إىل  دام    ،ا  ما  مواضعها،  واستقصاء 

فعىل هذا األساس وحده يرجع الكم عىل   ،عليه هو )اإلفادة(  ماألساس الذي تقو

 
لن(  1) أيضًا  النخعّي، والشيزري عن أيب جعفر. ينظررافع وعاصم يف رواية، وابن يعمونسبت  :  ، وإبراهيم 

 .(5/338)ري املس؛ وزاد ( 2/542)املصاحف ، وشواذ القرآن واختالف (99)خمترص يف شواذ القرآن  

 . (1/186)أوضح املسالك  (2)

املسالك    (3) أوضح  ينظر:  بالنكرة  االبتداء  مسّوغات  عىل  عقيل  (1/202)لالطالع  ابن  ورشح  ؛ 

 .(1/209)؛ والترصيح (1/192)؛ ورشح األشموين (1/216)

 .(1/192)رشح األشموين  ينظر:( 4)
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هان غري داع  لرص املوته، محصأو عدم ، صحة االبتداء بالنكرة  . (1)«اضع وعدِّ

 توجيه القراءة ومعناها:
وجه   م العلامء  وقد  أيب  )شجرة(عىل  لزقراءة  أن  وتقدير      باالبتداء،  مرفوعة 

أو وَثمَّ شجرة ،  (2) الم ومما أنشئ لكم شجرة ك ال 
 ( صفة. اءَ َنيج َس   ورِ ط    نج مِ   رج  )خَتج   ة ، ومجل ( 3) 

شجر اآلية  يف  بالشجرة  ه  ةواملراد  اهلل  َخصَّ  وقد  مالزيتون،  الشجرة  بني   نذه 

عاية يقج ا بالسَّ هَ دِ اه  عَ تَ ّشجر؛ لكثرة نفعها، وقلة سائر ال والرِّ
 (4) . 

 :(خوات )إن  أاملطلب الثاين: )أن ( من 
]يونس:    ﴾زث رث يت ىت نت مت زت  ﴿  قرأ أبو ملز قوله تعاىل:

 . (5)( ونصب المدديد )أنَّ شبت ،[10

 الدراسة النحويَّة:
اال اونمن   وأخواهتسخ  إّن  ولكّن،    َأنَّ وهي:    ،ابتداء  وليت،  القراءة(  )موضوع 

 . (6)اإلسمية، فتنصب االسم وترفع اخلرب ملةاجل وكأّن، فتدخل عىل ولعّل 

يف قراءة أيب ملز اسم )أّن( منصوب، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف  فالمد 

 يف حمل رفع خرب )أّن(. 

 
 .(648، 1/485)النحو الوايف  ( 1)

 .(23/269) ؛ ومفاتيح الغيب(4/84)؛ وأنوار التنـزيل (3/018)ينظر: الكشاف ( 2)

للنحاس    (3) القرآن  إعراب  الفريد  (3/79)ينظر:  والكتاب  القرآن (4/588)؛  األحكام  واجلامع  ؛ 

(12/144). 

املس  (4) زاد  ومف(3/259)  ريينظر:  الغيب  ؛  القرآن  (23/269)اتيح  ألحكام  واجلامع  ؛ (411  /12)؛ 

 . (2/50)ل  نـزيوالتسهيل لعلوم الت

أ  (5) وماهدةونسبت  لعكرمة،  حميصن، يضًا  وابن  حيوة،  وأيب  بردة،  أيب  بن  وبالل  يعمر،  وابن  وقتادة،   ،

القرآن  و شواذ  يف  خمترص  ينظر:  الربهسم.  وأيب  واخت(61)يعقوب،  القرآن  وشواذ  املصاحف  ف  ال؛ 

 . (6/18)حيط ؛ والبحر امل(3/108)؛ واملحرر الوجيز (1/346)

 . (345 /1)؛ ورشح ابن عقيل (1/523)ح املقاصد ؛ وتوضي(1/471)الكافية الشافية  رشح ينظر: (6)
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 توجيه القراءة ومعناها:
قرره    هذه  جاءت ما  إنّ القراءة عىل  القراءة نَّ )أَ فـوأخواهتا،    النحاة يف    ( يف هذه 

 . (1) )إّن( وتفيد التوكيد، والمد اسمها منصوب هاأخت نم لةهي )أّن( املثقَّ 

املثقَّ  )أّن(  ملز  أيب  اجلودوقراءة  هي  األخفش  ىلة  عيل    ،عند  أبو  عنه  نقل  فقد 

قوله:   إالّ  »الفارس  الثقيلة  أعلم  ألن جأال  العربّية،  يف  إذود  خفّ ك  فاأل ا    لصفت 

فأن   وتضمر،  فتخفف  التثقيل،  املعنى،يجتعندي  عليه  بام  توال  ء  أضمرت،   كون 

 . ( 2) « )إن المد هلل( ومجيع ما يف القرآن مما يشبه هذا حذفت شيئًا أجود، وكذلك  وال

هي    رواجلمهقراءة أيب ملز هذه عىل )أن( الواردة يف قراءة  بوقد استدل النحاة  

 :شواهدها قول األعشى ، والتي من(3) املخففة من الثقيلة 

فت كَ ـي ـيِف  اهلِ ـ يِس ـة   قَ نجـوِف   اوـم ـلِ ـعَ   دج ـِد 

 

 (4) ل  عِ تَ نجيَ ى وَ فَ حج ـنج يَ ـل  مَ ـك  ك  ـ الِ ـَأنج هَ  

حيان:  أبو  يقول  زائدة  املرّبد  »  وليست  مشّددة  إعامهلاوأجاز  وزعم    ،كحاهلا 

( هنا زائدة   اهم(. مد هللِِ( خرب )وآخر دعول)اوصاحب النّظم أّن )أنج

 . (5)«ن حمالِّ زيادهتاسيبويه والنحويني، وليس هذا م لنص فلاوهو خم 

 معىن هذه القراءة: 
خيتمون بشكره  ، و(6) اج أن املراد: أِّنم يبتدئون بتعظيم اهلل رب العاملني ذكر الّزجَّ 

 . (7) والثناء عليه

 
 . (1/639)؛ وإعراب القراءات الشواذ (3/108)ر الوجيز ؛ واملحر(2/331)ينظر: الكشاف (1)

 . (4/12)؛ وفتح القدير (3/307)فسري الوسيط ت. وينظر: ال(5/314)الجة للقراء السعة  (2)

 . (6/72)ين ؛ وروح املعا(6/18)؛ والبحر املحيط (1/308)تسب ينظر: املح (3)

الديوان    (4) ينظر:  البسيط.  من  والكتاب  (59)البيت  التسهيل  ( 3/641)؛  والتذييل    (2/41)؛ ورشح  ؛ 

 .(5/162)والتكميل 

 . (6/81)البحر املحيط  (5)

 .(6/18) حيط؛ والبحر امل(2/318)سري ؛ وزاد امل(3/8)ينظر: معاين القرآن وإعرابه  (6)

 .(17/217)فاتيح الغيب  ؛ وم(2/318)ينظر: زاد املسري ( 7)
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 . (1) ن بالتحميدوم ونقل عن ابن كيسان: أِّنم يفتتحون بالتوحيد، وخيت

 .(2) سبيح حميد والتَّ لهمون التَّ ي  ة هل اجلنَّأ أنرصي: سن البوذكر ال

ع بعون قل  ان  قالوض  الطعام  أرادوا  إذا  اجلنة  أهل  أن  املراد  أن  :  ا ملفرسين 

اللَّ  الطعام محدوهمَّ سبحانك  من  فرغوا  فإذا  يشتهون،  بام  اخلدم  فيأتوِّنم  ،  (3) اهلل  ا، 

 .[10 س:يون] ﴾ زث رث يت ىت نت مت زت﴿   : وهو املراد بقوله تعاىل 

فرسين من املاعة قد ذكرنا أن مج» ل:عىل من قال هبذا التفسري، يقو زّي لراع اوشنّ

قدسة عىل أحوال اجلنة بسبب األكل والرشب، فقالوا:  محلوا هذه الكلامت العالية امل

اللَّ  قالوا سبحانك  شيئًا  اشتهوا  إذا  اجلنة  أهل  أكلوا    مَّ هإن  وإذا  رغوا  فو وبحمدك، 

خراه عن املأكول  القائل ما ترقى نظره يف دنياه وأ هذا، ورب العاملني هللقالوا: المد 

واملرشو البهائ وب،  زمرة  يف  يعدَّ  أن  اإلنسان  هذا  ملثل  املحقون   ،محقيق  وأّما 

 . (4) «وهلم فيه أقوال ،املحققون فقد تركوا ذلك

ء قوال منقولة عن علاماأل  هذه   أنَّ   وال سيامحدة ال تنبغي؛    ويف اعرتاض الرازّي 

 . (5) ةعيينريج، ومقاتل بن حّيان، وسفيان بن ج   ابنء، كأجالَّ 

 :زة إن  مهكسر   ث:الثالاملطلب 
تعاىل: قوله  ملز  أبو   ﴾رث يت ىت نت مت زت رت ﴿  قرأ 

 : (6) ه( فيهامنَّ إّنه( و)فإبكرس مهزة ) [4الج: ]

 
 . (6/18)ط ؛ والبحر املحي(2/318)زاد املسري ينظر:  (1)

 .(6/18)ملحيط ؛ والبحر ا (17/217)؛ ومفاتيح الغيب (5/121)ينظر: الكشف والبيان ( 2)

 .(2/412)زيل ـامل التن؛ ومع (5/121)ينظر: الكشف والبيان ( 3)

 . (17/217)مفاتيح الغيب  (4)

 .(3/238)؛ واجلواهر السان (4/250)قرآن العظيم ينظر: تفسري ال (5)

واألعمش    -أيضاّ -سبت  ون  (6) يعمر،  وابن  والضحاك،  ليىل،  أيب  وابن  العالية،  وأيب  عيل،  بن  للحسني 

القرآواجل شواذ  يف  خمترص  ينظر:  عمرو.  أيب  عن  وهارون  القر(96)ن  عفي  وشواذ  وآ،  ف  اختالن 

 .(7/484)والبحر املحيط ؛ (3/222)؛ وزاد املسري (2/526)املصاحف 
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 الدراسة النحوية:
 : (1) ها ما يأيتنمذكر النحويون مواضع تكرس فيها مهزة إّن 

 . [1قدر:لا] ﴾ يئ ىئ نئ مئ زئ﴿  نحو قوله تعاىل:   ، م كال بتداء ال ا يف  أن تقع   -1

تقع   -2 تعاىل:  ،وصولمل  تاليةأن  قوله   مت  خت حت جت هب﴿  نحو 
 .[76القصص: ] ﴾حج مث هت

.  ،أن تكون تالية لـ)حيث( -3  نحو: جلست حيث إّن زيدًا جالس 

 . [3مريم: ] ﴾ ىف يث ىث نث ﴿  حمكّية بالقول، نحو قوله تعاىل:  (إنّ )أن تقع  -4

 ىك مك لك اك يق ىق يف ﴿  تعاىل:  ولهو قنح  ،االً قع حأن ت -5
 .[5األنفال: ] ﴾يل ىل مل يك

 ية لـ إذ، نحو: جئتك إذ إّن زيدًا أمري. ع تالأن تق -6

عني -7 السم  صفة  تقع  فاضل    ،أن  إّنه  برجل  مررت  فتحنا نحو:  لو  ألننا   ،

 اهلمزة هنا فإنه سيؤدي إىل وصف أسامء األعيان باملصدر. 

ألن املصدر ال خيرب به عن   ؛اضلنه ف، نحو زيد  إم ذات عن اس اً أن تقع خرب -8

 الّذوات.  أسامء

  ﴾ حم جم يل ىل خلمل﴿  لقسم، نحو قوله تعاىل:جواباً   أن تقع -9
 . [2-1العرص: ]

بالاّلملِّ وقد ع    ،أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب -10 نحو قوهلم:   ،ق عنها 

يكن يف خ مل  لقائم، ويف حال  زيدًا  إن  الالّ ربعلمت  ع  ،فتحت   مها  أن  نحو:  لمت 

. قائ  زيداً   م 

 الّرابع. املوضعز داخله يف لوقراءة أيب م 

 
التسهيل    (1) رشح  وتوضي(20  ،2/19)ينظر:  املسالك  (1/525)املقاصد  ح  ؛  وأوضح  ؛  ( 1/323)؛ 

 .(1/300)ين ؛ ورشح األشمو(1/353)ورشح ابن عقيل 
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 ة ومعناها:القراءتوجيه  
هت قراءة أيب ملز بثالث  جِّ  توجيهات:  ةو 

تِب عليه: إّن اهلل هو الغنّي   األو ل: أن تكون عىل حكاية املكتوب كام هو، كام يف ك 

 الميد.

 .أن تكون عىل إضامر القول الثاين:

تِب)أّن  الثالث: مِّ  (ك   القول.عنى ن مض 

، (3) ، والبيضاوّي ( 2) هلمداينّ ا   تجب ن وامل   ، ( 1) هات الزخمرشّي وممن أشار إىل هذه التوجي 

مني اللبي  (5) وأبو حّيان، (4) ازّي والرّ  ، والسَّ
(6) . 

التوجيه األّول، وقد أشار   أبو حّيان  السَّ وقد اختار  ، يقول مني اللبي  إىل ذلك 

حيّ  إس والظاهر  »ن:  اأبو  من  ذلك  اجلملة  ك    نادأن  إىل  أيإ تب  لفظيًا؛  تب  سنادًا  ك   :

ا هذا  ت  ،لكالمعليه  يأكام  اهلل  إّن  تب:  ك  عن قول:  أو  الزخمرشي:  وقال  بالعدل،  مر 

ت ب. واجلملة من )إنه من توالّه(  تقدير قيل، أو عىل   املفعول الذي مل يسمَّ فاعله الك 

ال جيوز عن البرصيني؛  ذا  وه  ل( املقّدرة،فاعله لـ)قي  يف موضع املفعول الذي مل يسمَّ 

 ذلك مفعوالً مل ي سمَّ فاعله. يكون  ة، فالعندهم ال يكون مجلألن الفاعل 

كرس )إّن( بعد ما  عىل مذهب البرصيني؛ ألنه ال ت    -أيضاً -وأّما الثاين فال جيوز  

 . (7)«هو بمعنى القول بل بعد القول ََصحية

 
 .(3/144)ينظر: الكشاف ( 1)

 . (4/529)تاب الفريد ينظر: الك (2)

 .(65، 4/64)نـزيل ت نظر: أنوار الي (3)

 .(23/203)مفاتيح الغيب.   ينظر:( 4)

 . (7/484)ينظر: البحر املحيط  (5)

 . (8/230): الّدر املصون ينظر (6)

 . (7/484)البحر املحيط ( 7)
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م عرتوا السَّ أنّ ّي وذب الل  نيض عليه  العلةكر  الوجهني  تي  ال    من أجلها استبعد 

يقول:  جيه  والت  يف  أيضاً   هيالثالث  الثاين و إليه،  ومال  اختاره  الذي  وكأّن »األّول 

الشيخ قد اختار ما بدأ به الزخمرشي أوالً، وفيه ما فّر منه، وهو أنه أسند الفعل إىل  

 . (1) «م مشرتكزاجلملة فالاّل 

الصن بلطف  ق   ةعويمكن  توجيهاالنحوّية  يلزم   ؛قراءةال  هذهت  بول  ال  إذ 

هًا يف العربية، وقد  هلذه القراءة وج  يان أنبراد  ، فاملذهب البرصينيقتصار عىل ماال

حال   يف  إّن  التّوسع يف كرس مهزة  يف  الكوفيني  مذهب  قراءة عىل  من  أكثر  وجهت 

 .(2) تضمنها ما هو يف معنى القول

ة أليب عمرو يقول:  راءالقيف نسبة هذه  ّية تعميمه  طعوقد أخذ أبو حّيان عىل ابن  

ابن عطيّ » أبو عمرو  وقال  توال  )أّنهة: وقرأ  انتهى. من  فيهام.  بالكرس  فأنه يضله(  ه 

 .(3) «ورًا عن أيب عمرووليس مشه

يض عىل الشيطان إنه من اتبعه من خلق اهلل القراءة: أنه ق    تلكومعنى هذه اآلية و

 . (4) اب الّسعري ديه إىل عذهيو ،هيضل   الشيطانَ  فإنَّ 

دل يف قدرة  قد جا  ون، فهرة اهلل ال الشيطاوحيتمل أن يكون املراد املجادل يف قد

وكان جدال بالقرآن،  فقد  اهلل وكّذب  الشيطان،  نائب عن  وهو  واملعاد؛  ه يف الرش 

 . (5)ع ومقلِّد لكل شيطان مريدببنفسه وإضالله لغريه، فهو متّ  همجع بني ضالل

 .(6) ابن عباس  قالام رث، كبن الاالنرض  إنَّه وقد قيل

 
 . (8/229)الّدر املصون  (1)

 ىل مذهب الكوفيني. ، أشار فيها إ(3/162)ينظر: مثالً البحر املحيط ( 2)

 .(229، 8/228)ر املصون . وينظر: الدّ (7/787)حر املحيط الب (3)

 . (324 /3)؛ ومعامل التنـزيل (8/566) ؛ وجامع البيان(115/ 3)ينظر: تفسري مقاتل بن سليامن  (4)

 . (533) الكريم الرمحن ؛ وتيسري(4/107)ينظر: املحرر الوجيز ( 5)

 .(23/202)؛ ومفاتيح الغيب  (18/656)ينظر: جامع البيان ( 6)
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 املبحث الرابع
 واسم الفعلعل الف

 :اسناد الفعل لفعل ظاهرول:  أللب اط امل
أبو ملز قوله تعاىل: نا(  بفتح الم )أغفلَ   [28الكهف:  ]  ﴾ ىي مي خي  ﴿ قرأ 

ورفع )قلب ه( 
 (1) . 

 الدراسة النحوية:
إ ان املسما ك»هو:    رشّي خم زعّرف النحاة الفاعل بأكثر من تعريف فقال ال ليه  ند 

عه ما أسند إليه، واألصل فيه فا فع. وره الرّ ... وحقَّ من فعل أو شبه مقّدمًا عليه أبداً 

م عليه غريه كان يف النِّأن ييل الفعل؛ ألنه كاجلزء منه، فإذا ق    . (2)«ية مؤخراً دِّ

بأنه   مالك  ابن  باق   »وعّرفه  فارغ،  مقّدم،  تام،  فعل  إليه  الّصوغ  ىلعاملسند   

 .(3)«مهمقا يقومألصيل أو ما ا

 توجيه القراءة ومعناها:
القراء هذه  جهت  )قلأعىل  ة  و  جنن  ابن  وذكر  )أغفلنا(  للفعل  فاعل  أن    يب ه( 

 . (4) «عنه افلنيغكأنه قال وال تطع من ظنّنا »معنى القراءة 

اهلمداين:   املنتجب  ورفع»ويقول:  الاّلم  بفتح  ب ه(  َقلج أغفَلنا  )من  )قلب ه(    وقرئ 

فلني  الب ه غعنه، أو حسبنا ق  ىل معنى: َوَجَدَنا قلب ه معرضني ه، عإلي  إسناد الفعل  عىل

قلت:  عن فإن  غافاًل.  وجدته  إذا  أغفلته،  من  وعال ه،  عّز  اهلل  جيد  أن  جيوز  فكيف 

 
؛ (83)ي، وعمرو بن عبيد. ينظر: خمترص يف شواذ القرآن  رألسواونسبت أيضًا لعمرو بن فائد، وموسى ا(  1)

الوج رـمح ـوال وش(513،  3/512)ز  ـيـر  القـ؛  واخ ــواذ  الـتـرآن  وزاد ( 1/462)ف  ـح صاـ مـالف  ؛ 

 .(3/97)املسري 

 . ( 38)املفصل ( 2)

 .(2/576)لشافية رشح الكافية ا( 3)

 . (2/82)املحتسب  (4)
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غافاًل ويوصف بذلك؟ قلت: قيل ملّا فعل أفعال من ال يرتقب وال خياف، صار كأن  

 . (1) «خالف ذلكبره جّل ذك ، وهوسبانهحومه عزاهلل غافل عنده يف 

القراءة   هذه  وجه  الزوممن  ملعناها  عطّية(2) خمرشّي وعرض  وابن  وابن (3) ،   ،

والعك(4) اجلوزّي  والبيضاوّي (5) ّي رب،  حّيان(6) ،  وأبو  والسَّ (7) ،  اللبّي ،  ،  (8) مني 

 . (9) والّشهاب اخلفاجّي 

 :املطلب الثاين: تقدمي املفعول به على الفعل
 ن عىل ذلك:ءت قراءتاجا وقد

بفتح الم    [71:رغاف]  ﴾ زن رن ﴿ أبو ملز قوله تعاىل:أ  قر  -1

 . (10) وبناء الفعل للفاعل ،وياء يسحبون ،لس اللسَّ ا

 الدراسة النحوي ة:
 . (11) تأخره عن الفاعلبوذلك   ،األصل يف املفعول به أن ينفصل عن الفعل

)السَّ  به  املفعول  م  تقدَّ ملز  أيب  قراءة  الفعل  (سَل اَل ويف    وقد (،  ونَ ب  حَ سج )ي    عىل 

 
 .(4/269)الكتاب الفريد   (1)

 .(2/718)اف ينظر: الكش( 2)

 . (3/513)حرر الوجيز ينظر: امل (3)

 . (3/97)زاد املسري  ينظر: (4)

 .(2/845)لقرآن ؛ والتبيان يف إعراب ا(13/ 2)ينظر: إعراب القراءات الشواذ ( 5)

 . (3/279)ينظر: أنوار التنـزيل ( 6)

 . (7/167)ينظر: البحر املحيط ( 7)

 . (7/475)ينظر: الدر املصون ( 8)

 .(6/96)ناية القاض ينظر: ع (9)

وابن عباس وحييى بن وثاب وابن أيب عبلة وابن رزين، والضّحاك،     البن مسعود، اً نسبت القراءة أيض  (10)

يف خمترص  ينظر:  يعمر.  القرآن  شوا  وابن  واملحتسب  (133)ذ  وش( 244/ 2)؛  واختالف  ؛  القرآن  واذ 

 .(4/43)وزاد املسري ؛ (2/470)املصاحف 

 .(1/402)؛ ورشح األشموين (2/96)ل ينظر: رشح ابن عقي (11)
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 ، وهي كالتايل: (1) الفعل به عىلا تقديم املفعول عرض النحاة املواضع التي جيب فيه

أن يكون املفعول به اساًم له الصدارة، كأن يكون اسم استفهام، نحو: َمنج   -1

، أو كم اخلربيَّة، نحو: كَ صافح  أ  ت    صافحَت؟ أو اسم رشط، نحو: أيَّ رجل     مج صافحج

السيت،  اور َج   يم  رك جيي  (2)وطّي ونقل  أنه  األخفش  عن  اخلربية  كم  تأخري  يف  ز 

 . كريم    مج كَ  فيقال: جاورَت رديئة،   يف لغةاملفعول 

 ؟، وصديَق من قابلَت   أو أن يكون املفعول مضافًا ملا له الصدارة، نحو: صديَق 

، وَ كج أ   رمج كج ت   نج مَ   ت. بج َص ل  غَ ج  رَ  مج كَ  اَل مَ رمج

املفعول -2 لو  به ضمريًا    أن يكون  اتصاله،  عن    تأخرمنفصاًل،  عامله لوجب 

 ( باب  غري  و)ِخ يهِ نِ لج َس يف  التأخري،  هِ ينِ تَ لج (  مع  والوصل  الفصل  فيهام  جيوز  اللذين   )

 .[5الفاحتة: ] ﴾ جي يه ىه مه﴿ نحو قوله تعاىل:

به   -3 املفعول  عامل  )إّما(    مقروناً إذا كان  جواب  يف  اجلزائية  ابلفاء 
الظاهرة والقملاأو    ،الشرطّية  ب درة،  يفصل  اسم  ه  اني  و)إما( ذا  لعامل 

فالفعل املقرتن بفاء اجلزاء    فاصاًل،  ليكون  فعول به وجوابً؛الشرطّية، فيقدم امل
تعاىل: قوله  الظاهرة  الشرطّية، ومثال  )إّما(  يلي    ﴾ هب مب خب حب  ﴿ ال 

 .[3املدثر: ] ﴾ جت هب  ﴿ ومثال املقّدرة، قوله تعاىل: [9الضحى: ]

 . (3) فاء، نحو: زيدًا فارضبج ه العلي ل  أمر  دخلتل به فعوعإذا نصَب املف -4

فيهاك  وهن  تأخريمواضع جيب  به  املفعو  ا  هل  وماعدا  ذليس  ذكرها،  موضع  ا 

فيها  فجائز  تأخره  جيب  التي  واملواضع  به  املفعول  تقّدم  فيها  جيب  التي  املواضع 

 
؛ (98  ،2/97)؛ ورشح ابن عقيل  (2/155)؛ وأوضح املسالك  (1/337)للرض    ةيينظر: رشح الكاف  (1)

القواعد   ورش(4/1743)ومتهيد  األشموين  ؛  والترصي(403،  1/402)ح  ومهع  (1/420)ح  ؛  ؛ 

 . (2/89)و الوايف النح؛ و(2/8)اهلوامع 

 . ( 2/9)ينظر: مهع اهلوامع ( 2)

 . ( 2/9)ينظر: مهع اهلوامع ( 3)
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تعاىل:(1) الوجهان قوله  ذلك  ومن    ، [87البقرة:  ]  ﴾ مص خص حص مس ﴿ ، 

 . ستهالدراة التي أعرض القراء هذوه

 توجيه القراءة ومعناها:
جهت   تقدأيب ملز عقراءة  و  املفعيىل  به )س م  َحبون(، ول  )َيسج فعله  السَل( عىل 

وتكون هذه القراءة من باب عطف اجلملة الفعلّية عىل اجلملة االسمية )إذ األغالل  

 يف أعناقهم(. 

 :(2) هي ،أقوال ةه ثالث يف والعكس  ،سمية عىل الفعليةوعطف اجلملة اال

يفهم  و ل:ألا الذي  وهو  مطلقًا،  النحويني  اجلواز  قول  با  من  ال،  االشتغ  بيف 

 الفهام.  أرجح؛ ألّن تناسب اجلملتني أوىل من خت و  مر نحو قام زيد  وعمرًا أكرمته، فنصب ع 

 املنع مطلقًا. الث اين:

 . الفارّس  يل، وهو قول أيب عاالقتصار يف التجويز عىل الواو فقط الثالث:

 ليه.األرجح، وقد جاءت هذه القراءة ع ل هوألوّ والقول ا

  ، والعكربّي (5) ، وابن عطّية(4) ، والزخمرشّي (3)ابن جنّي اءة  رذه القوممن وّجه ه

 . (10)، وأبو الّسعود(9) ّي ب، والسمني الل(8) ، وأبو حّيان(7) ، والبيضاوّي (6) 

 
 . (98، 2/97)يل ينظر: رشح ابن عق  (1)

؛ ومهع اهلوامع ( 2/407)؛ ورشح األشموين  (1/224)؛ واملقاصد النحّوية  (630)ظر: مغني اللبيب  ني  (2)

(3/225). 

 . (2/244)سب املحت ينظر: (3)

 .(4/178)اف ينظر: الكش (4)

 . (4/569)ينظر: املحرر الوجيز ( 5)

 .(424/ 2)ينظر: إعراب القراءات الشواذ ( 6)

 . (5/63)ار التنـزيل ينظر: أنو( 7)

 . (9/271)حيط ينظر: البحر امل( 8)

 . (9/495)ر املصون ينظر: الدّ ( 9)

 . (7/284)ينظر: إرشاد العقل السليم   (10)
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اءة  القروالصّواب من  "يقول:    روض الطربي إالّ قراءة الرفع قراءة اجلمهتومل ير

ّراء األ  رفع السالسل عطفًا  ه، وهو  يّجة علمصار؛ إلمجاع العندنا يف ذلك ما عليه ق 

 . (1) "عناقهم( من ذكر األغاللهبا عىل ما يف قول )يف أ

بنصب   [220:  ةالبقر]  ﴾ين  ىن  من  ﴿وجهت قراءة أيب ملز    -2

فعله    (2) كم(إخوانَ ف) عىل  به  املفعول  تقديم  وج  يفعىل  التوجيهأحد  ن ويكو  ،وه 

فإخوانَ تق الكالم  ختالطودير  وكم  هذاممن  ن،  إىل  والزّ الفّراء  الوجه  أشار  ّجاج،  ، 

 .(3) ّي علبوالثَّ 

به مفعول  )إخوانكم(  أن  عىل  أيضًا  فعله  ،ووجهوها  عىل  يتقّدم  ويكون    ،ومل 

مل   ءويبدو أن بعض العلام  (4) تقدير الكالم ختالطون إخوانكم أو خالطتم إخوانكم

قراءةتصله الفراء:    ،ملزأيب    م  صواباً »يقول  كان  نصبته  فإخوانكم ولو  يريد:    

 . (5)«نوختالط

والنصب جائز )وإن ختالطوِّنم فإخوانكم(؛ أي: )فإخواَنكم »وَيقول الّزجاج:  

 . (6) «رواية صحيحةختالطون(، وال أعلم أحدًا قرأ هبا، فاَل تقرأنَّ هبا إالّ أن تثبت 

النّحاس: يف  جيو»  وقال  )وز  القرآن  فتخالطون    م(،اَنكفإخوغري  والتقدير 

 .(7) «إخوانكم

 
 . (21/416)البيان جامع  (1)

ا  (2) والبيان  لقراهذه  الكشف  ينظر:  ملز.  منسوبة أليب  املحيط  (2/154)ءة  والبحر  والدر (2/412)؛  ؛ 

 .(2/412)املصون 

 .(2/154)؛ والكشف والبيان (1/294)إعرابه و؛ ومعاين القرآن (1/141)ينظر: معاين القرآن للفّراء (3)

للنحاس    (4) القرآن  إعراب  التق  (1/111)ينظر:  إىل  والكش )أشار  وادير(؛  والبحر (2/154)بيان  لف  ؛ 

 .(414/ 2)در املصون ؛ وال(2/412)املحيط 

 . (1/141)معاين القرآن  (5)

 .(1/294)القرآن وإعرابه  معاين (6)

 . (1/111)إعراب القرآن   (7)
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 .(2) والعكربّي  (1) ينّ وكذلك الكرما

الّرفع. وليس األمر كام    (3) ومنع الطربي ّراء عىل  الق  النصب، وذكر إمجاع  قراءة 

 ولعله مل تبلغه قراءة أيب ملز بالنصب. ذكر، 

 معىن القراءة:
 .[10: نساءال] ﴾ مت خت   حت جت هب مب خب حب  ﴿ تعاىل: قوله نـزل لـاّم 

 ،غريه  أو  املأكل  يف  همتخمالط  وكرهوا  ،أمواهلم  أيتام  عندهم  كان  ممن  ريثك  عزل

(4) املخالطة   فرست  قدو  اآلية  هذه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فأنـزل   الناس،  عىل  ذلك  فشق 
  

  ا، هوونح  ، واملسكن  ،والرشاب  ،الطعام  يف   املخالطة   هبا  املراد  فقيل  : تفسري  من  بأكثر

 ة فظا حوامل  ال امل  رعاية  تقابل  ،كاألجرة  هو  اميف  بأمواهلم  نتفاعاال  الطةباملخ  املراد  وقيل

  وقيل   املصلحة،  مراعاة  رشط  الرشاكة  قصدب  ،باملال  املال  خمالطة  املراد  وقيل  عليه،

 . (5) الّرازي ورجحه النكاح، يف املصاهرة املراد

 :اطبخاملطلب الثالث: دخول الم الطلب على املضارع امل 
  [ 58يونس:  ]  ﴾ مل يك ىك مك لك اك ﴿ :عاىلت  لهقو   ملز  وأب  قرأ

(6)لتاءاب
تَ   َرحو)َفلج  . (افج

 
 .(1/123)واختالف املصاحف  نينظر: شواذ القرآ( 1)

 .(177/ 1)القرآن ينظر: التبيان يف إعراب ( 2)

 . (4/357) نلبياينظر: جامع ا( 3)

البيان  ينظر  (4) جامع  الغيب    ؛( 4/349):  والبيان  (6/405)ومفاتيح  والكشف  والبحر (2/154)؛   ؛ 

 . (412، 2/411)املحيط 

الغيب  (  5) مفاتيح  املحيط  (406،  6/405)ينظر:  والبحر  أ(2/412)؛  )أشار  الراجح  ب.  للقول  حيّان  و 

 . ما ذكره الرازي(عني قط، ومل يرش للرازي، وما ذكره هو وعلة الرتجيح ف

ن، وأنس،  ، وزيد بن ثابت، والس ، وأيب بن كعب  ، وعثامن بن عفان  ملسو هيلع هللا ىلص للنبي    -أيضاً -نسبت    (6)

 جعفر يبوقتادة، وأيب العالية، ورويس عن يعقوب، واألعمش، وعباس بن الفضل، وعمرو بن فائد، وأ

وشواذ ؛  (1/313)املحتَسب  ؛ و(82)م. ينظر: خمترص يف شواذ القرآن املدين، وهالل بن يساف، وغريه

 .(6/222)والدر املصون  ؛( 6/76)؛ والبحر املحيط (1/62)صاحف تالف املالقرآن واخ
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 الدراسة النحوي ة:
  واألّول   األمر،  الم  عليها  يطلق   النحاة  وأكثر  الطلب،  الم  اجلزم  عوامل  من  -أ

  من   والّدعاء  األعىل،   من  فاألمر  وااللتامس،  والّدعاء،  األمر،  تشمل  ألِّنا  أعم؛ 

  ، [7 ]الطالق: ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ  ﴿ :قوله ونح ،(1) املساوي من لتامسالاو األدنى،

.  قوهلم ونحو .[77]الزخرف:  ﴾يي ىي مي  ﴿ :تعاىل وقوله  ليقمج

 . (2) فيها األصل هأنَّ  األمر؛ الم عليها يطلق  أن  النحويني أكثر دعا والذي

 . (3)اجلر وهو يقابلها ما عىل حممولة هذا يف وهي الكرس، الطلب الم حركة  -ب

 . (4) سليم بني عن اءالفرّ  حكاها لغة، تحهافو

 مفتوحًا.   بعدها   ما   كان   إذا   بام   خمتص   ذلك   ل ب   الفتح،   يطلق   مل   الفّراء   أن   بعضهم:   وذكر 

 يلزم  بل  تفتح  فال  )لِتئذن(  كرم،ت  لِ   نحو:   مكسوراً   أو  مضموماً   بعدها  ما  كان  إذا  أّما

 . (5) الكرس

  خّطأ   وقد  ،(6)استؤنفت  إذا  الطلب  الم  يفتحون  سليم   بني  أن  الفّراء  نقل  وقد

 .(7) د التوكي بالم تبهتش لئال الطلب؛ الم فتح الّزجاج

  وجيوز   ،للتخطئة  وجه  فال  الفراء   ذكر   كام  سليم  لبني  لغة   أِّنا  ثبوت   حال  يفو

  من   أكثر  والفاء  والوا  بعد  وتسكينها  وث ّم،  والفاء،  الواو،  بعد  الطلب  الم  تسكني

 .(8) حتريكها

 
 . (2/538)؛ ومهع اهلوامع (2/395)؛ والترصيح (4/57)ينظر: رشح التسهيل البن مالك  (1)

 .(3/121)واملساعد ؛ (4/58)البن مالك  لينظر: رشح التسهي (2)

 . (3/1268)؛ وتوضيح املقاصد (4/1855) تشافينظر: االر( 3)

 .(3/121)اعد  ؛ واملس(3/1268)؛ وتوضيح املقاصد (4/1855)نظر: االرتشاف ي (4)

 .(3/121)؛ واملساعد (3/1268)نظر: توضيح املقاصد   (5)

 .(4/1855)؛ واالرتشاف (2/98) ؛ ومعاين القرآن وإعرابه(1/285)ينظر: معاين القرآن للفراء  ( 6)

 . (2/98): معاين القرآن وإعرابه ينظر )7(

 . (122، 3/121)واملساعد ؛  (59، 4/58)مالك  رشح التسهيل البنينظر:  )8(
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  بعضهم  وذهب  ،(1) قليل  الّتسكني  نَّ أ  إىل  مالك  ابن  هب فذ  (مّ )ث    بعد  فيام  واختلف

 . (2) رضورة وال ،عيفض وال  ،بقليل ليس أنه إىل

  التسكني   وأّما»  عقيل:  ابن  يقول  سبعيَّة،  قراءة  يف  ثبت  قد  ألنه  الثاين؛  إىل  وأميل

(  بعد  ما  إىل  رجوعاً   سكنت  وقيل  بعض،  وقّلله  بعض  وضّعفه  بعض،  فرّده  )ث مَّ

  الّسبعة   يف  تثب  ما  ألنّ   أوىل؛  فهو  أيضًا،  ثمَّ   يف  يطرد  وهذا  ّسكون،ال  نم  عليه   وضعت

 . (3)«فيها ثابت ثمَّ   بعد الاّلم  وتسكني قلة، أو بضعف وصفه وال ه،رد يصح ال

  باب  من   أنه  عىل   النحويني  بعض  محله  والفاء  الواو  عم  الطلب  الم  وتسكني

ل  ) عىل  )َفِعاًل( خففوا كام التخفيف،  . (4) وَكتجف فتِ كَ  نحو: (،َفعج

  ّلل وع  طلب،ال  الم  يف  األصل   هو  عنده   فاإلسكان  ذلك،  مالك  بنا  رتضي  ومل

  الطلب  الم  لقت  التي  لعالمةا  تكون  ولكي  الركة،  عىل  مقّدم  السكون  بأن  ذلك

 الباء. اجلر حرف يف كام لعملها، مشاكلة

  للقصد   وبقي  فكرست،  هبا  االبتداء  سكوِّنا  من  منع  ولكن»   مالك:  ابن  يقول

  دوام   ليؤمن  السكون؛  إىل  -غالباً -  رجع  فاء  أو  واو  يهعل   خلد  إذاف  بالسكون،  ق تعل

 صل.األ ويتتف

  منفصل   إجراء   ذلك  نَّ أل   األكثرون؛  زعم  كام )َفِعل( عني   عىل  محالً   التسكني  وليس 

 . (5) «اضطرار يف إالّ  قلته مع يوجد يكاد ال هومثل متصل، مرى

 األمر  ل ففع  ،الفعل  عىل  الاّلم  خلدت  أن  األمر  معنى  إرادة  عند  األصل  -جـ

) (؛  أصله  )ارضبج  األمر؛   عىل  الالة  لداللةو   يفًا،ختف  منه  حذفت  أِّنا  غري  )لترضبج

 
 . (4/59)ينظر: رشح التسهيل  (1)

 .(3/1268)؛ وتوضيح املقاصد  (4/1855)ينظر: االرتشاف  (2)

 . (3/122)املساعد ( 3)

 .(3/122)؛ املساعد (3/1268)د توضيح املقاصو؛ (4/84)افية للرض ينظر: رشح الك (4)

 .(3/1564)الشافية رشح الكافية  (5)
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 . (1) والقلة الكثرة بني املضارع عىل  الّدخول يف الاّلم وترتدد

  الفعل   ويف  واملتكلم،  كالغائب  املخاطب،  الفاعل  غري   فعل  أمر  يف  إلاقها  فيلزم

 خب﴿ تعاىل:  وقوله  هند،  لتقم و   يد،ز   يقم ل  نحو:  ،(2) هعلاف  يسمَّ   مل  الذي
نَ ولِ  :ونحو  ،[12]العنكبوت: ﴾مب  بحاجتي. ت عج
 . (3) مشاركاً  مأ مفرداً  أكان سواء قليل املتكّلم فعل عىل دخوهلا أن غري

 وذلك   للفاعل،  املبني  املخاطب   مضارع  عىل  الطلب  الم  دخول  ذلك  من  واألقل

  رديئة،   لغة  الال  وهذه  دخوهلا  نَّ إ  ةالنحا  عضب  لاوق   ،(4) )افعل(   بصيغة  استغناء

 . (5) يدةج غةل اِّنَّ إ  بعضهم وقال

  الاّلم   جاءت  إذ  الدراسة،  موضوع  -  وا(ح  رَ فج تَ لج فَ   َك لِ ذَ بِ )فَ   ملز  أيب  قراءة  هذا  ومن

 للفاعل. املبني املخاطب مضارع عىل دخوهلا يف وذلك ،األقل الال عىل

  السابقة،   ملز  أيب  قراءة  يف  دهالورو  داءة،رلبا  اللغة  هذه  وصف  إىل  أميل  وال

  أيضاً   الشعر  يف  وورودها  ،(6) كم(افَّ َص مَ   واذ  أخ  تَ )لِ   ملسو هيلع هللا ىلص   لهقو  يف  الديث  يف  ولورودها

 الشاعر:  قول نحو

م َتق  ــِ َت  لــ ــج ابنَ  َأنــ ــَ َ  يــ ريج ــَ ريش   خــ ــ   قــ

 

يج   ضــِ  كــَ َوائَِج  ـيج لَِتقج لِِمينا حــَ سج الـــم 
(7) 

 الّرداءة. ال بالقلة الّلغة هذه وصف واألنسب 

 
 .(1/51)؛ والترصيح (4/392)صل البن يعيش ينظر: رشح املف( 1)

 .(3/122)؛ واملساعد (4/1855)ينظر: االرتشاف  (2)

 .(4/1856)؛ واالرتشاف (4/84)ينظر: رشح الكافية للرض ( 3)

 . (3/124)املساعد و؛ (1267، 3/1266)ينظر: توضيح املقاصد  (4)

 . (3/1266)؛ وتوضيح املقاصد (4/1855)ينظر: االرتشاف ( 5)

؛ وورد يف كتب النحو. ينظر: رشح  (1271)عة يف تفسري الكشاف  يث واآلثار الواقادينظر: ختريج األح  (6)

 . (1/51)؛ والترصيح عىل التوضيح (4/6)التسهيل البن مالك 

من  (7) غري  )اخلفيف(،  من  رشح  سوب.البيت  للرض  فالكا  ينظر:  واملساعد(4/85)ية  ؛ (  3/124)  ؛ 

 .(2/395)والترصيح 
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 عىل   طلبال  الم  دخول  من  شاكلها  وما  وا(ح  رَ فج َت لج )فَ   نحو   يف  ضالرّ   ويذهب 

  ،اخلطاب  تفيد  التاء  وأن  الغيبة،   تفيد  الاّلم  أن  إىل  للفاعل  املبني  املخاطب  مضارع

لِّب   وبعضهم   حارض  بعضهم  مجاعة  املأمور  كان  فإن  »  :يقول  الغيبة،  عىل  اخلطاب  فغ 

  ملن   و)افعلوا(  وغائب،  لارض  فعال( )ا  نحو:  ارضلا  تغليب  فالقياس  غائب،

   الاّلم و  اخلطاب  التاء  لتفيد  املضارع  يف  مالالّ   الإدخ  قلة  عىل  وجيوز  ارض،ح  بعضهم

  وبعضهم   حارضاً   بعضهم  كون  عىل  نصاً   األمرين  بمجموع  اللفظ  فيكون  الغيبة،

 . (1)   «وا(ح  رَ فج تَ لج فَ  َك لِ ذَ بِ )فَ   الشواذ: يف وقرئ كم(،افَّ َص مَ   واذ  أخ  تَ )لِ  : كقوله غائبًا،

 توجيه القراءة ومعناها:
 إذا  ،األمر  يف  األصل  عىل  جاءت  أِّنا  عىل  وا(ح  رَ فج تَ لج )فَ   لزم   أيب  ةقراء  العلامء  هجو

  أن   عىل  نبهوا  مِّنأ  عىل  بالرف،  النهي  جاء  كام  الاّلم،  وهو  بالرف  يكون  أن  حقه

 قليل. املخاطب أمر يف الطلب الم دخول

  فمنهم   ،القراءة  هذه  عىل   أحكامهم  تفاوتت  قد  لامءلعاو  ملفرسينا  بعض  أن  غري

 ،(3) املرفوض   األصل  عىل  جاءت  أِّنا  ذكر   من  ومنهم   ،(2) عيفةض  لغة  اأِّن  ذكر  من

 .(4) لقلتها نظراً   ؛معيبة  لغة أِّنا الكسائي وذكر

  هذه   يف  لورودها  بالقلة،  وصفها  واألنسب  األوصاف،  هبذه  وصفها  إىل   أميل  وال

 بيانه. سبق  كام ،عرالش  ويف ،لديثا يفو ،القراءة

  ، ( 7) ة ــ ـّ طي ـ ع   ن ـ واب   ، ( 6) رّي ـ ش ـ خ ـ والزم   ، ( 5) نّي ـ ج   ن ـ اب   ه ــ ي ـ ـ التوج   اهذ   إىل  ار ـأش   نـم ـوم

 
 .(4/84)رشح الكافية للرض ( 1)

 .(182)السبع جة يف القراءات ينظر: ال( 2)

 . (3/117)ينظر: أنوار التنـزيل  (3)

 . (17/270)ح الغيب ؛ ومفاتي(1/470)ينظر: معاين القرآن للفراء   (4)

 . (1/314)تسب ينظر: املح( 5)

 .(2/353)ينظر: الكشاف ( 6)

 . (3/176)ظر: املحرر الوجيز ين (7)
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حيَّان وأبو ، ( 1)   والّرازّي 
مني ،(2) اللبيَّ  والسَّ

(3) . 

(4) العكربي   مال  وقد
 املواجه  أمر  يف  املستعمل  ألن   بالياء؛  اجلمهور  قراءة  إىل  

(،)  بصيغة  يكون  أن  (بط)املخا   ر الختيا   الّداعي  ولعل  ذكر،  كام  راألم  بالم  ال  افجَعلج

 .(5) «األصل وهو قبله، الذي اخلطاب ألجل» ةالقراء هلذه ملز أيب

  الكفار   جيمع  امم  خري  هو  مدحم   أصحاب  يا  فلتفرحوا  فبذلك  القراءة  هذه  ومعنى

 . (6) ومتاعها ،الدنيا أموال من

  ورمحته   مإلسالا  هللا  فضل   فقيل   ،ورمحته  اهلل   بفضل  دااملر  يف   الروايات   وتعددت

 اإلسالم   اهلل  فضل  وقيل  له،أه  من  مجعلك  أن  ورمحته  القرآن  اهلل  فضل  وقيل  ،نآالقر

 . (7) األقوال  من ذلك غري إىل واجلنة اإليامن وقيل السنن، ورمحته

 : املطلب الرابع: اسم الفعل هيهات
  ح بفت  [ 36ؤمنون:  مل]ا  ﴾جح مج حج مث﴿  تعاىل:  قوله   ملز  أبو  قرأ

 . )هيهاًتا(  (8) ينهاوتنو يهاته

 
 . (17/270)ينظر: مفاتيح الغيب ( 1)

 .(77، 6/76)ينظر: البحر املحيط ( 2)

 . (226 – 6/224)الدر املصون ينظر: ( 3)

 . (648، 647/ 1)ينظر: إعراب القراءات الشواذ  (4)

 . (3/394)يد املجينظر: الفريد يف إعراب القرآن  (5)

 . ( 270  / 17) ؛ ومفاتيح الغيب  ( 300/ 3) ومعاين القرآن للنحاس    ؛ ( 470/ 1)   للفراء ينظر: معاين القرآن ( 6)

البيان    (7) جامع  وتفسري  (106/ 15)ينظر:  التنـزيل  ؛  (390/ 2)السمعاين  ؛  والبحر (2/423)ومعامل  ؛ 

 .(6/74)املحيط 

نظر: ن عن أيب عمرو، واألعرج، وخالد بن إلياس. يهاروأليب بن كعب، و  -أيضاً -ذه القراءة  نسبت ه  (8)

الوجيز   املص(4/431)املحرر  واختالف  القرآن  وشواذ  املسري  (1/544)احف  ؛  وزاد  ؛  (3/261)؛ 

 .(8/338)املصون ؛ والّدر (7/561)والبحر املحيط 
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 الدراسة النحوي ة:
َد(   عنى بم   و وه   عال، األف   ء أسام   من   اسم   ( هات )هي  )َبع 

  أنه   إىل   (2) الّزجاج   وذهب   ، (1) 

د(،  بمعنى  (َص )  عىل  بالمل  أو  املبني،  الفعل  موقع  لوقوعه  بني  وقد  )الب عج (   هج   و)َمهج

 . (3) به يؤمر مما ونحومها

 . (4)امهإلهب يوبن متمكن ريغ ظرف فهو رّبدملا عند أّما

  ومتيم   وأسد  تحوِّنا،يف   زيونفالجا  لغة،  من  أكثر  هيهات  تاء  يف  وردت  وقد

مها  موبعضه   يكرسوِّنا،  .(5) يض 

 واإلبدال   بالذف  كبرياً   تالعباً   الكلمة  هبذه  تالعبت  العرب  أن   حّيان  أبو  وذكر

 . (6) وغريه والتنوين

مِ   وقد   بن  حممد  لسن ا  ذكرو»  حّيان:  بوأ  يقول  لغة  عنيبرأ   من   أكثر  فيها  عَ س 

َاَت وأَ   َت، َهيجَها  وجهًا:  وثالثني  ستاً   الصاغاين: َان،  وَهيجَهان،  ،هيج   وهاهياَت،   وَأهيج

  وكل   ومفتوحته،  ومكسورته،  اآلخر،  مضمومة  الستة  هذه  من  واحدة  كل  ن،وآهَيَا

َ   هاتًا،يه  وقيل:   وجهاً   وثالثون  ستة  فتلك  منّونة،  وغري  منّونة  واحدة   وأهياك،   اء،َوأهيج

َ  طاب:للخ فوالكا  .(7) «وَهيجهاً  اً وَأهيج

 عناها:جيه القراءة وم و ت
 أما   . ىالكثر  وهي  الفتح،  لغة  هيهات  يف  األصل  أن  عىل  ملز  أيب  قراءة  وجهت

 
 .(3/97)ين ؛ ورشح األشمو(3/1163)ينظر: توضيح املقاصد  (1)

 .(3/1163)؛ وتوضيح املقاصد (4/12)رابه وإع ينظر: معاين القرآن (2)

 . (3/73)ينظر: رشح املفصل  (3)

 . (5/2302)واالرتشاف ؛ (3/182)ب  ضينظر: املقت (4)

 .(3/97)؛ ورشح األشموين (3/1163)ينظر: توضيح املقاصد ( 5)

 . (7/561): البحر املحيط ينظر( 6)

 .(107/ 3)وامع ع اهل؛ ومه(2/650). وينظر: املساعد (5/3022)االرتشاف ( 7)
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  عىل   فهو  التنوين  وأّما"  اللبي:  السمني  يقول  ،التعريف  وترك  للتنكري  فهو  التنوين

  التعريف.   عىل  لدا  جهوخرو  التنكر،  عىل  دال  دخوله  عال:فاأل  أسامء  تنوين  قاعدة

داً   قال  كأنه  النكرة،  املصدر  معنى  رصوّ وت  ،هاتنكري  اعتقد  نّون  من   القييس:  قال   ب عج

دًا. ن  مل  ومن  ب عج د  قال  كأنه  املعرفة  املصدر   معنى  وتصّور  تعريفها  اعتقد   ينوِّ د   الب عج   الب عج

(1) "لتعريفا  لدلي  وعدمه  التنكري  دليل  التنوين  فجعل 
  جني   ناب  يهإل  أشار  ام  ووه   

 .(2) وغريه

  وابن   ،(3) عطّية  ابن  تلغا   من  فيها  ما  وذكر  ووجهها  ءةالقرا  هلذه  عرض  وممن

حيَّان وأبو ،(6)والقرطبّي  ،(5) والبيضاوّي  ،(4) اجلوزّي 
مني ،(7)   .(8) ّي بالل والسَّ

 هبا  قرأ  أحداً   أعلم  فال  والفتح  التنوين  وأّما»  يقول:  الّزجاج  القراءة  هذه   تبلغ  ومل

 . (9) «اهب أنّ تقر فال

 من  املأل  قول  حتكي  إذ  ،اجلمهور  قراءة  معنى  ختالف  مل  ةاآلي  هذه  يف  ملز  أيب  وقراءة

  تكم   مما  بعد  أنكم  من  به،  توعدون  ما  بعيد  أي:  هيهات(؛  )هيهات  قالوا  عندما  ثمود 

 . (10) كمروقب من أحياء أخرى مّرة ستبعثون أنكم والعظام الرتاب إىل  ومصريكم

 
 . (8/340)الّدر املصون ( 1)

 .(3/94)ح املفصل ؛ ورش(4/143)؛ واملحرر الوجيز (2/91)ينظر: املحتسب ( 2)

 . (4/143)ينظر: املحرر الوجيز ( 3)

 . (3/262)ينظر: زاد املسري ( 4)

 . (4/87) ينظر: أنوار التنـزيل (5)

 .(122/ 12)امع ألحكام القرآن اجل ينظر:( 6)

 . (7/561): البحر املحيط ينظر( 7)

 . (340، 8/336)ملصون ينظر: الّدر ا (8)

 . (4/12)معاين القرآن وإعرابه  (9)

 . (19/03)ينظر: جامع البيان  (10)
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 امسث اخلاملبح
 طفالع

 [3]التوبة:    ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ﴿ تعاىل:  قوله  ملز  أبو  أقر

 . (1) (رسوَله) بنصب

 الدراسة النحوي ة:
 البيان. وعطف النسق  عطف قسمني: إىل العطف ينقسم

  حروف   أحد  متبوعه  وبني  بينه  املتوسط  التابع»  بأنه  النَّسق   عطف  ويعّرف

(2) « العطف
  يفيد   الذي  وبالوا  فيها  فالعطف  عطف،ال   هذا  قبيل  نم   ملز   أيب  وقراءة  

  ، يبتللرت  أِّنا  نفريو  لكوفيّونا  أّما  برصيون،ال   يرى  كام  لكما  يف  الشرتاكا  مطلق 

دَّ   [37]املؤمنون:    ﴾ حص مس خس حس جس مخ جخ﴿   تعاىل:  بقوله  عليهم  ور 

  م وه   املوت،  بعد   والنشور  بالبعث  الكفار  اعرتاف  اآلية هذه  مدلول  يكون قوهلم  فعىل

 .(3) ك لذل  منكرون ةالقيق يف
  بالنسبة،   ودقصم  غري  همتبوع  املخصوص  حاملّوض  التابع»  فهو  البيان  عطف  أّما

 نحو: ،(4) «بمشتق  مؤوالً  وال مشتقًا، وال

َمرج  َحفجص   َأب و  بِاهللِ َأقجَسمَ  ع 
(5 ) 

 
إسحاق، وأيب    (1) أيب  وابن  بن عمر، ويعقوب،  أيضًا البن عباس رض اهلل عنهام، وعيسى  رزين،  ونسبت 

ب   رجاء،وأيب ف والبيان ؛ والكش(56). ينظر: خمترص يف شواذ القرآن  ن عيلوماهد، وابن يعمر، وزيد 

الوجيز  (5/11) واملحرر  القرآن  (3/7)؛  وشواذ  املصاحف  ؛  املسري(  1/321)واختالف  وزاد   ؛ 

 .(5/367)؛ والبحر املحيط (2/235)

 .(3/124). وينظر: رشح ابن عقيل (2/689)اللمحة يف رشح امللحة ( 2)

 . (3/226)ن عقيل ينظر: رشح اب (3)

 .(3/218)ر: رشح ابن عقيل . وينظ(2/737)اللمحة يف رشح امللحة  (4)

ل(  5) الّرجز(، نسب  الكافية اعبد اهلل بن كيسيه، ولرؤبة وليس يف ديوانه، وقيل ألعرمن )مشطور  يب. ينظر: 

 . (3/219)؛ ورشح ابن عقيل (3/310)؛ وأوضح املسالك (3/1191)الشافية 
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(،   سما   اجلاللة   لفظ   عىل   معطوف  ملز  أيب  قراءة  يف  )ورسوله(   أجاز   وقد   )أنَّ

 ها،ربخ  كتملي  أن  ةرشيط  (و)ولكنَّ   (نَّ إ)  يف  الال  كام  )أّن(  ماس   عىل  طفعلا  النحاة

 . (1) أظهر  والنصب ،والنصب  الّرفع املعطوف يف لالةا هذه يف وجيوز

  وأجاز   النحويني،  مجهور  عند  النصب  تعنيَّ   رباخل  استكامل  قبل  العطف  كان  وإن

 .(2) الّرفع  بعضهم

  ف عط   أو  ،فرداتامل  عطف  باب  من  يكون  أن  الال  وهذه  العطف  وحيتمل

  عطف   باب   من  فهو  ...(ولهورس   اهلل  )أنَّ   :التقدير   كان  فإن  للتقدير،   بعاً ت  مل،اجل

  عطف   باب  من  فهو  بريء(  رسوله  وأنَّ   بريء  اهلل  أنَّ )  :التقدير  كان  وإن  املفردات،

 أختها. عىل سمّيةاال اجلملة

 :وجيه القراءة ومعناهات  
 بتوجهني:  ملز أيب قراءة وجهت

 )أّن(.   اسم ةاجلالل لفظ ىلع  معطوف وَله()رس  أن :األو ل

  وقرئ »  الزخمرشّي:  يقول  معه،  مفعول  هألن  وب؛منص  )رسوَله(  أن  الث اين:

 . (3) « منهم معه بريء أي:  )مع(؛ بمعنى الواو ألن أو ّن،أ اسم عىل عطفاً  بالنصب

 ،(5) ّي ـوالثعلب  ،(4) اسـالنّح  هها:ـ ووج  راءةـالق  ذهـه   إىل  ارـأش   نـم ـوم

  ،(9) ذاينّ ــهم ـ ال  بـجـ ت ـمنـوال   ،(8) ّرازّي ــال  رـخ ـلفاو  ،(7) ة ــيَّ ـطـع  نـبوا  ،(6) وّي ـغـ والب

 
 . (321/ 1) رصيح؛ والت(215، 1/312)؛ ورشح األشموين (534، 1/353)وضيح املقاصدت ينظر: (1)

 . (1/376)ينظر: رشح ابن عقيل ( 2)

 .(2/245)كشاف ال( 3)

 .(2/109)ينظر: إعراب القرآن   (4)

 . (5/11) ينظر: الكشف والبيان( 5)

 . (2/317)ينظر: معامل التنـزيل  ( 6)

 . (3/7)حرر الوجيز ينظر: امل (7)

 .(527، 15/526) غيبح الينظر: مفاتي (8)

 . (3/236)د ينظر: الكتاب الفري( 9)
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حيَّان  بووأ  ،(1) والبيضاوّي 
مني  وذكر  ، (2) (3)ّي بالل  السَّ

 هو  األّول  التوجيه  أن  

 األظهر.

  )أّن(   استكامل   بعد  جاء   العطف  ألن  األظهر؛  وهو  األّول  التوجيه  واألرجح

 سابقًا.  علامءال  بعض قرره كام خربها،

 

 

 

 
 

 

 
 . (3/71)ينظر: أنوار التنـزيل  (1)

 . (5/367)البحر املحيط  ينظر: (2)

 . ( 6/8)ينظر: الدر املصون  (3)
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  ث السادسبحامل
 ة)َأال( االستفتاحّي

  بفتح   [23]الغاشية:    ﴾يل ىل مل خل ﴿  تعاىل:  هولق  يف  (  إالَّ   )  ملز  أبو  قرا

 والتنبيه.  االستفتاح عىل  )َأالَ( ،(1) الاّلم وختفيف اهلمزة
 الد راسة النحوي ة:

  تلحق   أن  عندها  وجيوز  واالستفتاح،  التنبيه  بمعنى  تكون   أن  )َأالَ(  التاستعام  من

والفعليَّة   ةاالسميَّ   تنيملاجل
 حم جم يل ىل مل خل  ﴿  تعاىل:  قوله   نحو  ،(2) 

]هود:   ﴾ مل يك  ىك مك لك اك  ﴿  :تعاىل  ولهوق  ،[62  ]يونس:  ﴾ خم

 بعدها.  فيام عمل هلا وليس ،[8

 . (3))حقًا( معناها نَّ إ وقيل حذفها، حال يف  الكالم صحة تهاموعال

 الشاعر:  قول ذلك ومن النداء، قبل وتكثر

 َتيَّم  م    َقلجبِي  اهللِ  ادَ بَ عِ   َيا  َأالَ 

 

َسِن مَ   بَ   ن َصىلَّ بَِأحج  ( 4) الِحِهمج َبعج َوَأقج

 ( 5) )هال( فيقال هاء مهزهتا تبدل وقد 

  وليست   بسيطة  أِّنا  إىل  اجلمهور  فذهب  وعدمه،  الرتكيب  حيث  من  فيها  واختلف

 
د بن عيل، وقتادة،  ن العاص، وأنس بن مالك، وزيد بن أسلم، وزيب ونسبت أيضًا البن عباس وعمرو    (1)

. وشواذ القرآن واختالف (2/357)املحتسب  ؛ و(173)اذ القرآن  : خمترص يف شوينظروسعيد بن جبري.  

 .(4/436)سري ؛ وزاد امل(2/901)املصاحف 

 .(1/344)؛ ورشح األشموين (2/25)؛ وأوضح املسالك (381)ينظر: اجلني الّداين   (2)

 . (381)اجلني الّداين   ينظر:( 3)

شع ا  (4) ينظر:  لألخطل.  )الطويل(  من  األلبيت  وا(559)خطل  ر  اللغة  يف  والكامل  ؛  (  75  / 2)ألدب  ؛ 

 . (9/4495)د القواعد ومتهي

 . (4495 /9)؛ ومتهيد القواعد (5/2368)؛ االرتشاف (4/155)بن مالك ينظر: رشح التسهيل ال ( 5)
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بةمرَ  حيَّان وأبو  ،(1) مالك ابن  القول اذهب  قال وممن كَّ
 . (3)واملرادّي  ،(2) 

  هذا  ونسب  ،(4) فيةالنا  وال  االستفهام  مهزة  من  مرّكبة  أِّنا  ىل إ  بعضهم  هبوذ

 . (5) للزخمرشّي  قولال

دَّ  ّب   ، إنّ   قبل  وقعت  قد  وبأِّنا  عدمه،  األصل  بأن  الرتكيب  دعوى  عىل   ور    ، ور 

 .( 6) األمور هذه  من شء قبل نفيال  يصلح وال النداء،و  ،وليت

   توجيه القراءة ومعناها:
  وقال   هالتوجي  ا هذ  إىل  أشار   وممن  واالستفتاح،   تنبيه ل ل   الَ( )أَ  أن  عىل   ة القراء   هذه  وجهت 

  ، (11) بّي ـوالقرط  ،(10) رّي ــوالعكب   ،(9) ة ــعطيَّ   وابن  ،( 8) رّي ـوالّزخمش  ،(7)جنّي   ابن  هــب

حيَّان وأبو
(12) . 

  أهيا  فيا  بعدها،  ما  ىلع  وتنبيهه  السامع  ذهن  توجيه  )َأالَ(   االستفتاح  من  والغرض

 الشديد.  األكرب العذاب اهلل هيعذب وكفر ىلتو من السامع

  اجلمهور   قراءة  يف  االستثناء  أن  يف  اختياره  جّي خلفاا   هابالشِّ   دَ عضَّ   ةالقراء  وهبذه

 . (13) بعضهم ذهب كام  متصل   ال )عليهم(  يف  الضمري من منقطع   استثناء  

 
 .(3/1655)ينظر: رشح الكافية الشافية  (1)

 .(5/306)كميل يل والتيينظر: التذ ( 2)

 . (381)؛ واجلني الّداين (1/553) قاصدينظر: توضيح امل (3)

 . (1/553)اصد توضيح املق ينظر: (4)

 . (381)نظر: اجلني الّداين  ي (5)

 .املصدر السابق( 6)

 . (2/357)ينظر: املحتسب  (7)

 .(4/754)ينظر: الكشاف ( 8)

 . (5/475)ينظر: املحرر الوجيز  (9)

 .(704/ 2)قراءات الشواذ لاينظر: إعراب  (10)

 .(37/ 20)مع ألحكام القرآن اجلاينظر: ( 11)

 .(10/466)املحيط  ينظر: البحر ( 12)

 .(10/771)الدر املصون ؛ و(5/246)التنـزيل   ينظر: معامل (13)
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 أن   باالستفتاح  ملز  أيب  وقراءة  قطعنم  االستثناء  بأن  القول  بني   املشاهبة  جهوو

 أو  املنقطع  ثناءباالست  ّدرةمص   جديدة  مجلة  أتت  ثم  ،(1) تمّ   قد  و)َأالَ(  )إالّ(  لقب  الكالم

 يف أن  إالّ  االستفتاح، وقراءة االستثناء قراءة  معنى فاحّتد ملز  أيب قراءة عىل االستفتاح

 بعده. ملا السامع انتباه لفت االستفتاح

  التأييد   ووجه  ،التنبيه  عىل  لاّلما  وختفيف  اهلمزة  بفتح  )َأالَ(  وقول»  الشهاب  يقول

 . (2) «القراءات توافق  األصل ألن معنى؛ اعنقطاال فيؤيِّد قبله، امع منقطع استثناء أنه

 

 

 

 
 

 
 . (5/475)ينظر: املحرر الوجيز  (1)

 .(8/354)عناية القاض  (2)
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 اخلامتة

ل   ما   عىل   هلل   المد    جانبها   يف   ملز   أيب   قراءة   دراسة   من   البحث   هذا   إمتام   من   به   تفضَّ

 توصلت   التي  نتائجال  أبرز  من  انك  وقد   فيها،  والتفسري  التوجيه   علامء   ذكره  وما   النحوي، 

 ييل:  ما إليها

  ملز؛  أيب  قراءات  بعض  وغريمها  راءوالف  عبيدة  كأيب  العلامء  بعض  اختار -1

  وعبد   مسعود،  بن  هلل ا  وعبد  طالب،  أيب   بن  كعيل   الصحابة  بعض   قراءة  وافقت   ألِّنا

 عباس.  بن اهلل

  دخول  يف  القليلة  غةالل  عىل  وا(ح  رَ فج تَ لج )فَ   تعاىل:  قوله  يف  ملز  أيب  قراءة  جاءت -2

 املخاطب. مضارع عىل الطلب الم

  : تعاىل  قوله  يف  الواردة  )أن(  بأنَّ   القول  جيحتر  يف  دور  ملز  أيب  راءةلق  كان -3

 ذهب  كام  ئدةزا  وليست  ،الثقيلة  من  املخففة  هي  ﴾زث رث يت ىت نت﴿

 العلامء.  بعض

  ض بع  ةنسبب  انفرد  قد  املسري(  )زاد  كتابه  يف  اجلوزي  ابن  أن  البحث  كشف -4

 (ااّتقو  اللذين  ننجي  َثمَّ )  اءتهكقر  عنده،   إالّ   له  نسبتها  عىل  أقف  مل  ملز  أليب  القراءات

(، يف الثاء بفتح  وختفيفها. (إالَّ ) يف اهلمزة بفتح توىّل( من )َأالَ  وقراءته )َثمَّ

 الشاذة. بالقراءات يزخر رجعم والكتاب

 التوصيات: 
  رحب   ميدان  ذلك  ألن  بدراسات؛   هتم اءقر  تفرد  مل  الذين  القراء  بتتبع  االهتامم  -1

 رآنية. الق اللغوّية الدراسة يف

 كثرية، وهي ملز أيب قراءة  يف واللغوية والرصفية الصوتية اتلتوجيها دراسة -2

 علمية. رسالة يف تفرد أن وتستحق 
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 اجعصادر واملرفهرس امل
 القرآن الكرمي.  -1
العرب،ارتش -2 لسان  من  الضرب  حتقيق    اف  األندليس،  حيان  رجب  الدكتور أليب   :

ة اخلانجي بالقاهرة، الطبعة  تبمك  : رمضان عبد التواب، مراجعة الدكتور   عثامن حممد، 

 م. 1998-هـ 1418األوىل،  

ث العريب،  ، دار إحياء الرتا ود لكتاب الكرمي أليب السعمزااي ا  السليم إىل  إرشاد العقل -3

 بريوت، لبنان. 

بن دريد، حتقيق ورشح عبد السالم هارون، دار اجليل،  حممد  أليب بكر    ، االشتقاق -4

 م. 1991  -هـ 1411طبعة األوىل،  بريوت لبنان، ال

ز،  د عزويِّ ق: حممد السأليب البقاء العكربي، حتقي  إعراب القراءات الشواذ للعكربي، -5

 هـ. 1417،  الطبعة األوىللبنان، عامل الكتب، بريوت، 

القرآن -6 النحاس  إعراب  جعفر  خليل  أليب  املنعم  عبد  عليه:  وعلق  حواشيه  وضع   ،

 هـ. 1421ت، الطبعة األوىل،  و دار الكتب العلمّية بري  منشورات حممد عيل بيضون، إبراهيم،  

سالم -7 بن  القاسم  عبيد  أليب  الدكت ،  األمثال  عبد  حتقيق  دار ور:  قطامش،    املجيد 

 م. 1980  -هـ 1400األوىل، مون للرتاث، الطبعة املأ

 هـ. 1423، دار سعد الدين، دمشق، الطبعة األوىل،  األمثال أليب اخلري اهلامشي  -8

ا -9 رفع  ف  واملاإلكمال  املؤتلف  عن  البن خالرتياب  واألنساب  والكىن  األمساء  ف    تلف 

 م. 1990  -هـ  1411لطبعة األوىل،  لبنان، اة، بريوت، ، دار الكتب العلميّ ماكوال

التن  -10 للبأنوار  التأويل  دار  يضاويـزيل وأسرار  املرعشيل،  الرمحن  ، حتقيق: حممد عبد 

 هـ.1418وىل، إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األ 

امل  -11 هشام سا أوضح  البن  مالك  ابن  ألفي ة  إىل  الشيلك  يوسف  حتقيق:  حممد    خ ، 

 باعة والنرش والتوزيع. لفكر للطقاعي، دار االب
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أليب    -12 احمليط  األندلسيالبحر  حتقيق:  حي ان  املوجود  ،  عبد  أمحد  عادل  الشيخ 

 . م2001  -هـ  1422وآخرين، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  

العرو   -13 للزبيديس  اتج  القاموس  جواهر  فّراج وعيل  من  أمحد  الستار  عبد  : حتقيق: 

وعبد وزارةالكريم    هاليل،  وآخرين،  حكومة    ،اءبناألواإلرشاد    العزباوي  مطبعة 

 هـ. 5138الكويت،  

الذ هيب   -14 الدين  لشمس  واألعالم  املشاهري  ووفيات  اإلسالم  عبد  اتريخ  عمر  حتقيق:   ،

ـ  1413، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية،  يب دار الكتاب العر تدمري، السالم ال  م. 1993  -ه

ـ  1405وىل،  دار الباز، الطبعة األ ، ن العجلياحلس أليب تاتريخ الثقا  -15  م. 1984  -ه

دمشق  -16 عسا   اتريخ  الفكر  البن  دار  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  حتقيق:  كر، 

 م. 1995  -هـ  1415للطباعة والنرش والتوزيع،  

الكبريالت  -17 للبخاري،  اريخ  آباد  دا،  حيدر  العثامنية،  املعارف  طبع  -ئرة  الدكن، 

 د خان.د عبد املعيحتت مراقبة: حمم

سليامن المد،    الدكتور: عبد اهلل أمحد  ، حتقيقياهتم للربعياتريخ مولد العلماء ووف  -18

 هـ. 1410الرياض، الطبعة األوىل،   -دار العاصمة 

يل حممد البجاوي، النارش  ع  ، حتقيق:البقاء العكربيالتبيان ف إعراب القرآن أليب    -19

 عيسى البايب اللبي ورشكاه. 

فالتذييل    -20 التسهيل شرح كتا  والتكميل  ا  ب  حّيان  األسأليب  حتقيق  تاذ  ألندليس، 

 هـ. 1418، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، الدكتور: حسن هنداوي

دار    كة : عبد اهلل اخلالدي، رش، حتقيق الدكتورالتسهيل لعلوم التنـزيل البن جزي  -21

 هـ. 1416بريوت، الطبعة األوىل،  -األرقم بن أيب األرقم

الالت -22 على  الكتبخل  توضيحصريح  دار  األزهري،  لب  الد  بريوت،  نان،  العلمية، 

 م. 2000  -هـ  1142الطبعة األوىل، 

أليب الوليد سليامن بن خلف    التعديل والتجريح ملن خر ج له البخاري ف الصحيح   -23
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لبابة حسني، دار اللواء للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة    بو قرطبي الباجي، حتقيق: أال

 م. 1986-هـ 1406،  األوىل

واآلاثر  خت -24 األحاديث  الريج  تفسري  ف  ال  كشافالواقعة  جلامل  دين  للزخمرشي، 

الطبعة   الرياض،  خزيمة،  ابن  دار  السعد،  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  الزيلعي، 

 هـ. 4141،  ىلاألو

التسرتي   -25 حممد  أل  تفسري  حتقيق:  البلدي،  حممد  بكر  أبو  التسرتي، مجع  حممد  يب 

ع السود،  باسل  ا  منشورات، يون  دار  بيضون،  عيل  بريوتحممد  العلمية،  ،  لكتب 

 . هـ1423الطبعة األوىل، 

بن غنيم،  للسمعاين، حتقيق: يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس    تفسري السمعاين  -26

 م. 1997  -هـ  1418وىل،  األاض، السعودّية، الطبعة دار الوطن، الري

ب، النارش: مكتبة  مد الطي قيق: أسعد حم، البن أيب حاتم، حتتفسري القرآن العظيم -27

 هـ. 1419بعة الثالثة،  ة العربية السعودية، الط مصطفى الباز، اململكنزار 

ار  البن كثري، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، منشورات د  تفسري القرآن العظيم  -28

 م. 1999  -هـ  1420 ة، طيبة، الطبعة الثاني

سليمان   -29 بن  مقاتل  التفسري  سليامن  بن  ملقاتل  حتقيق ،  اهللبلخي،  عبد  حممود  :   

 هـ. 4231لبنان، الطبعة األوىل،  ياء الرتاث، بريوت، شحاته، دار إح 

للواحدي، حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود وآخرين، دار    التفسري الوسيط  -30

 م. 1994 -هـ 1415ة األوىل،  بعّية، بريوت، لبنان، الطالكتب العلم

التهذيب  -31 العسقالين،  تقريب  حجر  حمم  البن  عوامة،حتقيق:  الرشيد،    د  دار 

 م. 1986 - هـ1406طبعة األوىل،  سوريا، ال

القواع  -32 الفوائدمتهيد  تسهيل  بشرح  األستاذ    د  وحتقيق  دراسة  اجليش،  لناظر 

وآخرين،   فاخر  حممد  عيل  والنرش  دارالدكتور:  للطباعة  القاهرة،  التوزيع،  و  السالم 

 . م2007  -هـ  1428الطبعة األوىل، 
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لتعليق عليه رشكة  عنيت بنرشه وتصحيحه وا  للنووي،  اء واللغاتهتذيب األمس  -33

 ، دار الكتب العلمي، بريوت، لبنان. ةملنريي علامء بمساعدة الطباعة اال

التهذيب  -34 ا  هتذيب  دائرة  مطبعة  العسقالين،  حجر  اهلالبن  النظاميَّة،  ،  ندملعارف 

 هـ. 1326الطبعة األوىل، 

ألفية    -35 بشرح  واملسالك  املقاصد  مالكتوضيح  عبد  مرادي، رشلل   ابن  وحتقيق:  ح 

 م. 2008 -هـ 1428، كر العريب، الطبعة األوىلعيل سليامن، دار الفالرمحن 

، حتقيق:  لعبد الرمحن بن ناَص السعدي  تيسري الكرمي الرمحن ف تفسري كالم املنَّان   -36

 م. 2000-هـ  1420عال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  م عبد الرمحن بن

الد اينا  -37 حرو جلين  ف  املعاين   حتق  ف  الدللمرادي،  فخر  الدكتور:  قباوة  يق  ين 

حممد   بريوت  واألستاذ  العلمّية  الكتب  دار  فاضل،  ىل،  األو   الطبعة  لبنان،   –نديم 

 م. 1992  -هـ  1413

بي، حتقيق الشيخ حممد عيل معوض والشيخ  الللثع ن ف تفسري القرآن اجلواهر احلسا -38

 هـ. 1418وىل،  عريب، بريوت، الطبعة األ لرتاث ال دار إحياء ا عادل أمحد عبد املوجود،  

خالويه، حتقيق: الدكتور: عبد العال سامل مكرم،    البن  ف القراءات السبع  احلجة -39

 هـ. 4011دار الرشوق، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة،  

زنجلة، حتقيق: سعيد األفغاين، دار الرسالة بريوت، الطبعة    بنال  حجة القراءات  -40

 . هـ 1404بعة،  الرا

السبعةاحلجة   -41 عيل   للقراء  بد  أليب  حتقيق:  وبشري  الفارس،  قهوجي،  الدين  ر 

 م. 1993  -هـ  1413جياين، درا املأمون للرتاث، دمشق/ بريوت، الطبعة الثانية،  جو

ع  -42 ف  املصون  املكنونالد ر  الكتاب  أمحد  مني للس   لوم  الدكتور:  حتقيق  اللبي،   

 هـ. 4061ة األوىل،  اخلراط، دار القلم، دمشق، الطبع

سني،  يق الدكتور: حممد حممد ح، رشح وتعلون بن قيسيوان األعشى الكبري ميمد -43

 طبعة النموذجيَّة. النارش مكتبة اآلداب باجلامميز، امل
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املعرفة، بريوت،  ر  ق: عبد اهلل الليثي، داالبن منجويه، حتقي  رجال صحيح مسلم  -44

 هـ.1407لبنان، الطبعة األوىل، 

ف -45 املعاين  القر   روح  العظيتفسري  املثاين آن  والسبع  الرتالأللو   م  إحياء  دار  ث  س، 

 العريب، بريوت، لبنان. 

البن اجلوزي، حتقيق: عبد الرّزاق املهدي، دار الكتب    زاد املسري ف علم التفسري -46

 هـ. 1422 ، ت، لبنان، الطبعة األوىلالعريب، بريو 

القراءات  -47 ف  دار  السبعة  ضيف،  شوقي  حتقيق:  ماهد،  م  البن  رص،  املعارف، 

 هـ. 1400عة الثانية،  الطب

أليب بكر بن    م: حممد انصر الدين األلباين(،ة ف ختريج السُّنة، بقلسُّنة )ومعه ظل اجلن ال -48

 . م 0198-هـ 1400بعة األوىل،  النارش: املكتب اإلسالمي، الط أيب عاصم الشيباين،  

مية،  الكتب العل   لعيل بن حممد األشموين، دار  شرح األمشوين على ألفية ابن مالك -49

 م. 1998  -هـ  1419ىل،  وت، لبنان، الطبعة األو بري

التسهيل -50 مالك،   شرح  والدكتور حممد    البن  السيِّد  الرمحن  عبد  الدكتور:  حتقيق 

 . هـ1410ة، الطبعة األوىل،  بدوي املختون، هجر للطباعة والنرش، القاهر

ألفية ابن مالك  -51 الدين عبشرح ابن عقيل على  ار  د الميد، د، حتقيق: حممد حمي 

 م. 1980  -هـ  1400ة، الطبعة العرشون، ث، القاهرة، مرص للطباعالرتا

جب لرض الدين االسرتاباذي، حتقيق األستاذ  ا البن ال  رضي على الكافية شرح ال   -52

ـ  1395،  يا ليب نرش جامعة قاريونس،  يوسف حسن عمر،  الدكتور:   م. 1975  -ه

مالك  -53 البن  الشافية  الكافية  الدكشرح  حتقيق  امل،  عبد  أمحدتور  من    نعم  هريدي، 

مرك وإحيمطبوعات  العلمي  البحث  بجامز  اإلسالمي  الرتاث  دار  اء  القرى،  أم  عة 

 هـ. 1402املأمون للرتاث، دمشق، الطبعة األوىل،  

الدكتور: إميل بديع  ه  له ووضع هوامشه وفهارس  ، قّدم شرح املفصل البن يعيش   -54

 نان. ريوت، لبالعلمّية، ب يعقوب، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب 
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صنعة    -55 األخطل  الدكالسكري  شعر  حتقيق  د،  قباوة،  الدين  فخر  الفكر،  تور:  ار 

 م. 1999  -هـ  1416دمشق وبريوت، الطبعة الرابعة،  

للكرما -56 املصاحف  واختالف  القرآن  الدكين شواذ  األستاذ  حتقيق  املوايف  تو،  ر: 

 م. 2015  -هـ  1436ىل،  الطبعة األو الرفاعي البييل، املكتبة العرصّية للنرش والتوزيع، 

الفكر للطباعة والنرش،  لدكتور: سهيل زكار، دار  ، حتقيق: افة خياطلي الطبقات خل -57

 م. 1993  -هـ  1414

سعد،  -58 البن  الكربى  عطا،   الطبقات  القادر  عبد  العملّية،    حتقيق حممد  الكتب  دار 

 م. 1990 -هـ 1410وت، الطبعة األوىل،  ريب

القاضي وكف -59 الر ااعناية  تفسري ية  البيضاضي على  الدين اخلفاجي   وي  ، دار  لشهاب 

 صادر، بريوت. 

، عني بنرشه ألّول مّره ج. برجسرتارس،  لقراء البن اجلزريغاية النهاية ف طبقات ا -60

 ، مكتبة ابن تيمية.هـ 1351م ا ع

الطبعة    ، ثري ودار الكلم الطّيب، دمشق/ بريوتك   دار ابن  قدير للشوكاين، فتح ال  -61

 هـ. 1414األوىل،  

الا -62 ف  واأللكامل  للملغة  حممد  د،رب دب  إبراهيم،  حتقيق:  الفضل  الفكر    أبو  دار 

 م. 1997  -هـ 1417هرة، الطبعة الثالثة، العريب، القا 

لسيبويه  -63 مكتبةالكتاب  هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق:  القاهرة،    ،  اخلانجي، 

 م. 1988  -هـ  1408ة الثالثة،  بعالط

لدين  ين، حتقيق: حممد نظام اب اهلمداللمنتج  يد الكتاب الفريد ف إعراب القرآن اجمل  -64

ـ  1427دينة املنّورة، الطبعة األوىل،  زمان للنرش والتوزيع، امل دار ال الفتيح،   م. 2006  -ه

وت،  ري، دار الكتاب العريب، ب، للزخمرشيالكشاف عن حقائق وغوامض التنـزيل  -65

 هـ. 1407الطبعة الثالثة،  

ل  -66 القرآن  تفسري  عن  والبيان  حتقلثعليب الكشف   ،( عدد  الباحثني،  21يق  من   )

الدكتور: أرشف   إخراجه  د  عىل  وآخرون،  باعثامن  الطبعة  صالح  جدة،  التفسري،  ار 

 م. 2015  -هـ 1436األوىل،  
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عادل   -67 البن  الكتاب  علوم  ف  أمحد،  احلنبلي اللباب  عادل  الشيخ:  ملوجود  ا  حتقيق 

لبنا  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  معوض،  حممد  عيل  اوالشيخ  الطبعة  ألوىل،  ن، 

 م. 1998  -هـ  4191

امللحة اللمحة   -68 الالبن    ف شرح  إبراهيم بن سامل  الصائغ، دراسة وحتقيق  دكتور: 

نّورة، الطبعة  الصاعدي، منشورات عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة امل 

 هـ. 4241  األوىل،

عنها  -69 واإليضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيني  ف  منشال  احملتسب  جني،  ورات  بن 

 م. 1999 -هـ 1420ة  عىل للشؤون اإلسالمياملجلس األ -رة األوقاف وزا

العزيزاحملر  -70 الكتاب  تفسري  ف  الوجيز  عبد    ر  السالم  عبد  حتقيق:  عطّية،  البن 

 هـ. 1422األوىل،  ة العلمية، بريوت، الطبع الشافعي حممد، دار الكتب

، مكتبة  باجسرتارسلويه، نرشه  البن خا   خمتصر ف شواذ القرآن من كتاب البديع  -71

 هرة. املتنبي، القا 

ت  -72 على  عقيل املساعد  البن  الفوائد  بركات،    ،سهيل  كامل  حممد  الدكتور:  حتقيق 

 هـ. 4001منشورات جامعة أم القرى، دار الفكر، دمشق الطبعة األوىل، 

، حتقيق: مرزوق عيل إبراهيم، دار  صار حملمد بن حبان الد ارميممشاهري علماء األ -73

 م. 1991 -ـ ه1411لطبعة األوىل،  والتوزيع، املنصورة، ا ة والنرش وفاء للطباعال

التنـ  -74 للبغويمعامل  القرآن  تفسري  ف  إحياء  زيل  دار  املهدي،  الرزاق  عبد  حتقيق:   ،

 هـ. 1420عة األوىل، الرتاث العريب بريوت، الطب

لألزهري، اينمع  -75 القرآن  بج    اآلداب،  كلّية  البحوث يف  مركز  منشورات  امعة  من 

 م. 1991 -هـ 1412طبعة األوىل، السعود، امللك 

القرآن -76 يو  للفراء،  معاين  أمحد  وعبد  حتقيق،  النجار  عيل  وحممد  النجاش  سف 

 الفتاح إسامعيل شلبي، دار املرصّية للتأليف والرتمجة، مرص. 

وإعرابه   -77 القرآن  الكتب،  زجاجللمعاين  عامل  شلبي،  عبده  اجلليل  عبد  حتقيق:   ،

 م. 1988  -هـ  8140وىل،  الطبعة األ بريوت، لبنان، 
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ال  -78 صا   نحومعاين  فاضل  الفكر للدكتور  دار  السامرائي،  والنرش    لح  للطباعة 

 م. 2000 -هـ 1420والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،  

كتور: مازن املبارك وحممد لدن هشام، حتقيق ابال ريبمغين اللبيب عن كتب األعا -79

 م. 1985ة السادسة،  عيل محد هلل، دار الفكر، دمشق، الطبع

الغيب م -80 الدين   فاتيح  إحياء   لفخر  دار  بريوت،    الّرازي،  العريب،  الطبعة  الرتاث 

 هـ. 1420الثالثة، 

العلوم   -81 لب  مفتاح  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  زرزور،  تعليق  نان،  للسكاكي، 

 م. 1987 -هـ 7401الطبعة الثانية،  

األلفي ة -82 شروح  شواهد  شرح  ف  النحويَّة  حتقيقلل  املقاصد  الدكتور:    األستاذ  عيني، 

د العزيز حممد فاخر، دار  مد توفيق، والدكتور: عبر، والدكتور: أمحد حمعيل حممد فاخ

 م. 0201  -هـ  1431مرص، الطبعة األوىل،   السالم، للطباعة والنرش، القاهرة،

 يق: حممد عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتب، بريوت. قللمربد، حت  املقتضب -83
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 التجارية الكربى، تصوير دار الكتب العلمّية. 

أهلاهلداية    -86 معرفة  ف  نصر ا  واإلرشاد  أليب  البخاري(  صحيح  )رجال  والسداد    لثقة 

 هـ. 1407ت، الطبعة األوىل،  ليثي، دار املعرفة، بريو اهلل ال   حتقيق: عبد  ، البخاري الكالابذي

، حتقيق عبد الميد هنداوي، املكتبة  شرح مجع اجلوامع للسيوطي   مهع اهلوامع ف   -87

 التوفيقية، مرص. 

ابلوفيات -88 أمحد  للصفدي  الواف  حتقيق:  إحياء  األ،  دار  وتركي مصطفى،  رناؤوط 

 . م 2000  -هـ  1420الرتاث، بريوت، 
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 امللخص

النحاة  إليها  أشار  التي  النحوية  املسائل  من  دقيقة  مسألة  البحث    يتناول 

الشعرية،   والشواهد  القرآنية  لآليات  توجيههم  معرض  يف  واملفرسون  واملعربون 

ثم بّينت   ،ء املوصولة واستعامالهتا بإجيازاألول: األسام  وقد استعرضت يف املبحث

قول يف بيان آراء النحاة يف استعامل  ت اللثم فّص   مفهوم اجلنس وداللته يف البحث،

اسم املوصول للجنس، وبعد ذلك خصصت املبحث الثاين لشواهد استعامل اسم  

املوصو اسم  استعامل  فيها  آيات جاء  فتناولت عرش  للجنس،  للجنس،  املوصول  ل 

التي جاءت   القرآنية  للقراءات  ثم عرضت  واملفرسين حياهلا،  املعربني  آراء  وبّينت 

املسألة  شاهدا   هذه  وجهها  عىل  التي  الشعرية  الشواهد  بذكر  املبحث  ختمت  ثم   ،

ا اسم  استعامل  فيها  النحاة عىل  ماقيل  وبيان  فيها،  القول  للجنس، مفصال   ملوصول 

ة التي ذكرت فيها أهم النتائج التي وقفت عليها يف من توجيهات، ثم كانت اخلامت

 هذا البحث. 

 . املوصول ـ للجنس  مس : استعامل ـ ا الكلمات املفتاحية 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقّدمة

باهلل من رشور   ونعوذ  ونستهديه،  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  احلمد هلل،  إّن 

أنفسنا وسيئات أعاملنا؛ من هيده اهلل فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد  

 دا  عبده ورسوله. يك له، وأشهد أّن حمم رش أن ال إله إالّ اهلل وحده ال

بالباحثني وبعد جيدر  التي  األمور  من  ومدارستها  النحوية  املسائل  فمراجعة  ؛ 

؛ لكي يقفوا عىل جزئيات مهمة يف الدرس النحوي ؛ ليسلطوا الضوء احلرص عليها

  ةم ه، ويربزوها من خالل الرجوع إىل املدونات النحوية، ومن تلك املسائل املعليها

، فمن خالل القراءة يف كتب لة جميء اسم املوصول للجنسسأم  :ديرة بالدراسةجلا

التفسري واإلعراب جتد إشارات تدل عىل توجيههم بعض اآليات عىل استعامل اسم  

 املوصول للجنس؛  مما حّفزين عىل دراسة املسألة وتتبعها . 

 أسباب اختيار املوضوع :
 . دقة املسألة وطرافتها -1

ومل يفردوها   لنحاة عند التوجيه فقط، مسألة عرض هلا اىلع   ءوضتسليط ال  -2

 بحديث مستقّل؛ مما حفزين لدراستها، واخلوض يف غامرها. 

لكثرة الشواهد القرآنية، مما جعلني أراجع  تصال البحث بالقرآن الكريم؛ا -3

 كثريا  من كتب التفاسري واألعاريب. 

   فردها ببحث مستقل.أ  أو ،َمْن درس هذه املسألةعىل  ـ فيام أعلمـ  قفمل أ -4

 :خطّة البحث 
وخامتة    ، ومبحثني   ، مقّدمة  من  يتألف  أن  البحث  هذا  طبيعة  ثم اقتضت    ،  

 فهارس متنوعة.  

 وأسباب اختياره ، وخطته ، واملنهج املتبع فيه. املقّدمة ، وفيها بيان أمهية املوضوع ، 
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األّول: امل  املبحث  واستعامالهتا،األسامء  ثالثة وفيه    ،لتهالود  س اجلن و  وصولة 

 :طالبم

 أقسام األسامء املوصوله. املطلب األول : 

 . مفهوم اجلنس وداللته :  ثّايناملطلب ال

 آراء النحاة يف استعامل اسم املوصول للجنس.  :لثاملطلب الثّا 

 شواهد استعامل اسم املوصول للجنس ، وفيه ثالثة مطالب :  املبحث الثاين: 

  ةين آراآليات الق: املطلب األول 

 . لقراءات القرآنيةا  املطلب الثاين:

 الشواهد الشعرية .  املطلب الثالث:

 اخلامتة ، ثم الفهارس املتنوعة.  

  :منهج البحث 
 منهج البحث وصفّي استقرائي حتلييل ، وفق اخلطوات اآلتية:

عزو اآليات القرآنية إىل سورها، مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية وكتابتها  -1

 . ينامثبالرسم الع

ال -2 الشواهد  إدراسة  بالرجوع  وإعراب  قرآنية  بالتفسري  املعنية  الكتب  ىل 

 القرآن الكريم. 

 توثيق القراءات القرآنية من مظاهنا املعتمدة. -3

 توجيه القراءات القرآنية من خالل الرجوع إىل الكتب املعنية بالتوجيه.  -4

ـ إن    هلئاقتوثيق الشواهد الشعرية؛ وضبطها، مع بيان بحر البيت، وتعيني   -5

 أمكن ـ 

الدراس  -6 التي ة  النحوية  الكتب  إىل  الرجوع  خالل  من  الشعرية    شواهد 

 . وجيهاتاستشهدت هبا، وبيان ما جاء فيها من ت
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 تتبع املسألة ودراستها من خالل الرجوع إىل الكتب النحوية .  -7

أصحاهبا  -8 مؤلفات  إىل  بالرجوع  البحث  يف  الواردة  واآلراء  األقوال  توثيق 

 عتمدة. فمن كتب النحو امل الّ إوإن تيرست؛ 

 . وباهلل التوفيق 

 . هـ1441، للعام اهلجري  غّرة ذي احلجة
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 املبحث األول
 اجلنس وداللتهو ،واستعماالتها ،األمساء املوصولة 

 املطلب األّول : أقسام األمساء املوصولة:
 :(1) يقسم النحاة املوصول قسمني 

احل  األّول: كل حرف    :يفراملوصول  موهو  ل  وهو مخسة: ع صلته  أوِّ   بمصدر، 

 (. أْن، وأّن ، وكي، وما، ولو)

قسمني  الثاين:  وينقسم  وعائد،  صلة  إىل  افتقر  ما  هو  االسمي:    : املوصول 

 املوصوالت اخلاصة واملوصوالت العامة أو املشرتكة. 

 :  يه  واملوصوالت اخلاصة: هي التي تكون خاصة بنوع معنّي، وألفاظها ثامنية،

 ان، األىل، الذين، الاليت، الالئي.ن، اللت، اللذاي، التيلذا

للمذكر واملؤنث واملفرد   بلفظ واحد  استعمل  ما  املشرتكة، وهي  واملوصوالت 

 واملثنى واجلمع، وألفاظها ستة، وهي: من ، ما ، أل ، ذو، ذا، أي. 

  ه لامعت والذي يعنينا يف هذا البحث هو املوصول االسمي اخلاص، الذي ورد اس 

العموم، وقد يفيد   "ما"و   "من"ول غري املختص كـ  ن املوصمع كو  -للجنس  يفيد 

 وبيان ذلك فيام يأيت:   -اجلنس

   للمفرد املذكر، وهو يشمل العاقل وغري العاقل.  : الذي

 للمفرد املؤنث، وهو يشمل العاقل وغري العاقل.  :واليت

 .لمثنى املذكرل  واللذان:

 املؤنث. ىنثللم  :واللتان

 ر العاقل. ع املذكجلم  :ينوالذ

 
 .   (1/413)، والترصيح  (1/97): املسالك  حأوض ينظر: (1)  
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 جلمع املذكر مطلقا  عاقال  كان أو غري عاقل.  واألىل:

 بحذف الياء وإثباهتا ،جلمع املؤنث. والالت، والالء:

أّن   النحوية نجد  املدونات  املذكر، جاء    "الذي "ومن خالل قراءة  وهو للمفرد 

لك ذح  وضسنام  مع كاجل  ىلت عللجمع، فهناك آيات قرآنية، وشواهد شعرية وجه

 لدراسة التطبيقية للشواهد.يف ا

أّن   كذلك  قراءة   "التي "ونجد  يف  اإلناث  جلمع  جاءت  املؤنث،  للمفرد  وهي 

 شاذة سيأيت توجيهها.

 : املطلب الثّاين: مفهوم اجلنس وداللته
املشرتكة بني متعدد خمتلف  (1) اجلنس:هو مفهوم كيل  املاهية  يف    يشتمل عىل كل 

 . (2) احلقيقة.

عندواجلن  فهو  نّ لا  س  فصاعدا   شيئني  عّم  لفظ  فكل  العام،  اللفظ  هو  حويني 

 . (3)جنس ملا حتته

وقد استعمل النّحاة هذا التعبري يف جمال الداللة عىل الّشيوع والعمومية يف النّوع  

  ال الواحد، وهلذا اقرتن مفهوم اجلنس بالتنكري، فاإلنسان جنس يشيع بني األفراد و

 . (4) نّي عم يتخصص بفرد

يف البحث هو إرادة واحد من اجلنس غري معنّي؛ فاسم املوصول وهو    هب  داروامل

وهو للمفرد املذّكر، لكنّه   "الذي "ما يدل عىل معنّي بواسطة مجلة تذكر بعده، فمثال   

البحث   يف  والّشواهد  واحد،  بلفظ  والواحد  للجمع  فيكون  للجنس،  يستعمل  قد 

 ك. كثرية عىل ذل

 
 أي: هو كل مفهوم ذهني ال يمنع تصوره من وقوع الرّشكة فيه. (1)  

 .  (39) دالل واملناظرةينظر: ضوابط املعرفة وأصول االست  (2)  

 .  (339)ر: الكليات ينظ (3)  

 . (55) ية: معجم املصطلحات النّحوية والرّصفينظر (4)  
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  :ستعمال املوصول للجنس ا  يف ةالنحا  : آراءلثا ب الثّ املطل
عند تتبع كالم النحاة يف كتبهم جتد إشارات تدل عىل وجود هذا االستعامل؛ وله 

 شواهد من القرآن الكريم والشعر وجهت عىل ذلك. 

 . (1) "َمْن  "يكون للجمع والواحد بلفظ واحد كـ   (الذي) فريى األخفش أّن 

بعضه  افقوو  ذلك  و(3)عبيدة  وبأو  ،(2) اءفرالمنهم    ءالعلام  عىل  ،  (4) الزجاج، 

 .   (6) والباقويل (5) وأبو عيل الفارس 

  وأشار إىل ذلك   (7) للجمع لغة لبعض العرب   (الذي)وجعل النحاس استعامل  

 .    (8) أيضا  ابن الشجري

  وفيه للرضورةيف غري ختصيٍص كثريا ،    "الذي"  (9) وُيغني عنه»  : وقال ابن مالك

ذلكبنّي و  (10) «ال  قلي فقال:رش  يف  لٍ بتفصي    للتسهيل؛  بـ  )  حه  يقصد  مل   (الذي)إذا 

  ٿ  ٿ   ٿ﴿  كقوله تعاىل:  "من"خمصص جاز أن يعرّب به عن مجع محال  عىل  

 يه مجعا  مل يرش إل  ولو مل يكن املراد به    [33]الزمر:     ﴾ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ

   ٻ  ٱ﴿   ه تعاىل:ومن ذلك أيضا  قول،  (11)د عليه ضمري مجعوال عا  بجمع

فلو مل ُيَرد   [ 275]البقرة:      ﴾ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ

 
 .  (209، 1/162)لقرآن ااين ينظر: مع  (1)  

 .     (2/419)ينظر: معاين القرآن  (2)  

 .   (2/190)ينظر: جماز القرآن  (3)  

 .   (1/53)عاين القرآن وإعرابه ينظر: م (4)  

 . (2/484،  1/357)، والشريازيات  (169 ، 167)، والعضديات (251)بغداديات ينظر: ال (5)  

 . (1/23)الت اح املعضيض ف املشكالت وإينظر: كش (6)  

 .  (1/821)قرآن ينظر: إعراب ال (7)  

 . (1/57)ينظر: أمايل ابن الشجري  (8)  

   ."ن الذي "أي: يغني عن  (9)  

 .  ( 33)التسهيل  (10)  

 . ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ﴿مة اآلية : اإلشارة والضمري يف تت (11)  



 الصاعدي بن سامل  إبراهيم. دأ.                                                     وصول للجنساستعمال اسم امل

404 

 به مجع ٌ مل يرضب به مثل جلمع.

 حميص عن الل َذْين يف التثنية والِذين يف اجلمع  ص فالخُمَص    (الذي)صد بـ  ن قفإ 

 . (1) «ما مل يضطر شاعر

بقوله: ذلك  عىل  حّيان  أبو  يعرف  »  وعّقب  هذاوال  أن التفصيل    أصحابنا  بني 

ال    به  قصدي الكالم  فصيح  يف  اجلواز  البيتني عىل  أنشدوا  بل  أو غريه،  التخصيص 

 . (2)  عىل الرضورة 

املعربون   للجنسوواملفرسوأشار  املوصول  اسم  استعامل  إىل  يتأمل  ؛ن    ومن 

  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ﴿  عباراهتم يظهر ذلك له جلّيا ؛ يقول الفراء يف قوله تعاىل:

 "عليهم "ن، ال للهاء وامليم من  ذيللت  نع  اهنأل  "غري"  بخفض»  [ 7]الفاحتة:  ﴾ ڄ

أ تكون  وإّنام جاز  ملن  "غري"ن  ، عرفة؛ ألعتا   ألف والم  فيه  اسم  إىل  أضيفت  قد  هنا 

قولك:    وال األول أيضا  بمصمود له، وهي يف الكالم بمنزلة،  (3)وليس بمصموٍد له

 . (4) «يكذبصدق وال ذب؛ كأنك تريد بمن يال أمّر إال بالصادق غري الكا

  قولك:دهم، فهو بمنزلة هنا ليس بمقصود قص ها  "الذين"ألّن » :ججالزا القو

 . (5)«ر بالّرجل مثلك فأكرمهيّن ألمإ

فقال:  وضوحا   أكثر  حيان  أيب  عبارة  جاءت  أّن  »  ثم  هبم   "الذين"عىل  أريد 

 . (6) «ة باجلملةاجلنسي "أل"رف بـ اجلنس ال قوم بأعياهنم، قالوا: كام وصفوا املع

 
 .  (192، 1/191) التسهيل ينظر: رشح (1)  

 .(3/29)يل والتكمالتذييل  (2)  

ملأ  (3)   بأع  ي:  قوم  قصد  به  ألّن  يقصد  من مع    "الذين    "ياهنم؛  قريب  فهو  بالّصلة؛  فتعريفه  معرفة  كونه 

عا والنّكرة؛ ألّنه  املغضوب    "م.  معنّي   "غري  به  يقصد  مل  تكون    أيضا   أن  ثم صلح  صفا   و  "غري    "فمن 

 .  "1"حقق رقم حاشية امل (1/7)لقرآن للفراء  معاين ا للمعرفة. ينظر:

 .  (1/7)قرآن  لين امعا (4)  

 .  (1/53) القرآن وإعرابه معاين (5)  

 .  (58)رآن املجيد . وينظر: امُلجيد يف إعراب الق   (1/50)البحر املحيط  (6)  
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جاز  صفه بالنكرة، كامأريد به اجلنس فجاز و  (الذين)ولكن » :يسفاقل السوقيو

 . (1)«ف بأل اجلنسية باجلملة وهي نكرةف املعروص

: سري عليه األبد والليل والنهار والشهر والدهر  قوهلم  وكذلك »   الفارس: ويقول  

متى كم دون  عل  فلذلك وقعت يف جواب  قوهلم: سري  وايف  الليل  هر  دلوا لنهار  يه 

 جرت ء معنّي رد به يشالالم ملّا مل يُ يها األلف وذه األشياء التي فأن هكام  ، فبدواأل

إذا مل ُيَرد به يشء معنّي جاز أن يوصف بام يوصف   (الذين)جمرى النكرات، كذلك  

 . (2) «به ما كان غري معنّي 

جميء   أن  الريض  مقّدر    فاموصو  امفرد(  الذي)ويرى  اللفظ به  جمموع    مفرد 

 . (3) قليل "الذين"من ف النون ذ حو كثري، ىناملع

 "الذين "وإرادة    "الذي"بأّن إطالق    تفسريه   قيطي يفمني الشنلشيخ األورّصح ا

مفرد ومعناها   (الذي)وهو كثري يف القرآن ويف كالم العرب؛ ألّن لفظ    »  كثري،قال: 

  تي لاذي وت كالأّن املوصوالر يف علم األصول عام لكل ما تشمله صلتها، وقد تقرّ 

 .( 4) «العموم من صيغ امعهوروف

ا املوصول  استعامل  واسم  و نساجلستعمل  شواه؛  بنا له  جيدر  ولذا  متعددة،  د 

ثم  أّوال  القرآنية  باآليات  وسنبدأ  حياهلا؛  العلامء  آراء  وبيان  الشواهد  تلك  دراسة 

 الشواهد الشعرية.   

 

 

 
 .  (58 )ملجيدامُلجيد يف إعراب القرآن ا (1)  

 . (1/154)ء السبعة احلجة للقرا (2)  

 .  (1/216)رشح الريض ينظر:  (3)  

 .  (7/738)ان أضواء البي (4)  
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 املبحث الثاني 
 سنلجصول لوملاهد استعمال اسم واش 

 اآلايت القرآنية    ّول:املطلب األ
 . [7: الفاحتة] ﴾  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ ﴿  ـ قال تعاىل:1

إعراب   اآلية  هذه  يف  الزخمرشي  لـ    "غري"أجاز  هلذا      (الذين)نعتا   اعتذر  ثم 

عّرف  صفة للمعرفة، وهو ال يت  "غري "فإن قلت كيف صّح أن يقع  »اإلعراب بقوله:  

 كقوله:  ال توقيت فيه   "ليهمذين أنعمت علا": ف؟. قلتر اعوإن أضيف إىل امل

 .  (1) ..................................... يـبُّنـُس ـِم يَ ـي ـى اللئـرُّ علـمُ ْد أَ ـقَ ـَولَ 

يف   فليس  عليهم،  املنعم  خالف  والضالني  عليهم  املغضوب  إذن    "غري"وألّن 

 . (2) «اإلهبام الذي يأبى عليه أن يتعّرف

أبو أبقالا  وذكر  لـ  "غري"اب  رإع  ا  ضي ء  هذ  "الذين"  نعتا   اآليةيف  ثم املذكو  ه  رة 

( فقال:  كالزخمرشي،  لذلك  )اعتذر  قلت  والذينإن  معرفة  يتعّرف    ال  "غري"( 

 باإلضافة فال يصح أن يكون صفة له ففيه جوابان:  

أّن   تعّرف  "غري"أحدمها:  معرفتني  وكانا  متضادين  بني  وقعت  باإلضافة، إذا  ت 

السكو  كة راحل  من  عجبت  :كقولك هنا  ن،غري  األمر  ألّن  وكذلك  يه لعاملنعم  ؛ 

 واملغضوب عليه متضاّدان. 

الثاين:   )» واجلواب  قوم  الذين أّن  قصد  به  يقصد  مل  ألّنه  النكرة؛  من  قريب   )

باإلضافة،   هلا  احلاصل  بالتخصيص  املعرفة  من  قريبة  املغضوب(  و)غري  بأعينهم 

 .  (3) « هـوجن م صتصاواخ هجهام فيه إهبام من وفكل واحد من

 
 . ي ـِينـَيعن لُت ال ـَت قُ ـيُت ُثم  ـوعجزه : َفَمض  ،في شمر بن عمرو احلنهذا صدر بيت من الكامل، ل (1)  

 .(3/48)، وأمايل ابن الشجري(3/24)، وهو يف الكتاب (126)نظر: األصمعيات ي  

 .(1/11)الكشاف  (2)  

 . (1/10)القرآن   التبيان يف إعراب (3)  
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 وهذا هدم ملا اعتزموا عليه من أن » فقال:  يناواب الثعىل اجلعرتض أبو حّيان  او

النحو .  (1) « املعرفة ال تنعت إال باملعرفة، وال أختار هذا املذهب، وتقرير فساده يف 

 . (2) وتبعه السفاقيس

  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ٱ﴿ ـ قال تعاىل:2

 . [17:قرةبل]ا ﴾  ڀ

  وابن   ،(الذي)ة باجلمع واإلفراد؛ فاجلمهور قرأها باإلفراد  اآلييف   (الذي)  ئتقر

باجلمع   قرأها  اخلالف يف  (3) (الذين)السميفع  إىل  يرجع  القراءتني    ( الذي)  ومنشأ 

 أهي مفردة لفظا  ومعنى أم لفظا  ال معنى.

الفراء ذكر  معنا  (6) ي ربوالط  (5) واألخفش  (4) فقد  هنا  أّن  يقمعجلاها   ل و، 

وتركهم(  )   : مجيعا  فقال   ( الذي ) فجعل   ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿   وقال: » فش:  خاأل

 . (7) «يف معنى الناس "اإلنسان "يف معنى اجلميع كام يكون  (الذي)ألّن 

باجلامع والواحد  بالواحد،  اجلامعة  مثل  والطربي رضب  الفراء  لكن وجّوز  ة، 

ي أن  املبرشط  املكون  ألعيان  ب  ورض ثل  ال  ورجلالألفعال  ال  ق  م،ه سامجأال، 

فإنام رضب املثل ـ واهلل أعلم ـ    ﴾ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ﴿  وله:قو»  اء:الفر

للنفاق؛ فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد   الرجال، وإنام هو مثل  للفعل ال ألعيان 

  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ﴿  هلل:ا   الو كام قدوا، وهيقل: الذين استوقنارا ؛ ومل  

 
 .  (1/50)ط البحر املحي (1)

 .  (85)ر: امُلجيد يف إعراب القرآن املجيد ظين (2)

 .  (1/125)ينظر: البحر املحيط  (3)

 . (1/15) ينظر: معاين القرآن (4)

 .  (1/209) معاين القرآنظر: ين (5)

 . (336، 1/335)ي ينظر: تفسري الطرب (6)

 .  (1/209)قرآن معاين ال (7)



 الصاعدي بن سامل  إبراهيم. دأ.                                                     وصول للجنساستعمال اسم امل

408 

  ﴾ يت ىت مت خت حت  جت يب﴿  وقوله:  [19]األحزاب:  ﴾ڱ
للواهلل    فاملعنى[  28]لقامن: التشبيه  كان  ولو  واحدة؛  نفس  كبعث  إال  رجال أعلم: 

م كم وعا  ـم ـجـلكان  القيم   [4]املنافقون:  ﴾ ائ  ائ ى  ﴿  ال:ـقا  ـ،    أراد 

 .  (1) «واألجسام

أّن   يرى  الفارس  عيل  أبا  أّن  حّيان  أبو  مبهم جيري جمرى   "الذي"وذكر  حرف 

 . (2)معواجللواحد ا عىل اقوعهو يف (من)

ب  (3) مالك   ووافقه عليه ابن يقصد  ا  "ي الذ"ـ  إذا مل  ـ كهذه  ـ  خمصص  مل  آلية  فلو 

بـ    به  يرد فإن قصد  به مثل اجلمع،  خمصص فال حميص عن    "الذي "مجع مل يرضب 

 اللذين يف التثنية والذين يف اجلمع ما مل يضطر شاعر، كقوله :

 ( 4) الِدِ ـا ُأم  َخ ـْوِم يَ ـلُّ اْلقَ  كُ ْومُ ـُم اْلقَ ـهُ        ُهمْ اؤُ ـِدمَ  ٍج ـلْ ـبِفَ  ْت ـانَ ـَوإِن  ال ِذي َح 

  صيغة   "الذي"ليس كذلك ؛ ألّن   »بقوله :  ذا   هالفارس  ان رأيوقد رّد أبو حيّ 

 .  (5) « "الذي" وليس كذلك مفرد مذكر أبدا ، "من "فلفظ   "من "نَِّي ومُجَِع بخالف مفرد وثُ 

 : ، وعلل ذلك بأمرين  "الذين"صلها هنا أ  "ذيال"أّن  يوزعم الزخمرش

كلوصلة    لكونه  "الذي "أن    دمها: حأ وصف  ه  بصلتلته  واستطا  معرفة،  إىل 

يف  وحدها  الالم  عىل  به  اقترصوا  ثم  كرسته،  ثم  ياءه  فحذفوا  بالتخفيف،  حقيق 

 . (6) أسامء الفاعلني واملفعولني 

 
 .  (1/15)قرآن  معاين ال (1)  

 .   (125 /1)يط حامل  : البحر ينظر (2)  

 . (2/484)، والشريازيات  (1/152)بعة وينظر: احلجة للقراء الس

 .  (192،  1/119)ح التسهيل ينظر: رش (3)  

 .ا جاء فيه من توجيه من البحث ؛ ففيه تفصيل واف عن البيت وم (23ص )ينظر:  (4)  

 .  (1/125)بحر املحيط ال (5)  

 ب.و ملكتورأيت ا و: جاء الكاتب،حن (6)  
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 يادةمة لزلك عالام ذنّ إو  ن،والنو  واريه بالوليس بمنزلة مجع غ  أّن مجعه  اثنيهما:

 . (1) ّن سواءجلمع والواحد فيهلفظ ا سائر املوصوالت الداللة؛ بدليل أنّ 

خمرشي من اعرتاض أيب حيان مع اعرتافه يف آخر حديثه بأّن ذلك لم الزومل يس

العلة األ أّما  العلتني،  إذ عّقب عىل  النّوع؛  أو  ـ وإن كان قد تقدم بتأويل اجلمع  وىل 

لكان هلا موضع من    (ذيال)ت الالم بقية   و كانّنه لخطأ ألـ ف  نيحوي بعض الن   اهإلي

لا كان  كام  ومل إلعراب  ختطىلذي،  فريفعها امل  الع  ا  الصلة  نفس  يف  يؤثر  أن  إىل 

أقرت    "الذي"ا جيوز وصل  ـل كم ـا باجلم ـاز وصلهـجـ رها، ويـج ـها وي ـوينصب إذا 

 . ياؤه أو حذفت

مجعه  العلةأّما   أن  فصحيح  بمنزلي ل  الثانية  غمج  ةس  بع  والنولاريه  من  واو  ؛  ن 

فلاحيث   املعنى  حيث  من  وأّما  ملفظ،  هو  بل  كذلك  إذليس  عىل  ثله،  من يقع     

معت فيه رشوط هذا اجلمع من الذكورية والعقل، فال فرق بني الذين يفعلون اجت

التزم  والفاعلني من جهة أّنه ال يكون إال مجعا  ملذكر عاقل، ه  ي ف  ولكنه ملا كان مبنيا  

الدة  واح  طريقة أكثفليف  عند  إالظ  العرب،  والنون    لهذي  ر  بالواو  رفعا ،  مجعته 

العرب التزمت مجع الضمري العائد عليه من صلته، وكل  ا ،  با  وجرلنون نصوالياء وا

ع كام يعود عىل اجلمع املذكر العاقل. فكيف أفرد الضمري يف الصلة يف هذه اآلية م

به كامللفوظ  املحذوف  هذادف؟  أّن  ماأ  عىل  ل كل  بمسوغ الزخم ره  ذك  ّن  ليس  رشي 

 . (2) عالنوأو   ة اجلمعيل إرادإال بتأو "الذين "موضع  "الذي"ن يوضع أل

  ( الذي)والعكربي رأيه موافق لرأي الزخمرشي وزاد عليه يف التعليل لذلك بأن  

 . (3) مع اختالف يف التعليل يف وقوعهام للمفرد واجلمع( ما)و (من)تشبه 

 
 . (1/38)ينظر: الكشاف  (1)  

 .  (126،  1/125)حيط ملينظر : البحر ا (2)  

 . (1/32)لقرآن ينظر : التبيان يف إعراب ا (3)  



 الصاعدي بن سامل  إبراهيم. دأ.                                                     وصول للجنساستعمال اسم امل

410 

أ رد  السوا  (1) ّيانح  وبوقد  بأعىل  بي  حللمني  رأيه  أصلها   "الذي"ّن  العكربي 

ألّنه لو كان من باب ما ُحِذفت منه   احش؛ٌم فذا َوهْ وه »:  ، يقول السمني"ذينال"

  فلاّم   "دماؤهم"و  "كالذي خاضوا"النون لوجب مطابقة الضمري مجعا ، كام يف قوله:  

ُه من  علُ ا ج: إمّ   منياملتقدِّ ن  يربلفظ اإلفراد تعني  أحد األم  ﴾ ٻ  ﴿  عاىل:قال ت

  باب ما وقع فيه صفة    ه منأنّ   نس، أود به اجلجلمع؛ ألّن املرارد موقع اوقوع املفباب  

 .  (2) «ملوصوف ُيْفِهم اجلمعَ 

إال أّنه وقع مفردا  لفظا  ( الذي)أن يكون  (4)والسمني احللبي (3) واختار أبو حّيان

التقدير: ويكون    عليه،اللة  ف للدوصوف ذلك املذِ ُح صفا  ليشء ُيْفِهُم اجلمَع، ثم  و

أو اجلهم كم مثل الفريق  الذيثل  الوصف مرة؛  ا ،  نار  استوقد  مع  قد روعي  فيكون 

فقال:   مفردا   عليه  الضمري  أخرى،   "حوله"و  "استوقد "فعاد  املوصوف  وروعي 

 . "تركهم "و "بنورهم " فقال:فعاد الضمري عليه جمموعا  

يكون   أن  الريض  م  وصف  مفردا    (ذيلا)واختار  مبه  اقدر  جم فرد  موع  للفظ 

ع » :  قالى؛  املعن اللففحمل  أي:  ىل  الاجلم ظ،  قال:  ع  ثم  استوقد،   "بنورهم "ذي 

  مل جيز إفراد الضمري العائد   "الذين"فحمل عىل املعنى، ولو كان يف اآلية خمففا  من  

 . (5) «إليه

  هلل ا  ذهب"وجاء    ي،ذلواختار ابن أيب الربيع أن يكون عىل تقدير: كمثل اجلمع ا

 (6) .ريألّن اجلمع كث "نورهم ب

 
 .  (1/125)ينظر: البحر املحيط  (1)  

 .  (1/157)الدر املصون  (2)  

 .  (1/125)ينظر: البحر املحيط  (3)  

 . (157، 156/ 1)ملصون ا ينظر: الدر (4)  

 .   (1/216)يض ح الررش (5)  

 .  (1/289)ينظر: تفسري القرآن الكريم  (6)  
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أنويمك ا"يكون    ن  عىل   "دستوقالذي  وقع  قد  واحد،  عىل  واقعا   كان  وإن 

 . (1) اجلميع؛ ألّنه مل ُيِرْد مستوقدا  واحدا  إنام هو عام، فعاد الضمري مجعا  لذلك 

  ين ... أو ذلا  والذي بمعنى»   اآلراء السابقة يف اآلية فقال:البيضاوي إىلار  وأش 

 . (2) « قدلفوج الذي استوا قدين، أو س املستوجنه ب دقص

له استعامالن يف    "الذي"يعني أّن  »يته عىل ذلك بقوله:  اجي يف حاش وعّلق اخلف

  ريه؛ كمن وما يف كالم العرب؛ أحدمها: أن يكون مفردا ، واآلخر أن يعم املفرد وغ

 .  (3)« املوصوالت وضعا  ال استعامال  

  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ٹ﴿   :ىلاعـ قال ت3

 . [171البقرة: ]  ﴾     چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

أبو حّيان:  (الذي)جاء   به اجلنس، قال  ينعق: ال يراد به »  يف اآلية مرادا    والذي 

 . (4)«مفرد، بل املراد اجلنس

اليه؛ شبّ ف للتشب، والكا"كمثل"  : مبتدأ ، خربه"الذينمثل  "و  فة، ّص لبا  ّصفةه 

 . (5)ينعق   لذية افكص  : صفتهمأي

   ائ      ى  ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ﴿  ى:ـالـع ـال تــ ق4

  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ

 .  [264البقرة: ]  ﴾  ىئ  مئ  حئ   جئ  ی    ی  یی   ىئ

املوص  حرّص  اسم  باستعامل  احللبي  وأبو حّيان والسمني  العكربي  البقاء    ول أبو 

وضع له؛  ال مأنف  ستن : م يقدروال»  قال العكربي:ه اآلية؛  ذ هيفللجنس    (الذي)

 
 . (1/289)ينظر: تفسري القرآن الكريم  (1)  

 .  (1/30)سري البيضاوي تف (2)  

 . (1/568)ظر: حاشية الشهاب اخلفاجي ين (3)  

 .  (2/107)البحر املحيط  (4)  

 السابق. صدرامل (5)  
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قوله:   ُأفرد يف  ما  بعد  هنا  مُجع  ؛ ألّن    "كالذي "وإّنام  بعده    هنا جنس،   "الذي "وما 

 .(1) «دا  ومجعا  فيجوز أن يعود الضمري إليه ُمْفر

يف   الضمري  يف  اختلف  أنه  حّيان  أبو  عىل  ع  هإنفقيل:    "يقدرون"وذكر  ائد 

الذين ينفقون( ألّن عىل )عائد  إنه  قيل:و  ﴾  ې   ې  ې ﴿    قوله:يف  طبنيااملخ

)كالذي) قوله:  يف  كام  لفظه  تراعي  أن  فلك  جنس؛  وال (  الناس  رئاء  ماله  ينفق 

 . (2)، ولك أن تراعي املعنى ؛ ألّن معناه مجع( فأفرد الضمرييؤمن

قوله أّن   الّسمني  عند  يق":  وجاء  إ  "نودرال  وجهان  أهنا   مها:أحد  ؛نياباعرله 

فالستئنافيا موة  اإل  من  هلا  والثاينضع   . من  عراب  احلال  أهنا يف حمل نصب عىل   :

قوله:    "الذي " ينفق  "يف  امل  "كالذي  عىل  محال   الضمري  مجع  املراد وإنام  ألّن  عنى؛ 

قوله:   يف  مرة   لفظه  عىل  احلمل  جاز  فلذلك  اجلنس،  له"بالذي  يؤ"  "ما    "من وال 

 ( 3) .أخرى اهنعوعىل م  "لهفمث"

اآلذو عدةكر  اآلية  لوس  هلذه  حّيان  ،  (4) توجيهات  أبو  عليه  نّص  ما  منها 

لفظه؛ إذ هو   والسمني يف أّن الضمري راجع إىل املوصول باعتبار املعنى بعد ما روعي

 صفة ملفرد لفظا  جمموع معنى كاجلمع والفريق.

 . ﴾ ٹ ٹ   ٿ  ﴿ :ىلأو هو مستعمل للجمع  كام يف قوله تعا

 لكنه استبعده.  يتعاقبان فعومل هنا معاملته ؛ (ذي لا)و (من ) نّ إ وأ  

    ی  ﴿   بنّي أّن املراد بالذي الذين بقوله:»  وقال الشنقيطي عند تفسريه هلذه اآلية:

   .    (5)  «﴾ ىئ  مئ  حئ   جئ  ی

 
 . (1/215)آن  القرعراب ينظر: التبيان يف إ (1)  

 . (2/664)ط ر: البحر املحينظي (2)  

 . (2/858)ينظر: الدر املصون  (3)  

 .(3/49)ينظر: روح املعاين  (4)  

 . (1/991)أضواء البيان  (5)  
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  ڀ    پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ﴿  :ـ قال تعاىل5

 .  [275  :ة البقر] ﴾ ڀ  ڀ  ڀ

اآل نمالك  ابن  ها  جعل  يةهذه  فيهمما  قال:  حن  حيث  يقصد»؛  مل    ( الذي)بـ    إذا 

  ٿ  ٿ   ٿ﴿  كقوله تعاىل:  "من"خمصص جاز أن يعرّب به عن مجع محال  عىل  

 ولو مل يكن املراد به مجعا  مل يرش إليه  .  [33  الزمر:]  ﴾ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ

 ڀ   پ پ  پ ﴿  قوله تعاىل:  ا  بجمع وال عاد عليه ضمري مجع، ومن ذلك أيض 

 . (1)   ( ثل جلمع مل يرضب به م   عٌ فلو مل َيرد به مج   [ 275]البقرة:   ﴾ ڀ  ڀ   ڀ

 وليس مثل ما تقّدم؛ ألّنه حيتمل أن يكون»ه شاهدا  أبو حيان ؛ فقال:  يرتضومل  

 . (2) «"والذي جاء بالّصدق " هو مفردا ، بل هو أظهر، بخالف قوله: "الذي "

  ر إىل ذلك ملفرسين أشابني أو امن املعرا   أحد  دجأحّيان أيّن مل    يبومما يؤيد كالم أ

  أعلم. واهللطالعي حسب ا

  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک﴿  :ـ قال تعاىل6

  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ

 . [71]األنعام:    ﴾ھ  ھ

عنـج أبـاء  جعـد  النحـفـي  كتـ ر  يف  واالئتـطـالق"ه  ـابـاس   (الذي)أّن    "ف انـع 

 . (3) ( نذيال)نى عم ب

 ه مفرد، وجيوز أن يراد به معنى اجلمع، أي:اهره أنّ والذي: ظ»  :وقال أبو حّيان

 . (4) «كالفريق الذي

 جلنس، لذي اراد باوامل» ل:قالجنس فآلية لا يف( الذي)والسمني رّصح باستعامل 

 
 .(921،  1/191): رشح التسهيل ينظر (1)  

 .  (3/29)والتكميل التذييل  (2)  

 . (1/226) ينظر: القطع واالئتناف (3)  

 . (4/553)املحيط  البحر (4)  
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 . (1) «وحيتمل أن ُيراد به الواحد الفذُّ 

 . [69 :  ةوبالت] ﴾ ٹ  ٹ   ٿ﴿  ـ قال تعاىل:7

 النحو اآليت:   ه اآلية؛ وذلك عىلأربعة أوجه يف هذ (الذي)ون لـ ملعربذكر ا

الذين  1 املعنى: وخضتم خوضا  كخوض  أّن  النـ  فا . ون ختفيخاضوا؛ فحذفت 

املوصول، املفروقع    وأ إىل  واملضاف  املوصوف  املصدر  فحذف   ، اجلمع  موقع  د 

فاتُّسع   "يف "تعّدى بـ فيه؛ ألّنه ي  اضوواألصل: خا  ،هووعائد املوصول تقديره: خاض

 . ( 2)   للجنس.   "الذي "اتصل الضمري بالفعل فساغ حذفه، ويكون  ارُّ ف فحذف اجل فيه،  

 . (3) « لغة يف ذلكومجعا  ية نثللنون تاحلذف  وقيل:»: العلج  قال ابن

أّن  2 الف  (الذي)ـ  للجمع، أي: وخضتم خوضا  كخوض  ُمْفِهٍم  ملفرٍد    ج وصفٌة 

 . (4)خاضواريق الذي الفأو  الذي خاضوا،

أنّ 3 ملصدر  (  الذي)  ـ  الذي حمذوفصفة  كاخلوض  وخضتم  تقديره:   ،

اهلرو  .(5)خاضوا به  قال  القول  الشجري(6)يوهذا  ا  حمتمل  وهو  .(7) وابن  بن عند 

  وعىل هذا فالعائد منصوب من غري »ما رّجحه السمني احللبي فقال: وهو   ،(8) لجالع

 . (9)   «حمذور فيهلراجح إذ ال أن يكون هو ا غيبنذا الوجه يهو وساطة حرف جّر.

 
 .  (4/685)ر املصون لدا (1)  

امل  (2)   وإيضاح  املشكالت  كشف  والتبيان    (1/519)عضالت  ينظر:  والب(2/650)،  املحيط  ،  حر 

 . (6/83)والدر املصون ، (5/457)

 .  (1/416). وينظر: الترصيح  (1/363)يط يف النحو  البس (3)  

 .  (6/83)صون در امل، وال (5/457)ينظر: البحر املحيط  (4)  

البسيط    ،  (300)ألزهية  ا  ظر:ني  (5)   املشكال   (10/545)والتفسري  وكشف  املعضالت  ،  وإيضاح  ت 

 .  (6/83)، والدر املصون  (5/457)لبحر املحيط ، وا (1/363)النحو  ، والبسيط يف(1/519)

 .  (300)زهية األ (6)  

 . (3/57)ي أمايل ابن الشجر (7)  

 .  (1/633)البسيط يف النحو   (8)  

 .  (6/84)ون صامل الدر (9)  
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أنّ 4 كخوضهم   "الذي"  ـ  خوضا   وخضتم  والتقدير:   ، مصدرية  وهذا    .(1) تقع 

أبووأج  ،(2) ءالفرا  يرأ البغداديني  هوعزا،  سفارال  عيل  ازه  الباقويل ،   (3) إىل  وعزاه 

واألخفش يونس  وعّقب    ، (4) إىل  العكربي،  البقاء  أبو  بأنيلعوذكره  نادره    ،(5)ه 

 .   ( 6) ور ومنعه اجلمه

  ٺٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       ٱ  ﴿   ـ قال تعاىل:8 

 . [ 11]النور:  ﴾  ڦ  ڦ     ڦ  ڤ    ڤ   ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ

بـ   املقصود  عن  املفرسين  حديث  قوله:(  الذي)عند   ﴾ ڤ  ڤ ڤ ﴿ يف 

 ذي توىل كربهأّن الة، ويمعنى اآلتفسري    عىل  مع هنا؛ بناء جليراد به ا  "الذي"جيعلون  

  من اخلائضني   "منهم "والذي توىّل كربه: معظمه...»  يضاوي:حد،قال الب أكثر من وا

فإنّ  ُأيّب  ابن  اهللوهو  لرسول  عداوة  وأذاعه  به  بدأ    أو هو وحسان ومسطح ،    ملسو هيلع هللا ىلص   ه 

 . (7)   «"الذين "ى بمعن "الذي"فإهنام شايعاه بالترصيح به و

 ومّثلوا لهكام رّصح به النّحاة  »  ائال :ضاوي ق البيحاشيته عىليف    فاجيق اخللّ عو

 . (8)«بآيات

ا يف  للجنس  املوصول  اسم  جميء  النحاة يف  آراء  اآللوس  مل وساق  لكنه   ، آلية 

إرادة اجلمع»يرتض ذلك فقال:   ن بعد، والذي أختاره  مهنا ال ختلو    وال خيفى أن 

 
 .  (6/84)، والدر املصون  (5/457)ر املحيط ، والبح (1/446)آن للفراء ينظر: معاين القر (1)  

 . ( 644/ 1)القرآن  ينظر: معاين (2)  

 .  (169)ينظر: املسائل العضدّيات  (3)  

كش  (4)   املشكالينظر:  املعضالت  ف  وإيضاح  و  (1/519)ت  اللمع  ،  معا   (2/376)رشح  وينظر:  ين  ، 

 .  (2/686)لألخفش  ن رآقلا

 .  (2/516)ينظر: التبيان  (5)  

    (.1/285)، واهلمع (1/416) ، والترصيح (169)ظر: املسائل العضدّيات ين (6)  

 .  (2/117)تفسري البيضاوي  (7)  

 . (7/23)البيضاوي حاشية اخلفاجي عىل  (8)  
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 . ( 1) « واملؤمنني ابن ُأيبّ   ملسو هيلع هللا ىلص   ورسوله تعاىل    هلل ا   هو عدو   د ح ا و ل ا   لك وأّن ذ الواحد، إرادة 

ة كالم اآللوس، فليس يف اآلية دليل لفظي، وإنام هو  ر عندي صحوالذي يظه

 ارج السياق.دليل مقامي من خ

 . [33الزمر:] ﴾ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ ـ قال تعاىل:9

غي»  راء:ــالفل  اـق مـالذي:  فكأنّ ـر  مذهـوّقت،  يف  املعنى،عٍ اـم ـ جب  ـه  يف   ويف    

  فهذا دليل أنّ   {بِهِ ُأوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُون  وادَّقبِالصِّدْقِ وََص  وا وَالَّذِي جَاء}:(2) عبد اهلل  ءةقرا

 . (4) الطربي وهذا التوجيه رّجحه. (3) «يل مجعٍ يف تأو "الذي "

وقال  .  (5) «"َمنْ "يف معنى مجاعة بمنزلة    (الذي)ل   فجع »   ألخفش :ء عند اوجا

 .  (7) ربيوذكره الط.  (6) نحاس ر الجعفضا  أبو يأ به

  مل يعن به واحد بعينه، وإّنام  (  الذي)    أنّ   (  الذين)ود  فقد تبنّي من قراءة ابن مسع

قال    ﴾ڤٹ  ڤ    ﴿  ر باجلمعاجلامعة، يدل عىل ذلك أيضا  اإلخباعني به  

َمْن "عىل  يعرّب به عن مجع محال   جاز أنخمصص  (الذي  )وإذا مل يقصد بـ »: ن مالكاب

ولو مل يكن   ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿   ه تعاىل:كقول  "

 . (8)«ال عاد عليه ضمري مجعا  مل يرش إليه بجمع واملراد به مجع

توجابن    وأشار عند  قراجني  ابن  يهه  استعامهلا    "أرضعنكمالتي  "هرمز  ءة  إىل 

كام   فقال:   (الذي)يف  للجنس  اآلية؛  هذه  تكون  »  يف  أن  جنس  (التي)ينبغي    ، ا  هنا 

 
 . (18/427)عاين وح املر (1)  

قرا   (2)   ينهذه  ابن مسعود  لل  عاينمظر:  ءة  الطربي  (2/419)فراء  القرآن  ، وإعراب (20/207)، وتفسري 

 . (4/12)لقرآن للنّحاس ا

 .(2/419)آن  معاين القر (3)  

 .(20/207)سري الطربي تف (4)  

 .   (2/672)معاين القرآن   (5)  

 .  (4/21)إعراب القرآن  (6)  

 . (20/207)تفسري الطربي  (7)  

 .  (291،  1/191)التسهيل  ينظر: رشح (8)  
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  ٿ  ٿ   ٿ ﴿ قال اهلل سبحانه:لفظه، كام يه عىل معناه دون ل عريالضم فيعود 

 . (1) «ةذهب اجلنسيفهذا عىل م  ﴾ڤ  ڤ  ٹ  ﴿  قال:ثم   ﴾  ٹٹ  ٹ

املوصول    اسم  باستعامل  احللبي  والسمني  حّيان  وأبو  الباقويل    "الذي "ورّصح 

الباقويل:   قال  ؛  اآلية  هذه  هاهنا جنس؛ أل»للجنس يف  ،    نّ الذي:  هو  وخربه مجع 

 . (2) «اد به واحد معني  روال ي "أولئك"وله ق

  ذي جاء بالّصدق، ويدل ال  ريق الفقال: و  ، كأّنهنسي: جوالذ»   ان:يّ وقال أبو ح

 [ 32]الزمر:  ﴾ ٻ ٻ﴿  فجمع، كام أّن املراد بقوله:  ﴾ڤڤ ٹ ﴿  :عليه

 .(3) «  [32]الزمر: ﴾ٺ  ٺ ﴿ يراد به مجع، ولذلك قال:

 . (4) «اجلنس ُأريد به ٌع؛ ألّنهمجاه نظه مفرد، ومعفل» وقال السمني: 

 . (5) دة أبو عبيجاز ذلك أيضا  أو

 وهناك عدة توجيهات للمعربني يف هذه اآلية، كام يأيت: 

كَ 1 كذلك  كان  وما  اجلزاء،  به  ُقِصد  أّنه  وقوع  ـ  فيه    ( الذين)موقع    (الذي)ُثَر 

 . ﴾ ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ ولذلك ُروعي معناه فُجِمع يف قوله: 

  وخضتم »  له:وقفا ، كون ختفيذفت النلصدق، فحء با ان جي صل: والذاأل  نّ ـ أ2

 . (6)«واكالذي خاض

بقوله:   حّيان  أبو  التوجيه  هذا  أريد  »ورّد  لو  إذ  بصحيح؛  ليس    "الذين"وهذا 

 . (7) «وحذفت منه النون ، لكان الضمري جمموعا   "ذي ال" بلفظ

 
 . (1/185)املحتسب  (1)  

 . (2/1163)ت كشف املشكالت وإيضاح املعضال  (2)  

 .  (9/203)البحر املحيط  (3)  

 .  (9/427)ن الدر املصو (4)  

 .   (2/190)ينظر: جماز القرآن  (5)  

 . (9/427)ن ، والدر املصو (9/203)ر املحيط ، البح(4/12)ينظر: إعراب القرآن  (6)  

 .  (9/032) طملحيحر االب (7)  
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  مري ضاء بعده  جل  كلذوهذا وهم؛ إذ لو قصد  »ومل يرتضه أيضا  السمني فقال:  

فكااجل يقال:مع،  كقوله  اجاؤو  والذي  ن  خاضوا"،  عوي  "كالذي  نون دل  أّن  ليه 

 . (1)«التثنية إذا ُحِذفت عاد الضمري مثنى

أّن  3 ملوصوف    (الذي )ـ  بمعنى  صفة  أو  حمذوف  والفريق  تقديره:  اجلمع، 

 .  (2) ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ﴿  الفوج، ولذلك قال:

ق  ق وصدّ بالّصداء  ج  ذيلاق  فريوج والفلايريد: ووجيوز أن  »  قال الزخمرشي:

 . (3)  «ابته الذين صدقوا به، وهو الرسول الذي جاء بالصدق، وصحبه

جاء بالّصدق وآمن ؛  ×  ـ وقيل الذي جاء بالصدق وصّدق به هو رسول اهلل4

 ک ک  ک ﴿   به، وأراد به إياه ومن تبعه، كام أراد بموسى إياه وقومه يف قوله:

إال أّن هذا    ﴾ڤ  ٹ  ڤ  ﴿   : قال ولذلك    [ 94: ]املؤمنون   ﴾  گ گ ک

 . (4)  الّصفة، وذلك يف االسم يف

  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ ﴿   تعاىل:   ـ قال10

  ڭ    ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ

 .  [18، 17األحقاف: ]  ﴾  ۆ   ۇ  ۇ    ڭ  ڭ

  وقد   ، (5) ﴾  ۆ   ۇ  ۇ    ڭ  ڭ﴿  ، خربهمبتدأ   ﴾ ڳ   ڳ  ڳ ﴿ 

ذا ما أخرب عنه  وال يراد به واحد معنّي، وهل ؛للجنس (الذي)م املوصول مل اس عاست

الزخمرشي:    "أولئك "باجلمع القول؛ »قال  ذلك  القائل  اجلنس  قال  بالذي    واملراد 

 . (6)«ولذلك وقع اخلرب جمموعا  

ية  اآل  هذهويف  »  ق ما نّصه:وجاء يف االنتصاف تعليقا  عىل كالم الزخمرشي الساب

 
 .  (9/427)الدر املصون  (1)  

 . (9/427)املصون  ، والدر (19/307)بسيط  ينظر: التفسري ال (2)  

 . (3/347)الكشاف  (3)  

 . (3/347)ينظر: الكشاف  (4)  

 .  (2/634)لّصنعة ، وجواهر القرآن ونتائج ا (2/1238)، ( 1/24)ينظر: كشف املشكالت  (5)  

 . (3/446)كشاف ال (6)  



 (ه1442ة مجادى اآلخر )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

419 

مع ال يف الصفة ه اليعامل معاملة اجل ال يعمم؛ ألنّ ّن املفرد اجلنيسزعم أ  من  عىل  ردّ 

ْفُر خرٌي من الدرهم البيض اخلربوال يف  . (1) «، فال جيوز أن تقول: الدينار الصُّ

أنّ  اهلل  شاء  إّن  التحقيق  بأّن  الشنقيطي  األمني  الشيخ  اآل  (الذي)  ورّصح  ية  يف 

اء  بعث ، قال يف أضولوالديه مكذب بال  اقع  كل  يف  مةآلية عاا  نّ وأ  (الذين)ى  بمعن

،  "الذين"بمعنى  "الذي" أّن  القرآن عىل  والدليل من»:  ه هلذه اآليةالبيان عند تفسري

أّن   ، خربه قوله مبتدأ  "والذي قال لوالديه"قوله:   يف  "الذي"وأّن املراد به العموم، 

  قوله:   يف  (الذي)   فظةلن  ع  ر واإلخبا  .ةاآلي  ﴾ ۆ   ۇ  ۇ    ڭ  ڭ ﴿ تعاىل:

لذي العموم ملراد بابصيغة اجلمع؛ رصيح يف أّن ا  ﴾ ڭ  ڭ    ۇ  ۇ   ۆ ﴿

   . (2) «ال اإلفراد، وخري مايفرّس به القرآن القرآن

 قال مروان بن»  ويمكن االستئناس بام ذكر يف سبب نزول اآلية، ففي البخاري :

  ڳ   ڳ  ڳ ﴿  نزل اهلل فيهي أالذ  ذاه  بكر: إنّ   يببن أمحن  م يف عبد الراحلك

اهلل فينا شيئا من ل  نزجاب: »ما أمن وراء احل    ائشةعفقالت  ﴾ ڱ  ڱ  ڱ

 . (3) «القرآن إال أّن اهلل أنزل عذري 

مقاب يراد هبا شخص بعينه أهنا جاءت يف  ل اسم جنس، يف  ويرّجح أن اآلية ال 

  أن ا ال خالف  فهذ  ﴾   ڃ ڃ ڃ﴿   :ىلوله تعاق  يهسبقت، و  ياآلية الت

 نف اآلخر يف اآلية التالية. وينطق به صنف من هذا اجلنس، والص نساد به جاملر

 . (4) اجلنس  ح البيضاوي بأّن املراد بالذي يف اآليةرّص و

فق هذا  البيضاوي  قول  معنى  حاشيته  يف  اخلفاجي  معنى »:  لاووضح  يف    فهو 

 . (5) «ئك وهو مجععنه بأولر اإلخباصح  اجلمع؛ ولذا

 
 .  (447/ 3)الكشاف ف بحاشية صانتاال  (1)  

 .  (7/387) أضواء البيان (2)  

 . (3401ص) ،  (4812)صحيح البخاري برقم  (3)  

 . (2/395)سري البيضاوي ينظر: تف (4)  

 . (8/471)حاشية الشهاب اخلفاجي عىل البيضاوي  (5)  
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يفوجا عىل  ء  اجلمل  حاشية   : نّصه  ما  املبتدأ»  اجلاللني  كان  لفظا ،   وملّا  مفردا  

، هو متعدد معنىاجلنس، أي: فقة بقوله: أريد به  إىل تصحيح املطابخلرب مجعا  أشار  وا

 . (1) « وهو كاف يف صحة اإلخبار

ع أّنه  وجاء  الباقويل  يكند  أن  والتقدير: تدمب "ذيال"  نوجيوز  مضمر،  وخربه    أ 

 . (2) والديهقال لالذي تىل عليكم قّصة ام ي وفي

 لقراءات القرآنية املطلب الثاين: ا
 .  [23النساء : ]  ﴾     ک    ک  ک ﴿ :ـ قال تعاىل1

 ( عىل اجلمع.يتالال: )قرأ اجلمهور

 . (3) ( عىل اإلفرادالتيرأ عبد الرمحن بن هرمز األعرج : )وق

مع  ه باجلود الضمري عليصح ع؛ فيبأن املراد به اجلنس  "الاليت"د  ه إفراوّج   دوق

ابن جني:    "ضعنكم أر" أن تكون  »قال  الضهنا ج  "التي"وينبغي  فيعود   ، مري نسا  

 . (4)«اه دون لفظهعليه عىل معن

عطّية   ابن  عند  :  »:  وجاء  هرمز  ابن  التي"وقرأ  من    "أمهاتكم  كأّنه  ؛  باإلفراد 

 . (5)«ةقع مع الواحد واجلامعي امهبهة اإلج

 .[ 128: ام األنع]  ﴾ں  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ﴿  :ـ قال تعاىل2

 ( باإلفراد .أجلنا: )اجلمهورقرأ 

 .( 6) اإلفراد والتذكري عىل "ذيلا"اجلمع  عىل "آجالنا"وقرىء 

 
 .(7/641)ائق اخلفية جلاللني للدقبتوضيح تفسري ا  اإلهليةالفتوحات  (1)  

 .(635/ 2)ة نع ، وجواهر القرآن ونتائج الّص (2/1238)ملشكالت كشف ا ينظر: (2)  

 .  (3/211)، والبحر  (132)، وشواذ القرآن   (2/32)ر الوجيز ، واملحر(1/185)ينظر: املحتسب  (3)  

 (.1/185)املحتسب  (4)  

 .  (2/32)املحرر الوجيز  (5)  

 .(8/375) ح املعاين رو ، و   ( 149/ 5) املصون    ، والدر   ( 456/ 4) حيط  والبحر امل   ،   ( 853/ 1) ينظر: التبيان   (6)  
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است للجنس وقد  املوصول  اسم  الفارسعمل  عيل  أبو  قال  أه»:  ؛  جنس    وقع و 

 .  (1) «تيالالذي موقع 

حّيان أبو  بدل  »:  وقال  عندي  قيلوإعرابه  الوقت  كأّنه  وحي:  يكون الذي،  نئذ 

 . (2)«ا  وال يكون إعرابه نعتا  لعدم املطابقة بينهامجنس

 .  [154ألنعام: ا]  ﴾ گ     گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک ﴿  ـ قال تعاىل:3

 (.الذي أحسن قرأ اجلمهور : )  

 . (3)  {أحسنوا لذينا}:    هلل بن مسعودوقرأ عبد ا 

  ٻ﴿  قال:   ع، كاميف مذهب مجمتاما  عىل املحسن، ويكون املحسن  »  :قال الفراء

ِذين َأْحَسنُو}ويف قراءة عبد اهلل: [ 2]العرص: ﴾پ ٻ ٻ تصديقا   {امتاما  عىل ال 

 . (4) « لذلك

الكسائي، فقال:   أّن هذا رأي  النحاس عىل    الكسائي والفراء أن   وأجاز»ونّص 

 . (5) «  حسنى الذين، أي: عىل املن الذي بمعنويك

  إن املعنى : متاما  من اهلل»فقال:    آلية عىل هذا القول،وبنّي الواحدي معنى ا

 ملحسن، كأّنه ن أحسن هو ابمعنى : من أحسن، وم "والذي أحسن"عىل املحسنني، 

هاهنا   يكون  واملحسن  املحسن،  عىل  متاما   كامقيل:  اجلمع،  مذهب  قال:يف    ٻ﴿   

يقول    [ 2]العرص:  ﴾پٻٻ كام  باميلوهذا  أويص  وحّج   الرجل:  غزا  ملن 

يري  وللذي ابن غزا وحّج،  قراءة  التأويل  الغزاة واحلجاج، ويدل عىل صحة هذا  د 

أحسنوا}  مسعود الذين  عىل  عليهم  وامل  {متاما  اهلل  صلوات  األنبياء  هم  حسنون 

 
 .    ( 375/ 8)   ، وروح املعاين ( 149/ 5) صون  ، والدر امل   ( 645/ 4) ، والبحر املحيط    ( 538/ 1) ينظر: التبيان   (1)  

 .  (2/32)املحرر الوجيز  (2)  

 .  (181)ن  رآقال  شواذ، و(41)القرآن  ، وخمترص يف شواذ (1/365)ينظر: معاين القرآن للفراء  (3)  

 .(1/365)ن  معاين القرآ (4)  

 . (2/108) القرآناب إعر (5)  
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 . (1) «أمجعني، أو املؤمنون

ن شئت جعلت   وإ»املصدرية، فقال:    ( ما)بمعنى    (الذي)  ناء أن يكووجّوز الفر

مت  (ما)عىل معنى  (لذيا) املعنى: متاما  عىلريد: متاما  عىل  فيكون   ا أحسن موسى، 

للكوفيني .  (2)«إحسانه الرأي  هذا  حّيان  أبو  أنّ .  (3) ونسب  التربيزي  عن    ونقل 

و و الوا همنه الضمري وصلة فعل ماض حذف  هنا بمعنى اجلمع، وأحسن    "الذي "

أحـفبق الذيـ ي  عىل  أي:  أحـ سن،  وح وـسنـن  الضم ـا،  واالجتـ يذف  بـر   ة ـم ـالض ـزاء 

 . (4) ربـالع هـلـفعـت

  قال: ّقب أبو حّيان عليه بعد إيراده لألبيات الشعرية التي تدل عىل كالمه، فوع

 .  (5) « أصحابنا بالرضورة فال حيمل كتاب اهلل عليهوهذا خّصه »

الذيأقول: كال التربيزي  أبو حيّ   م  جاء يف معرض   (6) لك السمنيان وكذساقه 

ق بنتوجيه  حييى  بن    راءة  وعبداهلل  إسحاق:  يعمر،  أْحَسنُ متاما   ) أيب  الذي    (عىل 

هلذه    (7) بالرفع املعربون  أوردها  التي  التوجيهات  يكفمن  أن    "الذي"ون  القراءة 

موقع   :    "أحسنُ "وأصل    "الذين "واقعا   اجتزأحسنوا  الواو؛  بحركة حذفت  اء 

 . {نواعىل الذين أحس}:  هذا التوجيه قراءة ابن مسعوديرّجح ها، وبلماق

جميء    جّوزو يف  للجن  "الذي "الباقويل  قالس  ؛  اآلية  عىل   أي:»:هذه    متاما  

ىل املحسنني الذين هو أحدهم. وقيل: متاما  متاما  ععن جماهد. كأّنه قيل:    املحسنني،

 
 . (8/539)التفسري البسيط  (1)  

 .(1/365)القرآن   معاين (2)  

 . (4/693)ينظر: البحر املحيط  (3)  

 املصدر السابق  (4)  

 .  (4/693)البحر املحيط  (5)  

 .  (5/228)ر املصون ينظر: الد (6)  

واملحتسبغ  (1/365)ء  للفرا  آنلقرااين  مع   ينظر:  (7)   منسوبة،  منس(1/64)  ري  غري  والبحر بو،  أيضا ،  ة 

 .   (228/ 5) املصون، والدر (4/694) املحيط
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أي: إحسانه،  موسى    عىل  عىل  فيكونإحسان  كقولمصدرا    بطاعته،     ٿ﴿   ه: ، 

   . ( 1) «وضهم، وعىل األول جنٌس أي: كخ  ]96التوبة:[ ﴾ٹ  ٹ

  فلفظه مفرد وهو يف املعنى شائع دال عىل الكثرة، »ائال :  وعّلق الدايل عىل ذلك ق

 . ( 2) «فردا ، وجميء الذي للتخصيص أكثريه موعاد الضمري عل

ثالوذك الرازي  مر  منها:ثة  لآلية؛  للك»  عان  متاما   وامعناه  الذي  لنعمة  رامة  عىل 

ال  }حمسنا  صاحلا ، ويدل عليه قراءة عبداهلل:    عىل كل من كانأحسن، أي:     ِذين عىل 

 . (3) «{َأْحَسنُوا 

 املطلب الثالث: الشواهد الشعريّة 
 ن رميلة: ب ـ قال األشهب1

 ( 4) الِدـم  َخ ا أُ ـْوِم يـلُّ القَ ـ ْوُم كُ ـ القَ مُ ـهُ           مـاؤهـ مَ ٍج دِ ـلْ ـفَ ـبِ  ْت ـانـوإِن  ال ِذي َح 

( الالشاهد:  يريد  ذيوإّن  مال   "الذين "(  ابن  عند  الرضورة  من  البيت  ك  وهذا 

والذين    خمصص فال حميص عن الل َذْين يف التثنية  "الذي"فإن قصد بـ  »  حيث يقول:

 . (5) «جلمع مامل يضطر شاعريف ا

حّيان  وعقّ  أبو  بقوله:ب  ذلك  أن »  عىل  بني  التفصيل  هذا  أصحابنا  يعرف  وال 

  عىل اجلواز يف فصيح الكالم ال  (6) وا البيتنينشدالتخصيص أو غريه، بل أ  يقصد به

 
 . (635/ 2)جواهر القرآن ونتائج الّصنعة  (1)  

 .  (2/635)( من 9ينظر : املصدر الّسابق ، احلاشية رقم ) (2)  

 .  (14/4)يب  مفاتيح الغ  (3)  

امبيت  ال  (4)   الكتاب  لطن  ينظر:   ، وا  (1/86)ويل  واملحتسب( 4/146)ملقتضب  ،  وس ( 1/185)  ،   ،  

 .  (3/29)ذييل والتكميل لت، وا (1/192)لتسهيل ، ورشح ا (2/537)الصناعة 

 .  (1/192)ينظر: رشح التسهيل  (5)  

   البيت الثاين من بحر الكامل ، وهو قول األخطل: (6)  

ك وك ـملـال الـقت                ا   ذي  اللّ ـ م  ـب إّن عَ ـيي ُكلـَأَبن  الال ـ ا األغـوَفك 

 (. 3/29)، والتذييل والتكميل (1/192)ح التسهيل ، ورش (68)السكري  : شعر األخطل بصنعةينظر          
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 .  (1) « ورةعىل الرض

اجليش: ناظر  ذلك رضورة»وقال  كون  يل  يظهر  قال:  (2) «ومل  كنت  وال»ثم  ذي 

ورة قليال : أّن ثريا  وفيه للرضغري ختصيص ك   ويغني عنه الذي يف"من قوله :    أفهمه

أعني نفسه  موض  "يالذ "الذي  موهو  يقع  قد  للمفرد  هو    "ين الذ "قع  وع  الذي 

أنشده؛ وهو: وإن الذي حانت بفلج    موضوع للجمع ...وكام يفهم من البيت الذي

أّن   ال   ، األمثلة  "الذي"دماؤهم  هذه  ألّن   "الذين "أصلها    يف  النون؛  فحذفت   ،

من  حذ النّون  واللف  الذين  األنحو  كان  ولو  الّصلة  لتقصري  هو  إّنام  و  هصل  ذين 

مل    "الذي   "؛ ألّن    "الذي"ساغ أن يقال: ويغني عنه    ذكورة مايف األمثلة امل  "ينالذ "

 .  (3)«حذفت نونه ال غري "الذين"إنام هو  "الذين "غن عن ي

جني ابن  يعيش   ( 5) يواهلرو  (4) ويرى  العلج وا  (7) والريض  (6) وابن  أّن   (8) بن 

النون   أراد  حذف  ألّنه  ي  "الذين"للتخفيف؛  أنّ والذي  أراددل  :    ه  قوله  اجلمع 

 ود الضمري من الّصلة بلفظ اجلمع يدل أّنه أراد اجلمع. فع  "ماؤهمد"

 ع هنا مفردا  ُوِصف به مقّدٌر مفرُد اللفظ جممو  "الذي"أجاز الريض أن يكون  و

 . (9) الذي  : إّن اجليش املعنى، أي: وإن اجلمع الذي، أو

 
 .(3/29)التذييل والتكميل  (1)  

 .(2/660)متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد   (2)  

 املصدر السابق. (3)  

 .  (2/537)ينظر: س صناعة اإلعراب  (4)  

 .  (992)األزهية ينظر:  (5)  

 . (3/279)ح املفصلينظر: رش (6)  

 .  (1/216)رشح الريض  ينظر: (7)  

 .  (1/362)ط يف النحو  البسي (8)  

 .  (1/216)ينظر: رشح الريض  (9)  
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الدماميني  وهذا إليه   ذهب  يقول:  ما  حيث  حا»؛  إىل  جوال  يمكن ة  إذ  ؛  هذا 

فاص  "الذي"عل  ج والفريق،  كالفوج   ، معنى   للجمع  وهو  لفظا ،  ملفرٍد  عُترِب  فة  

 . (1) «اللفظ، فأفرد الذي واملعنى، فأعاد عليه ضمري اجلامعة

 ل الّشاعر:ـ قا2

 دْ ــعَ ـْن قَ ـيم ـهم وال فـٍم منـائـي قـف           ْد ــَأَح  يـاِرْك فـبـتُ  ٍس الـب  َعْب ا رَ ـي

 (2) راِف املََسدْ موا بأطإاِل الذي قا       

الذي قامواالشاهد: ) يريد  إال  ابن   "الذين"(  فحذفت نونه للرضورة؛ كام يرى 

 ، أو لتقصري الّصلة.مالك يف الشواهد املامثلة هلذا البيت 

 . (3) «طرح النون؛ ألّن اإلعراب فيام قبلها وإّنام جاز "ينالذ"أراد » :قال اهلروي

 . (4)  الكالم ال عىل الرضورةئز يف فصيح أّن هذا جاحّيان  أبو ويرى

 ـ قال الّشاعر:3

 ( 5) ِديـُم ُرْش ـُدهُ ـم َغيِّي وُرْش ـ وايُتهـويَت الذي      غَ ـوَم إخـاقي الق ـَس تُّ أُ ـَفبِ 

يريد  الذيالشاهد: ) ابن مالك يف ه للرضورة؛ كام يرفحذفت نون  "الذين"(  ى 

 لة.ري الّص بيت ، أو لتقصا الالشواهد املامثلة هلذ

 
 .  (2/117)ايف املنهل الصايف يف رشح الو (1)  

ماألب  (2)   للمشطو  نيات   ، الرجز  ْبنِ ر  املَْنِيِع  ْبُن  اأْلَ ُمنَايِف  ْبِن    ِ ْكَسِب  َقطَ املَُْجرش  َبنِي  ِمْن  الدال   كام يف  ئل يف  ٍن 

للرسقسطيغر احلديث  س  (1/294)يب  واألزهية(2/537)الصناعة  ،وينظر:  ورشح  (299)  ،   ،

، ومتهيد ( 3/30)يل  موالتكالتذييل  ، و( 1/362)لنحو  ، والبسيط يف ا( 1/172)اجلمل البن عصفور  

 . (2/266)القواعد 

 .  (299)األزهية  (3)  

 . (3/29)كميل ينظر: التذييل والت (4)  

من    (5)   لالبيت  بن الطويل،  البيان    عديل  أضواء  يف  كام  العجيل  الصناعة    وينظر:،  (7/388)الفرخ  س 

 . (2/662)لقواعد ، ومتهيد ا (3/30)، والتذييل والتكميل (2/537)
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 . (1)  حّيان أّن هذا جائز يف فصيح الكالم ال عىل الرضورة يرى أبوو

 ـ قال الشاعر: 4

 (2) َلق ـيِّ بَِفيْ ـوَم النّبـا يوـوٌث َسعَ ـيُ ـلُ         مْ ـهُ ـونَ ـ ِرفُ ـعْ ـي الذي تَ ـُأولئَك َأْشياخ

يريد  الذيالشاهد: ) اب  "نالذي "(   ن مالك يف فحذفت نونه للرضورة؛ كام يرى 

 أو لتقصري الّصلة.ذا البيت ، امثلة هلالشواهد امل

 . (3) الكالم ال عىل الرضورةويرى أبو حّيان أّن هذا جائز يف فصيح 

 لِفنْد: ّماين امللقب باـ قال َشْهُل بن َشْيَبان الزِّ 5

 نُ واــــ وُم إِْخ ـــ قـا الــن ـلــوقُ       ٍل  ــهْ ي ذُ ـِن َبنـ ا عـنـحْ ـفَ ــَص 

 ( 4) واـانـذي كــالّ ـا  كـموــَن قَ        ْعــ  ـْرجِ ـاُم أن يُ ــ ى األيّ ــَعَس 

ويكون  ؛  (5)فحذفت النون ختفيفا    "ين كانواكالذ"( يريد  كالذي كانواشاهد: )لا

املرزوقي:    املعنى: قال  قبل؛  من  كانوا  كالذين  قوما   هبم  الوجه  »َيرِجْعن  هذا  ويف 

 .  (6) «نسللج  "الذي " جيوز أن جيعل

أ :وقال  الفارس  القاسم  :  »  بو  كانواكال"وقوله  إّنه  قيل  "ذي  انوا، ككالذين    : 

وو الذين،  بمعنى  الذي  تقول:  عن  العرب  هبام  تعرّب  ألّنك  ؛  ما  بمعنى  الذي  قيل: 

 . (7) «حد ، وهو أحسنيشء وا

 
 . (3/29)والتكميل  تذييللظر: اين (1)  

من  (2)   وال    البيت  ينظر الطويل،  قائله،  الصناعة    :يعلم  ، ( 3/30)والتكميل    والتذييل  ،(538/ 2)س 

 . (1/285)، واهلمع (2/662)هيد القواعد متو

 . (3/29)التكميل ينظر: التذييل و (3)  

اهلزج،    (4)   من  احل  ينظر:البيتان  ابكتاب  تفسري   ، فارس  امسة  دو ،  (44)ن  للمرزوقي رشح  احلامسة    يوان 

 . (  492/ 1) سة  رشح احلام يف  وعنوان النفاسة   ،(1/273) "ترتيب الشنتمري"سة كتاب احلام، و(1/32)

 .  (2/945)سيوطي ، ورشح شواهد املغني لل(1/34)احلامسة للمرزوقيينظر: رشح ديوان  (5)  

 .  (34/ 1)يرشح ديوان احلامسة للمرزوق  (6)  

 .  (80، 2/79)سة رشح احلام (7)  



 (ه1442ة مجادى اآلخر )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

427 

فحذف للعلم    وا عليه من الوالية والنرصة،وحيتمل أن يكون معناه: كالذي كان

 فقال:  خربها،  بكان عىل أّنه  ذف العائد املجرور هنا قّدره متصال  جيّوز ح  به، ومن ال

ا(1)وهلذي كاناك الئتالف والتواّد واالتفاق. والفرق بني  ، أي: كانوا عليه قبل من 

املعنى فقال:    هذا  املرزوقي  بّينه  قبله  هذا  »والذي  بني  أن  "الوجه  والفصل  وهو 

لل الذي  ا   "جنسيكون  أوبني  أّنه  األول  عفوالوجه  إذا  أهّنم  األّول  الوجه  يف    ّمل 

األ أّدبتهم  وردّ عنهم  أحيام  الواهلت  يف  فيامم  كأحواهلم  والّتحاب  مىض،   ت وادِّ 

الثاين: أّمل أن  وأزالت من فساد ذات البني ما اعرتض بسوء عرش هتم. ويف الوجه 

أن األّياُم  عُ ترجع  كام  عنهم،  صفحوا  إذا  سالمةفَسهم  اعتقا  ِهدْت  وكرم    دٍ صدوٍر 

 . (2) «وعهود

 : (3) وجيه البيت، وهي توهناك أقوال أخرى يف

 ولكن وّحدها للفظ القوم. "الذين" : أرادقيل ـ 1

 الواحد اللذ. اجلمع عىل لغة من يقول يف  "كالذي "يل: أراد بقوله ـ وق 2

 

 

 

 
 

 

 
 . (1/492)عنوان النفاسة يف رشح احلامسة  (1)  

 .  (34/ 1)سة للمرزوقيرشح ديوان احلام (2)  

ح احلامسة ؛ اعتامدا  عىل رش(6)، حاشية املحقق رقم (1/273) "يب الشنتمريترت"امسة كتاب احل   ر:ينظ (3)  

 /ب ( .1للبياري وهو خمطوط )
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 امتةاخل

الّصاحلات   تتم  بنعمته  اّلذي  هلل  واحلمد  والّصالة  اهلل ا ،  خلق  خري  عىل  لّسالم 

 عني. حبه أمج له وصمد ، وعىل آسيدنا ونبينا حم 

ا  ؛وبعد الدقتنفقد  املسألة  هذه  دراسة  من  خالل هيت  من  توّصلت  وقد  يقة، 

 إىل نتائج من أمهها:دراستها والغوص يف شواهدها 

 للجنس . صحة جميء اسم املوصول  -1

 س. جنم املوصول للكثرة الشواهد الدالة عىل استعامل اس  -2

أّن   -3 األخفش  لل  "الذي"يرى  واليكون  بلفظ  جمع  كواحد  .  "َمنْ "ـ  واحد 

و عبيدة، والزجاج، وأبو عيل بعض العلامء؛ منهم الفراء، وأب  كعىل ذلووافقه  

 الفارس والباقويل.   

استعامل  جع -4 النحاس  لبعض    "الذي"ل  لغة  ذلك للجمع  إىل  وأشار  العرب، 

 أيضا  ابن الشجري.   

املفرس -5 وأشار  للجنس؛ون  املوصول  اسم  استعامل  إىل  ع  املعربون  ند  وذلك 

 ية. يات القرآنم لآلتوجيهاهت

 يأيت:  اهد الشعرية ما من خالل اآليات القرآنية والشونّي تب -6

 . "الذين"ى بمعن "الذي  "أـ جميء استعامل 

 . "التي "معنى ب "الذي "ب ـ جميء استعامل 

 .  "تي ال"بمعنى  "الاليت"ج ـ جميء استعامل 

ن  حاولت م ذي  ؛ ال هذا البحثكتبته يف  ويف اخلتام أرجو أن أكون قد وفقت فيام

، وبيان ما قيل  واهد الدالة عليهاالكشف عن هذه املسألة الدقيقة وإبراز الش  هلخال

قة. وآخر دعوانا أن احلمد هلل ء، ثم دراستها دراسة نحوية متعم فيها من آراء للعلام

 .  سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلماهلل عىل، وصىّل ني رب العامل
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 عفهرس املصادر واملراج
ع ألزهية  ا . 1 عبد  احلروف،   لم يف  حتقيق  امللوحي  للهروي،  جممع  املعني  مطبوعات   ،

 .   ـه1413(  2)  اللغة العربية بدمشق، ط

ال األصمعّيات . 2 حتقيق  لألصمعي،  وعبد،  شاكر،  حممد  أمحد  حممد  السال  شيخ  م 

 . ـ ه1387( 5)  بمرص، ط املعارف هارون، دار 

قيطي، مكتبة ابن  نالشني  مد األم حم  للشيخ  ح القرآن ابلقرآن،إيضا البيان يف    أضواء . 3

 .  ـه1408تيمية، القاهرة،  

القرآن . 4 النحاس    أليب  ،إعراب  الدكتورجعفر  حتقيق  عامل  زه  ،  زاهد،  غازي  ري 

 هـ. 1409( 3ط )  بة النهضة العربية، بريوت، الكتب، ومكت

اب . 5 الشجريأمايل  مكتبة ن  الطناحي،  حممود  الدكتور  حتقيق  القاهرة،  اخل  ،  انجي، 

 .  ـ ه1314(  1)ط

ن أمحد بن املنري، بحاشية  ، لنارص الدييما تضمنه الكشاف من االعتزالفاف  نتصاال . 6

 ت. الكشاف، دار املعرفة، بريو 

(  1ط ) تب العلمية، بريوت،  دار الك   ،ل،" تفسري البيضاوي " التنزيل وأسرار التأوي  أنوار . 7

 هـ. 0814

املسالك . 8 ما  أوضح  ابن  ألفية  حمال  لك،إىل  حممد  بعناية  هشام،    عبد الدين    ييبن 

 . ـه1980( 6)  ميد، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط احل

احمليط  . 9 األندليس  ،البحر  حّيان  دعنا ب  ،أليب  حّسونة،  العشا  عرفات  الشيخ  ار  ية 

 هـ. 1412،  الفكر، بريوت  

 . ـه1418صالح العايد،   كتوردالقيق العلج، حت، البن سيط يف النحو الب . 10

القرآن،تبياال . 11 إعراب  يف  حمعيل   حتقيق  ،ربيللعك  ن  اجليل    دار   ، البجاوي  ،  مد 

 هـ. 4071(  2بريوت ، ط ) 

التسهيل، . 12 شرح كتاب  يف  والتكميل  الدكتوأليب    التذييل  حتقيق  األندليس،  ر  حّيان 

 .  ـه2014ــ   ـ ه1418،  1، طحسن هنداوي، دار القلم، دمشق
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ب  لتسهيل،ا . 13 كامل  حتقيق حممد  مالك،  ال ركات البن  العريب،  الكاتب  دار  ،  قاهرة، 

 .  ـ ه7138(  1)ط

التوضيح . 14 للشيخ خالد    التصريح مبضمون  عبد   أستاذنا ، حتقيق  ي األزهر،    الّدكتور 

 ه. 4181،  ه 1413(  1ط)   ، عريب القاهرة ، الزهراء لإلعالم ال هيم الفتاح بحريي إبرا 

البحث العلمي ،  دة احدي ، حتقيق جمموعة من الباحثني ، عام ، للو يط التفسري البس . 15

 هـ. 1430(  1)  اإلسالمّية ، ط د سعوبن  مام حممدجامعة اإل 

الكرمي . 16 القرآن  دراسة وحتقيق    ، تفسري  الربيع،  أيب  غني   كتورةدالالبن  آل  م،  صاحلة 

 .  ـه1430(  1)  بن سعود اإلسالمية، ط  جامعة اإلمام حممد

القواعد . 17 تس  متهيد  الفوائد بشرح  الدكتهيل  حتقيق  اجليش،  لناظر  فاخر  ور  ،  عيل 

 .  ـ ه1428،  1ط ة، اهرقلسالم، ال وزمالئه، دار ا

البـامــج . 18 عــــيـع  تـان  القـــ أويـــن  آي  للطربيرآنـــل  ت،  بن  دـعب  ورـكتدال   قـقيـحـ،    اهلل 

 . ـه1424( 1)  ، ط ضاملحسن الرتكي، دار عامل الكتب، الريا  دـبع
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ال حاشية   . 20 "فاجالشهاب  الراضعي  وكفاية  القاضي  اي"ناية  عبد ،  الشيخ  هبا    عتنى 

 هـ. 1417(  1، ط )ّية، بريوت الرزاق املهدي، دار الكتب العلم

ا  . 21 للقراء  الفارس،  لسبعةاحلّجة  ،  جياين وبشري جو در الدين قهوجي  حتقيق ب ، أليب عيّل 

 ه. 1404( 1)  دار املأمون، دمشق، ط 

الكتااملصون    درال . 22 علوم  املكنونيف  الدكتوراحللبي   سمنيلل   ، ب  حتقيق    محد أ   ، 

 هـ. 1406(  1، ط )، دار القلم ، دمشقاخلّراط

يف  . 23 احلديث،   الدالئل  حم   غريب  الدكتور  حتقيق  مكتبة  للرسقسطي،  القنّاص،  مد 

 . ـ ه1422( 1)  اض، ط العبيكان، الري

ا . 24 تفسروح  يف  اململعاين  والسبع  العظيم  القرآن  لآللو ثاينري  حم  ، س،  األمدحتقيق    ،مد 

 هـ. 1420(1ط )  ،بريوت  لعريب ،، دار إحياء الرتاث اسالميلر ا وعم
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احلماسة،  . 28 ديوان  أمحلل   شرح  نرشه  أمني  مرزوقي،  مطبعة    وعبد د  هارون،  السالم 

 .   ـه1387(  2ط)  رش، القاهرة، رتمجة والنل جلنة التأليف وا

احلاجبر ش . 29 ابن  لكافية  الرضي  حييى    ،ح  والدكتور  احلفظي،  الدكتور حسن  حتقيق 

 .  ـ ه1417(  1)  مام حممد بن سعود اإلسالمية، طمرصي، جامعة اإل

لعالمة الشيخ حممد  عليقات ال بتصحيحات وتللسيوطي، ذيّ   شرح شواهد املغين، . 30

 بريوت.  اة،حليار مكتبة اي، منشورات دزي الشنقيط كحممود بن التالميد الرت

، مطبوع ضمن  ـه467أليب القاسم زيد بن عيل الفارس ت  ،  شرح كتاب احلماسة . 31

جها وتطبيقها، للدكتور حممد  وح محاسة أيب متام دراسة موازنة يف مناهكتاب رش

 . (1)   ت، طعي، بريويل، دار األوزاعثامن ع

الباقويل،مع شرح الل . 32 إلمام  اعة  جامأبو عباة،  إبراهيم    تور كدالحتقيق    ، لألصفهاين 

 .  ـ ه1411(  1مّية، الرياض، ط)حممد بن سعود اإلسال

الدين،    اهلل، دار سعد   الدكتور إبراهيم حممد عبد  ، البن يعيش، حتقيقشرح املفصل . 33

 .    ـه1434( 1)  دمشق، ط 

ا . 34 ا   ألخطل، شعر  ال لسكري، ر صنعة  تور  دك وايته عن أيب جعفر حممد بن حبيب، حتقيق 

 .  ـ ه 1416(  4)   ت، ط ودار الفكر املعارص، بريو   ، مشق ، د دار الفكر  لدين قباوة،  فخر ا 

القرا  . 35 الدكتورللكرماين  ءات،شواذ  حتقيق  البالغ  ،  مؤسسة  العجيل،  ،  شمران 

 هـ. 1422(  1)  بريوت ، ط

بحوث وتقنية املعلومات، القاهرة ،  مركز ال  ،دار التأصيل  ، صحيح اإلمام البخاري . 36
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 لخصامل
بني   اإلبدال  وهو  أال  الصويت،  املستوى  جوانب  من  جانًبا  البحث  هذا  يتناول 

ريية فر ا فيه عىل ما جاء منه يف األحرف الصَّ ً
  الزاي والسني والّصاد؛   : احلروف، مقتِصر

وقد اختذُت من ، املعنىيف ضوء القراءات القرآنية، وما يرتّتب عىل ذلك من تأثري يف 

القراءات  كتاب   ملوضوع    اللطيف اخلطيب(  دكتور عبدلل)معجم  رئيًسا  مصدًرا 

اجلانب،  هبذا  ُعْلقة  له  مما  القرآنية  القراءات  من  أحصيُته  ما  خالل  من  البحث، 

وغريها؛   واملعاجم  واللغة  والتفسري  القراءات  بكتب  مستعينًا  بدراستها  فقمُت 

معناها وإليضاح  القراءة  من  يتل،  للتثّبت  مقّدمة  يف  عميل  جعلُت  متهيٌد  وهوقد  ا 

القراءات   ذلك  بعد  تناولُت  ثّم  ري،  فر الصَّ وأحرف  اإلبدال  عن  بإجياٍز  فيه  حتّدثُت 

أردفُته  وأخرًيا  املعنى،  يف  ذلك  وأثر  األحرف  هذه  إبدال  فيها  وقع  التي  القرآنية 

بخامتٍة أمجلُت فيها القول عن أبرز ما استخلصُته من نتائج، ثّم ذّيلُته بقائمٍة بمصادر  

 جعه. راالبحث وم

القرآنية،    :فتاحيةاملكلمات  ال القراءات  ري،  فر الصَّ أحرف  اإلبدال،  األصوات، 

 تنّوع املعنى.
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  ةــدمـمقـال
ومن   أنفسنا  من رشور  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  الـحمد  إّن 

ال إله   ، وأشهد أنادي لهومن يضلل فال ه  سيئات أعاملنا، من هيد اهلل فال مضّل له،

، وأشهد أّن حممًدا عبده ورسوله، أرسله بني يدي الساعة  وحده ال رشيك له  إال اهلل

العرب لساًنا، وأعظمهم  بشرًيا ونذيًرا، وداعيً  أفصح  منرًيا،  بإذنه ورساًجا  اهلل  إىل  ا 

  الدين، بياًنا، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

 ا بعد؛؛ وسّلم تسلياًم كثرًيا. أمّ 

أّن القرآن الكريم  فإّن العلوم إنام تنال رشفها من رشف ما تتعّلق به، وال ريب 

َألَّف  هو أرشف   ُوضعْت وال  ما  العربية؛ ألهنا  علوم  هنا جاء رشف  الكتب، ومن 

لْ ، ومن مجلة هذه العلوم وأرشففيها العلامء إال لَفْهم كتاب اهلل   القراءات،    مها عر

امل استفرغ  ميداًنا  فقد  العلم  هذا  يزال  وال  وصنّفوا،  ومجعوا  فيه،  وسعهم  تقدمون 

، يأيت يف مقّدمته كتب االحتجاج والتوجيه  اغني  تراًثا  أصياًل للبحث اللغوي أنتج لنا  

ـاّم  والدراسات العربية املتعّددة يف جوانبها املختلفة: صوًتا ورصًفا ونحًوا وداللًة، ول

قرآنية أدائي ا يف غالب األمر؛ ُجعل للجوانب الصوتية االختالف يف القراءات ال   ناك

 الكّفة الراجحة بني تلك املؤلفات.

رغ السابقون، وقد  قّدمه  ملا  استكاماًل  املجال  هذا  يف  بالكتابة  ُأسهم  أن  يف  بُت 

القرآ القراءات  املستوى الصويت يف  البحث جانًبا من  أفتناولُت يف هذا  وهو   النية، 

ريية وتأثريه يف معاين اآليات الكريمة؛ إْذ وجدُته ظاهرة اإلبدال بني ا فر ألحرف الصَّ

البحث   يستحّق  ْصًبا  خر القرآنية  ميداًنا  فالقراءات  ذلك!،  يف  َغْرو  وال  والتنقيب، 

حّجٌة،   اختالفها  عىل  وهي  الفصحى،  العربية  دراسة  مصادر  من  أصيٌل  مصدٌر 

اَم ختتملاأّمل ووثروٌة جديرٌة بالت هائٍل من الشواهد اللغوية    َقْدرٍ زنه من  ناقشة؛ نظًرا لـر

إبدال أحرف  )بعنوان:  واالستعامالت العربية بمختلف أساليبها، لذا جاء البحث  
 (. الصَِّفري يف القراءات القرآنية وأثره يف املعىن
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 الدراسات السابقة: 
أقْف   ْلمي    -مل  وعر سؤايل  حّد  دراسٍة    -عىل  يف  ركف  افق وتعىل  البحث  هذا  ة 

لدراسات السابقة إنام يتناول جوانب أخرى  ملعاجلة، وما وقفُت عليه من ااملنهج وا

ا مع بعض ما يتناوله غري مقاربة له، عىل أّن ب عضها قد يتقاطع يف مواضع يسرية جد 

 هذا البحث، منها: 

  عربية، اإلعالل واإلبدال واإلدغام يف ضوء القراءات القرآنية واللهجات ال -

حثة أنجب غالم نبي بن غالم حممد، كلية الرتبية للبنات رسالة دكتوراه، إعداد البا

 . ـ ه1410بمكة املكرمة، 

الباحث رّكزْت  الواردة يف  وقد  واإلدغام  واإلبدال  اإلعالل  دراسة ظواهر  ة عىل 

القراءات القرآنية واللهجات العربية، بالرجوع إىل كتب القراءات لتوثيقها ومعرفة 

ثّم النظر    ةمتواترأ يف كتب اللغة ملعرفة عىل أّي هلجة هي، وحتليلها  هي أو شاّذة؟، 

امل أّي  ومعرفة  واملحدثني،  القدماء  بني  أهداف  مقارنًة  من  يكن  ومل  أصٌل،  ادتني 

التغيري   هذا  أثر  بيان  عىل  الوقوف  املعنىدراستها  قراءات  يف  ثالث  أوردْت  وقد   ،

 .(1) قرآنية مما هو يف بحثي 

بالقالع - ا   نية  وأثرها  أحرف  ري،  فر تاريخ  لصَّ يف  )دراسة  واملعنى  اللفظ  يف 

الدعال عيل  مقبل  الباحث  إعداد  ماجستري،  رسالة  العربية(،  اللغة كلمة  كلية  دي، 

 . ـه1430العربية وآداهبا بجامعة أم القرى، 

أحرف  خالل  من  العربية  الكلمة  تاريخ  عن  باحلديث  ُتعنى  الرسالة  وهذه 

وال ري  فر بعضيبعالقة  الصَّ من  بعضها  وإبدال  واملعنى،  نها،  اللفظ  يف  ذلك  وأثر   ،

حني   يف  العرب،  لسان  معجم  من  ألفاظها  مُجعْت  معجمّيٌة  دراسٌة  بحثي  وهي  أّن 

الواقع بني هذه األحرف وغريها من   القرآنية، ومقصدي اإلبدال  القراءات  ميدانه 

 احلروف، وليس إبدال بعضها من بعض.

 
 ( من الرسالة املذكورة.479، 467، 464ُينظر )ص )1(
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الصويت - اإلبدال  تنّوع    وتغرّي   أثر  يف  احلركي  )القراءات  امل الضبط  عنى 

حمم  الدكتور  إعداد  مثااًل(،  بجامعالقرآنية  الرتبية  كلية  جمّلة  القرييش،  محود  ة ود 

 م. 2012واسط، املجلد األّول، العدد احلادي عرش، 

وقد اقتِص الباحث فيه عىل نامذج خمتارة من القراءات القرآنية لإلبدال الصويت 

احل بعض  البني  باإلاصروف  بينها  ُيفرق  التي  والراء  متة  والغني،  كالعني  عجام، 

ة، وما هلذا والزاي ونحو ذلك، وكذا التغرّي احلركي احلاصل بني الصوائت القصري

 . (1) من أثر يف تنّوع املعنى، وقد أورد أيًضا ثالث قراءات مما تناولُته يف البحث  

 منهج البحث: 
املنهج   البحث  يف  والدراسة  ئاقال  ائياالستقراّتبعُت  اإلحصاء  عىل  هلذه  م 

اللطيف    ًذا من كتاب )معجم القراءات للدكتور عبدالظاهرة موضوع البحث، متخ

ر مصدًرا  القراءات  اخلطيب(  من  معّينًة  طائفة  البحث  خيّص  ومل  البحث،  يف  ئيًسا 

غري  أو  عرشّية  أو  سبعّيًة  كوهنا  عن  النظر  بِصف  متنّوعًة  جاءْت  وإنام  بالدراسة، 

ل شمواًل،  كتذلك؛  أكثر  الدراسة  واللغة ون  والتفسري  القراءات  بكتب  مستعينًا 

م معناها،  وإيضاح  القراءة  من  للتثّبت  وغريها؛  بيان  واملعاجم  أو   احلسنىع 

 ما أمكن.  الفصحى

 خطة البحث:
جاء عميل يف مقّدمة هي ما نحن بصدده، ومتهيٍد حتّدثُت فيه بإجياٍز عن اإلبدال  

ري فر القرآنية التي وقع فيها إبدال هذه تناولُت بعد ذلك القراءات    ، ثمّ وأحرف الصَّ

مرتب القراءة،  فيها  وردْت  التي  الكريمة  اآلية  ْكر  بذر موادها األحرف،  بحسب  ًة 

فيها  جاءْت  التي  الكلمة  جذر  بإزاء  موضوعًة  األلفبائية،  الطريقة  عىل  اللغوية 

ًقا إّياها من مظاهّنا املختلفة، فر  امبّينً القراءة، موثِّ ري فيها وما مواضع إبدال أحرف الصَّ

 
 ( من البحث املذكور. 72، 70، 67ُينظر )ص )1(
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له   مما  األصيلة  الكتب  عىل  كّله  هذا  يف  معتمًدا  املعنى،  يف  أثر  من  ذلك  عىل  ترّتب 

بعُ  البـوضـم ـْلقة  وأخـح ـع  أردفـيـث،  العم ـًرا  بـُت  وقـم ـ اتـخـ ل  بـم ـائـٍة  ادر ـص ـم ـٍة 

 ه. ـع ـراج ـث ومـحـ الب

ما فيه  قّدمُت  هذا جهدي  ع  أقدرين  وختاًما،  أسأل  اهلل  تقديمه،  أن    اهلل  ىل 

خالًصا لوجهه الكريم، وأن يغفر يل ما فيه من نقٍص أو زلل، وأن ينفعني به   جيعله

ماٌل  ينفع  ال  و  وال  يوم  عليه،  والقادر  ذلك  ويّل  إنه  العاملني، بنون،  رّب  هلل  احلمد 

 عني.  وصىل اهلل وسّلم عىل نبينا حمّمد وعىل آله وصحبه أمج
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 تمهيدال
ء العربية منذ وقٍت مبّكر، فقد ُنقل لقي موضوع اإلبدال اهتامًما وعنايًة من علام

وآ  كثريٌ  بنقوهلم  املوثوق  املتقّدمني  أئمتها  عن  ألفاظه  وسيبويه من  كاخلليل  رائهم، 

وابن جنّي وغريهم إليه عىل  (1) والزّجاجي  ينظرون  األمر  أّول  أنه سنٌّة من  ، وكان 

وأم  نَسنَ فيلثالعرب،  رأوا  فلاّم  عنهم،  منقولٌة  وألفاٌظ  مسموعٌة،  لغوّيًة  ٌة  ظاهرًة  ه 

املصنّفات  لذلك  وأفردوا  والتأليف،  واجلمع  والدراسة،  بالبحث  خّصوه  شائعًة 

رية، ولعّل أكثرها شهرًة كتاب )اإلبدال( أو ما ُيعرف بـ)القلب واإلبدال( البن  الكث

(ـه351)ت ّيب اللغوي طلدال( أليب اب، وكتاب )اإلـ(ه442)ت السّكيت 
 (2). 

اللغة يف  اإلبدال  يشوأصل  مكان   
ٍ
يشء َجْعُل  بغريه  :  منه  َأْبَدَله  ُيقال:  آخر،   

ٍ
ء

َبَداًل  منه  اختذه  إذا  منه؛  َله  أخرىوَبدَّ إىل صورٍة  تغيرُي صورته  اليشء:  وتبديُل   ،(3)  ،

تعاىل:   قوله  يف [48يم:]إبراه  ﴾ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ومنه  وأّما   ، 

بعضهفالصطالح:  ا مقام  بعضها  احلروف  إقامُة  مصطلح    ذكريُ   نْ إوما    ،(4) و 

علامء  اصطالح  يف  فاإلعالل  والقلب،  اإلعالل  مصطلحا  معه  وُيذكر  إال  اإلبدال 

غيرُي حرف العّلة بالقلب أو التسكني أو احلذف قصد التخفيف، والقلب  العربية: ت

هلذا التقارب يف    ةً يجبعض، ونتن  اهلمزة بعضها مكاعندهم: َجْعُل حروف العّلة و

م األحيان  بعض  نجد يف  بني  املعنى  أّن  ظنّي  ويف  اآلخر،  مكان  أحدها  يستعمل  ن 

واإلعالل جي فاإلبدال  الثالثة عموًما وخصوًصا؛  وقال، هذه  رمى  نحو:  تمعان يف 

و  يقول  نحو:  يف  اإلعالل  وينفرد  واصطرب،  ازدحم  نحو:  يف  اإلبدال  يبيع،  وينفرد 

 
املثال:نا   )1( سبيل  عىل  النحو )صاجلُ   ظر  يف  )  297َمل  والكتاب  بعدها(،  وجمالس  305،  4/237وما   ،)

(، وفقه اللغة 333(، والصاحبي )ص351،  144،  84،  55،  19/ 2(، واخلصائص )189صالعلامء )

 (. 1/460(، واملزهر )370للثعالبي )ص

 ( مقّدمة املحّقق.1/6اإلبدال أليب الطيّب اللغوي ) )2(

 ل(. س )بدان العرب وتاج العروسل )3(

 (. 3/197(، ورشح الشافية )213(، ورشح امللوكي )ص333الصاحبي )ص )4(
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ال صر ويَ وَيعرد    ي،ويسمو ويرم إبدال حروف  والقلب جيتمعان يف  عّلة ف. واإلبدال 

اّدكر واْلَطَجع وغريمها مما ليس يف حروف العّلة  واهلمزة، وينفرد اإلبدال يف نحو: 

. واإلعالل والقلب جيتمعان يف نحو: قال وباع، وينفرد اإلعالل يف نحو: واهلمزة

القلب وينفرد  وُقْل،  ورَ   يقول  برري  نحو:  فإ(1) س ايف  تِّصًفا    ذنْ .  أعّمها  اإلبدال 

ٍف  وقلٍب إبداٌل وليس العكس؛ ألنه َجْعُل حرٍف مكان حروأوسعها، فكلُّ إعاللٍ 

كان  أعّلة وما يشبه أحرف العّلة، سواٌء  آخر غريه، فهو عندهم ال خيتّص بأحرف ال

 . (2)كان الزًما أم غري الزم ألإلدغام أم مل يكن، وسواٌء 

إ  الإّن تعريف اإلبد  ى إىل بعضهم أنه عملّيةٌ  حرٍف مقام حرٍف؛ أوحمةُ قابأنه: 

إبدال احلروف عم  العلامء يف  تنّوعْت مذاهب  الناطق، ولذا  يتعّمدها  وًما، مقصودٌة 

يد البطليويس والريض، وبني مقتٍِص بني جمّوٍز لل قياس برشوٍط وضوابط، كابن السِّ

السامع إ(3) عىل  أّن  أراه  وما  غ،  الي   ّطرد،م  ريبداهلا سامعيٌّ  أحُدنا  س  به  يقوم  ختياًرا 

يقول سيبويه:  ام شاءمتى شاء وكيف السني صاًدا يف  »، وهلذا  فيه  ُتقلب  ما  باُب  هذا 

األكثرُ  ... األعرُب  اللغات  وإنام   بعض  السني عىل حاهلا،  َتْرك  األجوُد يف كالمهم 

الَعنرَْب  بنو  العرب  ال(4) «يقوهلا من  أبو  اللغوي:  ، ويقول  ال  بدباإلاد  املرس  لي»طّيب 

، فالقياس يف (5)«حرٍف، وإنام هي لغاٌت خمتلفةٌ  العرب تتعّمد تعويض حرٍف من  أنّ 

القليل أو اخلاّص بلغة قوٍم فإنه ُيؤدَّى  اللغة يكون عىل األكثر يف كالم العرب، وأّما  

عليه،   قياس  دون  ُسمع  إنسان  »كام  أّي  حّق  من  رأينا-وليس  يق  -يف  هو أن  وم 

غٍة جديدٍة يضيفها إىل خر، من أجل توليد مفردٍة أو صي آ صوٍت حمّل    إحالل صوٍت ب

 
 (.10/5003عد )(، ومتهيد القوا71-3/68لشافية )(، ورشح ا4/179خصص )امل )1(

 (. 6/4(، ورشح األلفية للمرادي )197، 3/69(، ورشح الشافية )215، 213رشح امللوكي )ص )2(

والفرق    وما بعدها(،  4/182(، واملخصص )241،  1/211ب )إلعرا(، ورّس صناعة ا1/129العني )  )3(

 ج العروس )زقر(. (، وتا 230/ 3(، ورشح الشافية ) 51/ 10ورشح املفّصل ) (، 300صبني احلروف اخلمسة )

 (. 4/479الكتاب ) )4(

 (. 2/460( مقّدمة املحّقق، واملزهر يف علوم اللغة )1/69اإلبدال ) )5(
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 . ( 1) « هذه الفصحى ، بل املفروض أننا نلتزم بام ورثناه من تقاليد  ما لدينا من تراٍث لغوي  

منها:  عديدة،  أنواًعا  لإلبدال  جعل  قد  اللغويني  بعض  أّن  إىل  أشري  أن  وجيب 

ع، الشعرية، وإبدال خطأ الّسم ورة  الرضدال  إبإلبدال الشاّذ، واإلبدال اللَّْهجي، وا

وإبدال   التضعيف،  وإبدال  التعريب،  وإبدال  التصحيف،  وإبدال  اإلتباع،  وإبدال 

من وغريها  تدخل ضمن رضيْب  (2) األنواع  التفخيم  كلها  األنواع  هذه  أّن  واحلّق   ،

عنى امل   يفبنيوإْن كانا متقار  اإلبدال املعروفني: اللغوّي والِصيّف، وهناك فرٌق بينهام

فاألّول: سامعيٌّ  السامع،  واملفهوم،  إال عن طريق  إىل معرفته  مّطرٍد، فال سبيل   غري 

وأكي وأكياس  وَمَدَهُه،  َمَدَحُه  إىل مثل:  فيه  نحتاج  ال  مّطرٌد  قيايسٌّ  والثاين:  ات، 

  اء ، نحو: سامء وبنالسامع، مثل: إبدال الواو أو الياء مهزًة إذا تطّرفْت بعد ألٍف زائدةٍ 

فلمهاوغري القاع،  هذه  عىل  نقيس  أن  مل  نا  وإْن  حاهلا  هذه   
ٍ
ياء أو  واٍو  كّل  مع  دة 

يقع لرضورٍة تِصيف إنام  النوع  العرب، وهذا  من  الذي  نسمعها  اآلخر  يّة، بخالف 

جييء من غري اضطراٍر إليه يف التِصيف، وإنام مرّده يف الغالب كام يذكر القدماُء إىل  

 . (3) ولغات القبائلاللهجات 

احلروفدْت دّ تع  وقد يف  العلامء  أقوال  اإلبدال    فيها  يقع  أن  و،  (4) التي  يمكن 

امل هي  الِصيف  اإلبدال  أّن حروف  إىل  األقوال  تلك  من  قولنا:  نخلص  يف  جموعة 

ينبغي أن ُيعتّد    وإنام »   التِصيف، )هدأت موطيا(؛ ألهنا التي ال ُيستغنى عن ذكرها يف  

 
 (.265نحو العريب )صت والالقراءات يف األصوا رأث )1(

دراسات يف  (، و70-63ار اللغة )صأرس  (، ومن556،  538،  1/273زهر )(، وامل4/477الكتاب )  )2(

 (. 79بعدها(، واالشتقاق اإلبدايل وأمهيته يف وضع املصطلح العريب )صوما  238فقه اللغة )ص

)3(  ( للقايل  )2/186األمايل  واملخصص  الشافي   (،4/208(،  الكافية  )ورشح  )4/2079ة  واهلمع   ،)6 /  

 (. 4/875(، والنحو الوايف )256

الطيّ   )4( أليب  الاإلبدال  )ب  امل1/8لغوي  مقّدمة   )( للقايل  واألمايل  امللوكي   (،2/186حّقق،  ورشح 

الفوائد )ص217-213)ص وتسهيل  الصبّان )300(،  اللغة 4/281(، وحاشية  فقه  ودراسات يف   ،)

 (.233)ص
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ر، فاملوقرع يف اخلطأ  طأ أو خمالفة األكثيف اخلقرَع  وُ   دلفي بام لو مل ُيبيف اإلبدال التِصي

،  (1)«ّقاَيةس   كقولك يف )مال(: َمَول، واملوقرع يف خمالفة األكثر كقولك يف )سّقاءة(:

وأّما حروف اإلبدال اللغوي فمن العلامء من حيِصها يف عدد معنّي، ومنهم من يراه  

ّدة اا   حروفِصح  فأّما»ابن يعيش:  واقًعا يف احلروف كلها، يقول   لتي  لبدل يف العر

أنه مل  َذَكَرها؛ فاملراد احلروف التي   ْد  ُيرر َكُثر إبداهلا، واشتّدْت واشتهرْت بذلك، ومل 

 من احلروف سوى ما َذَكر، ولو أراد ذلك لكان حُمااًل 
ٍ
، ويقول (2)«يقع البدل يف يشء

 جتد : قّلامالصائغ  بنسن  ستاذ أبو احل قال شيخنا األ»أبو حّيان فيام نقله السيوطي:  

، وهذا النوع من اإلبدال ذو أثٍر كبرٍي يف (3)«ًفا إال وقد جاء فيه البدل، ولو نادًراحر

اللغة وتوليد مفرداهتا، وهو الذي يعنينا يف البحث هنا، ولعّل اختالفهم حول تنمية  

شيو لنسبة  منهم  واحٍد  كّل  تقدير  إىل  مرّده  اإلبدال  كّل عدد حروف  يف  اإلبدال    ع 

يه؛ إْذ ليسْت نسبة الشيوع واحدًة يف كّل احلروف، بل هي  صل إلب ما وٍف بحسرح

 . (4) متفاوتٌة فيام بينها

أنّ  لوحظ  وإْن   لقد  كثرٌي،  فيه  واملتقاربة  املخرج  يف  املتفقة  احلروف  بني  اإلبدال 

ٌل، وإْن احتدْت  تباعدْت يف الصفة، وأّن اإلبدال بني احلروف املتباعدة يف املخرج قلي

معرفة األصل والفرع يف اإلبدال، فماّم    طريقةإىل مسألة  يقودنا  ، وهذا  (5) الصفة  يف

خر أخفُّ من األّول، وأنه حيّقق من التجانس ما ُيعرف به األصل من الفرع أّن اآل

العرب إنام تستعمل القلب وما أشبهه إرادة اخلّفة  »ال حيّققه األّول، قال املهدوي:  

 
 (.4/283ان )(، وحاشية الصبّ 6/6(، ورشح األلفية للمرادي )4/2080ح الكافية الشافية )رش )1(

 (. 10/7ل )رشح املفّص  )2(

(،  415-1/319(، واملمتع )217-213امللوكي )ص  (. وينظر: رشح1/461علوم اللغة )املزهر يف    )3(

 (. 55(، ومن أرسار اللغة )ص4/473ورشح األشموين )

 (.78العريب )صصطلح  وأمهيته يف وضع املاالشتقاق اإلبدايل )4(

 (.370االشتقاق )ص )5(
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ِصاط( السني، وأهنم إنام قلبوها صاًدا  لأصل )ا   أنّ ىلع  س ... فهذا يدّلكوالتجان

ثُْل قلبهم السني صاًدا ل ة إمالُتهم األلف نحو الياء إذا لخفّ إرادة اخلّفة والتجانس، ومر

أو مشبَّهًة بذلك  
ٍ
ياء أو كانْت منقلبًة عن  ياٌء أو كرسٌة،  أيًضا (1) « جاورها  ، وُيعرف 

ما  إذا  تِّصفه  يق  بَسَعة  باآلخر،  ج  لوقورن  بمعنًى »نّي:  ابن  والُفوم،  الثُّوم  ُيقال: 

ل أيًضا: ُفمَّ عمٌرو، فالفاء  واحٍد، كقوهلم: َجَدث وَجَدف، وقام زيٌد ُثمَّ عمٌرو، وُيقا 

لقوهلم: أجداث، ومل  )َجَدث(،  الثاء يف  َسَعة تِّصف  إىل  فيهام مجيًعا؛ أال ترى  بدٌل 

)ُثمَّ  كثرة  وإىل  أجداف،  )ُفمَّ يقولوا:  وقّلة  يتومّهه ور،  (2) « ؟((  حتى  البدل  يكثر  بام 

عيّل:   أبو  قال  َأْصاًل،  اللغة  بالدال،  »أهل  َكر،  الدِّ والقياس: وقالوا:  سيبويه،  حكاه 

َكر، بالذال املعجمة ... لـاّم َكُثر تِّصف الكلمة بالدال نحو:   َكر)الذِّ كرر)...    (ادَّ  (مدَّ

يَّة... أشبهْت: تَ   (ااّدكارَ )... و
 . (3) «وهذا َأْتَقى من هذا ة،اقَ وتُ ، ْقَوى، وَتقر

ري(، وعددها ومن مجلة احلروف التي وقع فيها اإلبدال ما ُيعرف برـ)أحرف ال فر صَّ

َأَسَلة   من  مبدأها  ألّن  برـ)األََسلرّية(؛  اخلليل  ولّقبها  والّصاد،  والسني  الزاي  ثالثٌة: 

وألهن َطَرفه،  وُمْسَتَدّق  رأسه  أْي:  انسالاللسان،  َتنَْسلُّ  األوىل   ،(4) اًل ا  فالتسمية 

ا استعمل مصطلح  أّول من  باعتبار خمرجها، ولعّل  والثانية  ري باعتبار صفتها،  فر لصَّ

قال:   إْذ  التي  »سيبويه  احلروف  هذه  يف  ْمهّن  ُتْدغر فال  والزاي  والسني  الّصاد  وأّما 

ْمع السَّ أندى يف  ري، وهي 
فر الصَّ فيهّن؛ ألهنّن حروف  ب(5)«ُأدغمْت    ذلك، وسّميت 

 
 (. 1/18اهلداية ) رشح )1(

 (. 2/66( َو )1/88سب )املحت )2(

 (.4/477)(. وينظر: الكتاب 3/426احلّجة ) )3(

 (. 108،  74،  24(، واألصوات اللغوية )ص 254/ 3(، ورشح الشافية ) 329/ 1واملقتضب ) (، 1/58العني ) )4(

)الكت  )5( استُ 4/464اب  وقد  ل(.  وا  ْعمر الفصاحة  عيوب  آخر يف  بمعنًى  املصطلح  فاجلاحظ هذا  لتجويد، 

ريرج نتيجة َكرْسٍ يف األسنان أو  ق إذا خـن من عيوب النطيكو  ذكر أنه قد فر   ُفَرٍج فيها أّدى إىل اندفاع الصَّ

األخطاء   عن  حديثه  عند  التجويد  عيوب  يف  القرطبي  واستعمله  احلروف.  كل  بعضالمع  يفعلها    = تي 
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فر لل عن  ريصَّ اخلارج  احلاّد  كالصوت  موضعها،  من  هبا  النطق  عند  فيها  املسموع   

أ ُثْقٍب،  الّصاد تشبه صوت  َضْغط  إّن  الطائر، حتى قال بعضهم:  و ما يشبه صوت 

النَّْحل  والزاي تشبه صوت  اجلراد،  َوّز، والسني تشبه صوت  ، ويرجع سبب (1) اإلر

عدّ  إىل  الصوت  هذا  منها: حدوث  أمور  من    بحيثخرج  ملا  ضيق   ة  اهلواء  يترّسب 

يتسّبب هذا يف جعل  ن، وكذلك يبوسة املخرج وخلّوه من الرطوبة؛ إْذ  َخَلل األسنا

ّدًة، وأيًضا استقرار اللسان واطمئنانه يف موضعه عند   ا وحر الصوت أكثر صفاًء وُعُلو 

 . (2) أصول الثنايا السفىل

ريوقد وّسع ابُن سينا من دائرة حر فر ا أخرى كـ)اهلواء فاظً أل   لعم ست، واوف الصَّ

افر  أالصَّ وصف  يف  َرة(  الـُمْصفر و)األسباب  ار(  فَّ و)الصَّ وضابط  ر(  حرٍف،  من  كثر 

ذلك عنده: أّن أّي نفوٍذ للهواء يف جمًرى ضّيٍق فإنه ُيسّبب صفرًيا، فكّلام ُضّيق عىل  

قّل   عليه  ع  ُوسِّ وكّلام  ا،  حاد  ري 
فر الصَّ كان  ري،  اهلواء  فر هالصَّ بَصَف وَ   ناومن  الثاء   ه 

للجيم أيًضا  أعطاه  بل  والظاء،  والشني  املشه(3) والذال  ذلك  يف  وحسبنا  ور  ، 

بني   وشاع  واملجّودين،  والقّراء  اللغويني  من  األقدمون  ذكره  الذي  املعروف 

 . الدارسني واملحدثني ممن تابعهم

  والعني  ،اهلاء، كاهلمزة ومتّيز عنه بالصفاتكّل حرٍف َشاَرك حرًفا يف خمرجه  إّن  

يتمّيز من  واحلاء، واجليم ه والشني، وكّل حرٍف َشاَرك حرًفا آخر يف صفاته؛ فإنه ال 

 
فُيخمني  املتعلّ = يريدون حتقيق مهسها  بالتاء،  ُنطقهم  بالسني  عند  ارجوهنا ممزوجًة  البيان  أو  ينظر:  لزاي. 

 (.102)ص(، واملوضح يف التجويد 1/59ني )والتبي

(، وهناية القول 381(، والتوطئة )ص94(، وخمارج احلروف وصفاهتا )ص2/932التبِصة والتذكرة )  )1(

 (.  74)صاملفيد 

اللغوية )ص2/230)  النحواملستوىف يف    )2(  ، ( 118لغوي )ص سة الصوت ال ودرا (،  74  ،24(، واألصوات 

 (.85صسس علم اللغة لـامريوباي )وأ

 (.129، 122، 119، 118، 79، 78،  77أسباب حدوث احلروف )ص )3(
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واهلاء واحلاء  والثاء  والذال،  والعني  والنون،  كامليم  باملخرج،  وأحرف  (1) إال   ،

ري تشرتك يف أموٍر متعّددة، وختتلف فيام بينها يف أموٍر، فاألمور املشرتكة فر  بينها:  الصَّ

ومما بني  »والسني والّصاد من خمرٍج واحٍد، قال سيبويه:    لزاي: فارجخد املااحت -

، والّصاد أدخلها يف هذ  (2) «ْيق الثنايا خمرج الزاي والسني والّصادَطَرف اللسان وُفوَ 

املخرج ترتيبها من حيث  أبعدها، هذا  والزاي  أوسطها،  وأّما (3) املخرج، والسني   ،

فيقو القّوة  حيث  مكّ من  لواهأق  الّصاد»ي:  ل  فيها،  إلطا  اللََّذْين  واالستعالء  باق 

 . (4) «فيها، والسني أضعفها للهمس الذي فيهاوالزاي تليها يف القّوة للجهر الذي 

ترديٍد؛   - الصوت من غري  فيه  الذي جيري  ْخو: هو  الرِّ خاوة، واحلرف  الرَّ صفة 

خلتجايف  .(5) ة دَّ اوُة خالف الشِّ  اللسان عن موضع احلرف، والرَّ

اللسان،   حلرف، واتامْص صفة اإل - بَذَلق  ُيعتمد عليه  الذي ال  الـُمْصَمت هو: 

و َت عنها  وهو صدره  ُمْصَمتًة؛ ألنه ُصمر ُسّميْت  اللسان، وقيل:  لثقلها عىل  َطَرفه؛ 

اَلقة املجموعة يف قولنا:   أن ُتبنى منها كلمة رباعّية أو مخاسّية معّراة من حروف الذَّ

 . (6) )فّر من لب(

أص - تكون  ذكر   ،بداًل و  اًل أهنا  فقد  البدل  وأّما  ظاهٌر،  فهذا  أصاًل  فكوهنا 

اللغ من  من  املتقّدمون  ُتبدل  مثاًل  الزاي  أّن  اإلبدال؛  حلروف  عرضوا  حني  ويني 

والطاء  والّضاد  والّصاد  والشني  السني  حرًفا:  عرش  ثالثة  وأبداهلا  والّصاد،  السني 

والال والكاف  والقاف  والعني  ووالظاء  والنون  املم  وا واواليم  تُ لو.  من  سني  بدل 

 
 (. 350(، واالشتقاق )ص218الرعاية لتجويد القراءة )ص )1(

)2(  ( و(4/433الكتاب  اإلع.  صناعة  رّس  )ينظر:  )1/47راب  الرضب  وارتشاف  واهلمع 1/10(،   ،)

(6/289). 

 (. 279)صلغة دراسات يف فقه ال )3(

 (.124د القراءة )صالرعاية لتجوي )4(

 (.2/672(، واملمتع )1/16(، ورّس صناعة اإلعراب )1/331)املقتضب  )5(

 (.1/20تشاف الرضب )وار(،  2/676(، واملمتع )65، 1/64رّس صناعة اإلعراب ) )6(
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والّصا الشني  حرًفا:  عرش  مخسة  وأبداهلا  والتاء،  والظاء الشني  والطاء  والّضاد  د 

والعني والغني والفاء والقاف والكاف والالم وامليم والنون واهلاء والياء. والّصاد  

وال والعني  والطاء  الّضاد  أحرف:  ثامنية  وأبداهلا  السني،  من  لقاف  وا  فاءُتبدل 

 . (1) لياءاالم وال ف ووالكا

السيوطي: - قال  بعضها،  يف  إدغامها  يف»  جواز  الّصاد  ويف  فُتدغم  السني   

سامل،  فحص  نحو:  والسني،  الّصاد  يف  والزاي  والزاي،  الّصاد  يف  والسني  الزاي، 

 .(2)«فحص زاهر، حبس صابر، حبس زاهر، أوجز صابر، أوجز سامل

 : حيثينها فمن ها فيام بوأّما افرتاقها واختالف 

حني  الس  نّ إ - حرٌف  والّصاد  هو  املهموس:  واحلرف  مهموسان،  رفان 

اال جمهورٌة،  ُأْضعرَف  الزاي  أّن  حني  يف  النََّفس،  معه  جرى  حتى  موضعه  يف  عتامُد 

واحلرف املجهور: حرٌف ُأْشبرَع االعتامُد يف موضعه، وَمنَع النََّفس أن جيري معه حتى 

 . (3) ري الصوتينقيض االعتامُد وجي

الإ - وّن  حرسنيالزاي  ُمْس   أن  فان  واالستعالء:  ُمْسَتْعلرَيٌة،  والّصاد  اَلن،  َتفر

واالستفالة خالُف  ينطبق،  مل  أو  اللسان  انطبق  األعىل،  احلَنَك  يف  احلروف  تتصّعد 

 . (4) االستعالء

يرتفع  إ - أن  واإلطباق:  مطبقة،  والّصاد  منفتحان،  والسني حرفان  الزاي  ّن 

اللس احلَ ظهر  إىل  األعىلان  له،قً ُمْطبر   نَك  احلَ واالنف  ا  ينفتح  أْن  أْي:  نَك  تاح بخالفه، 

 . (5) عن اللسانعند النطق هبا 

 
(،  209،  197،  1/195ورّس صناعة اإلعراب )  (،239،  153،  2/107بدال أليب الطيّب اللغوي )اإل   )1(

 .(3/203(، ورشح الشافية )412، 1/104واملمتع )

 (. 6/299اهلمع ) )2(

 (.6/297(، واهلمع )2/671(، واملمتع )1/60رّس صناعة اإلعراب ) )3(

 (.2/675املمتع )(، و038(، والتوطئة )ص1/62ب )رّس صناعة اإلعرا )4(

 (.3/262لشافية )ح ا(، ورش2/674(، واملمتع )1/61رّس صناعة اإلعراب ) )5(
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من إ - ليستا  والّصاد  الزاي  أّن  الزيادة، يف حني  تكون من حروف  السني  ّن 

،  « الزاي حرٌف جمهوٌر، يكون أصاًل وبداًل، ال زائًدا»هذه احلروف، قال ابن جنّي:  

،    مهموٌس   الّصاد حرٌف »   ويقول:   ، « ا وزائدً   ون أصاًل يك هموٌس،  السني حرٌف م»ل:  وقا

 . (1) «داًل، ال زائًدايكون أصاًل وب

 وقد اختّصْت أيًضا هذه األحرف بخصائص منها: 

قال:   - أنه  اخلليل  عن  ُروي  كلمة،  يف  بعًضا  بعُضها  ن  ُيقارر ال  ُأمهلْت »أنه 

الع  الزاي يف كالم  ُتقاراي الوالز »، وقال اجلاحظ:  (2) «ربالسنُي مع  الظ  وال    اءن 

والالس بتقديٍم  الذال  وال  الّضاد  وال  األزهري:  (3) «بتأخريٍ   ني  ويقول  َتْأَتلرُف  »،  ال 

 من كالم العرب
ٍ
 .( 4) «الّصاُد مع السني وال مع الزاي يف يشء

الشمسيّ  - الالم  حروف  أحد  ألهنا  معها؛  ُتدغم  التعريف  الم  يقول  أّن  ة، 

..  دغام . إال اإلوز فيها معهنّ ال جي،  حرًفاثالثة عرش    والم املعرفة ُتدغم يف»سيبويه:  

والراء،  النون،   ... اللسان  َطَرف  خيالطان  وحرفان  اللسان،  َطَرف  حروف  منها 

  واللَّذان  والذال، ، والتاء، والّصاد، والطاء، والزاي، والسني، والظاء، والثاء،  والدال

 .(5) « الّضاد، والشني خالطاها:

ادة من زي فيها  العكس؛ لـراَم يكون    ا، والن ُتدغم فيهأّن حروف َطَرف اللسا -

ري، يقول أبو عيّل:   فر ُيْدَغْمَن يف  »الصوت بالصَّ أال ترى أن الّصاد والسني والزاي مل 

اَم فيهّن من زيادة الصوت لـر التي   الطاء والتاء والدال، وال يف الظاء والثاء والذال؛ 

 
 .(209، 197، 1/195ناعة اإلعراب )رّس ص  )1(

 (. 12/273هتذيب اللغة ) )2(

 (. 1/69البيان والتبيني ) )3(

 تاج العروس )مقّدمة بايْب الزاي والسني(. )4(

 (. 4/457تاب )الك )5(
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ري، وُأدْ  فر ْمَن فيهنّ ليسْت يف هذه الستة، وهو الصَّ  .(1) « غر

بني هذه األحرف الثالثة؛ َكُثر اإلبدال فيام بينها    التجانس احلاصلهذا    وبسبب

يف   التقارب  إىل  يؤّدي  نجده  إبدااًل  أسلفنا،  كام  قياسي ا  املواضع  بعض  يف  ُعّد  حتى 

هذه األحرف كذلك من أن ُتبدل من غريها   تسلم ، ومل(2)املعنى، بل إىل احتاده أيًضا 

، ومعظُم حاالت اإلبدال سواٌء  لغويني تقّدمني من الن املع قل ذلككس، كام نُ أو الع

فيها أو يف غريها يرجع إىل هلجاٍت لبعض العرب، وسيتبنّي من خالل ما أذكره من  

وردْت عليها القراءة،  القراءات القرآنية الواردة يف إبداهلا؛ أّن بعضها هلجاٌت لقبائل  

العربية   اللهجات  أّن  سبًباومعلوٌم  القراءا  لنشأة  كانت  كان  فقد    ×لرسول  ات، 
يتلو كلامت القرآن بلهجاٍت متعّددة؛ تيسرًيا عىل أهل تلك القبائل يف تالوته، وكان 

، ×آياٍت بلهجٍة سمعها شفاًها من رسول اهلل    حَيُْدُث أْن يتلو بعُض الصحابة  
ع  ه يف حني أن  . ( 3) وىل  ى تغاير األ لكن بلهجٍة أخر   ×بعُضهم هذه اآليات منه  قد َسمر

 
 
 

 
 

 
 (.6/299) هلمع(، وا1/201، واملحتسب ) ( 4/464(. وينظر: الكتاب )1/90لقّراء السبعة )ّجة لاحل )1(

وأثرها  ينظر: )العال  )2( ري  فر فيهام ما احتد  قة بني أحرف الصَّ الباحث بابني ذكر  أفرد  يف اللفظ واملعنى(، فقد 

ري. حرفمعناه أو تقارب من األلفاظ التي تعاقبْت فيها أ فر  الصَّ

 (.1/20راءات العرش )( مقّدمة املحّقق، والنرش يف الق9بن جماهد )صعة ال السب  )3(
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 األحرف يف القراءات القرآنيةقع فيه إبدال هذه و ما
 وأثر ذلك يف املعنى

يف  تغرّيٌ  يتبعه  ذلك  فإّن  الكلمة  حركة  يمّس  يسرٌي  تغيرٌي  جرى  إذا  أنه  بدهيٌّ 

َتَغريَّ  الكلمة  ماّدة  تغرّيْت  إذا  بل  ألنه    املعنى،  معناها؛  لذلك  احلركةتبًعا  كانْت    إذا 

املت فاألغرّي  أنعنى  باحلرف  أيًضا  جدر  يقوليغرّيه  العسكري:    ،  وكام ال »أبو هالل 

جيوز أْن يكون اللفظ الواحد عىل معنيني، فكذلك ال جيوز أن يكون اللفظان يداّلن  

... إال أن جييء ذلك يف عىل معنًى واحٍد؛ ألّن يف ذلك تكثرًيا للغة بام ال فائدة فيه  

لغةٍ لغتني فأّما يف  فمُ و  ،  أناحدٍة  اللفظا  حاٌل  واملعنى واحخيتلف  كثرٌي  ٌد،  ن  كام ظّن 

 . (1) «من النحويني واللغويني

وبالنظر يف القراءات القرآنية التي أحصيُتها هنا، وجدُت أّن الكلامت التي جاء 

اختالٌف  فيها  ري؛ قد حصل  فر الصَّ إبدال أحرف  املواضع  فيها  كثرٍي من  املعنى يف    يف 

  واإلبدال. يريتبًعا هلذا التغ

تأن    وقبل يف  هذه  أرشع  العنوان اآلياناول  هذا  أّن  أبنّي  أن  أوّد  ودراستها  ت 

ري بعضها من بعض، والثاين: إبدال   فر يندرج حتته قسامن: األّول: إبدال أحرف الصَّ

احلدي  بصدد  ولسُت  والعكس،  من غريها  ري  فر الصَّ هذه  أحرف  ألّن  األّول؛  عن  ث 

قبُل األحرف ك كتبااألمور واختّص   بعض  د اشرتكْت يفق  ام ذكرُت من  هلا  دْت هبا، 

املعنى،  يف  تأثري  هذا  يصحب  أن  وندر  فَقلَّ  بعضها،  يف  إدغامها  بينها، وصّحة  فيام 

مثل: الِصاط، والرجز، والقسط وغريها، فآثرُت أاّل أكتب فيه؛ ألين رأيُت أّن من 

 ىل ذلك: ع نموذجني للداللة يم ماّدة البحث، وسأكتفي بإيرادشأنه تضخ

 
 (. 18فروق اللغوية )صال  )1(
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عامر وابن كثري وأبو عمرو  ابن    : قرأ[245]البقرة:  ﴾ۉ﴿  :(ط  س  ب) •

ومحزة بالسني، وقرأ الباقون بالّصاد، وُروي عن حفص وابن ذكوان وُقنُْبل القراءة 

و(1) بالوجهني واألعراف:247]البقرة:  ﴾ھ﴿.  قر[69،  البقرة  يف  التي  نافع  :  أها 

وقرأه بالّصاد،  بالسواألعشى  الباقون  األعراوالت،  نيا  يف  عي  أبو  قرأها   مرو ف 

  . وقرأ اجلامعة بالسني يف: (2) ُبل وهشام بالّصاد، والباقون قرؤوها بالسني  زة وُقنْومح

  ،   [ 14]الرعد:   ﴾ ٺ﴿ و   ، [ 64]املائدة: ﴾ ۇئ﴿ و   ، [ 28]املائدة:   ﴾ ہ... ڻ﴿ 

ب [ 29]اإلرساء:   ﴾ ٹ... ٿ﴿ و  األعشى  وقرأ  فيها ،  ابن ( 3) الّصاد  قال    فارس:   ، 

امتدٌ احو  ٌل ْص أَ   ءُ لطاوا   والسنيُ   الباءُ » وهو  اليشء،  عر   ضٍ رَ عر يف    داد  غري    ، ضٍ رَ أو 

يُ فالبر  ما  األرُض َس والبَ   ، سطبْ ساط  وهاط   ،  ... البسيطة  كان   ؛طٌ ْس بر   فالنٍ   دُ ويَ ي  إذا 

والبَ فاقً نْمر  كّل ْس ا،  يف     طة 
ٍ
بسيطُ   ،ةُ عَ السَّ   :يشء   ويقول: ،  «ملْ والعر   والباعر   اجلسمر   وهو 

بأَ   ءُ والطا  ادُ والّص   الباءُ »  فالّص   نّ أل  ؛لٍ ْص ليس  س اد  األصليف  نيٌ يه  بَ   ،    طَ َص يقال: 

ُه، وبالّصاد  (4)«ةطَ ْس بَ   َل ثْ مر   ةٌ طَ ْص بَ   النٍ م فُ ْس ، ويف جر طَ َس بمعنى بَ  ، وَبَسَط اليشَء: نرَشَ

ه الّصاد، وإنام األصل السني لكن  كذلك، ومجيع ما ُذكر من معانيه يف السني جيوز في

م لقُ ُقلبْت  صاًدا  الطاء  خمارجهارْ ع  مكي:  ،(5) ب  االختيار؛ لّص وا»  قال  هو  اد 

للمطابقة يف اللفظ، واملجانسة بني احلرفني، وألّن عليه خّط املصحف، وألّن عليه  

يف  واختار  مصيٌب.  فأنت  قرأَت  فكيف  لغتان،  مها  حاتم:  أبو  وقال  القّراء.    أكثر 

 ، واهلل أعلم. (6) «ذلك أن يّتبع خّط املصحف

 
 (. 443/ 1(، واإلحتاف ) 512/ 2(، والدر املصون ) 351/ 2لوجيز ) واملحرر ا (، 139ّجة القراءات )صح )1(

)ص  )2( الثامن  القراءات  يف  عن  271التذكرة  والكشف  )وجو(،  القراءات  الوجيز  واملح(،  1/302ه  رر 

 (.1/443اإلحتاف )(، و2/258(، والبحر املحيط )2/256)

 (. 258/ 2(، والبحر املحيط ) 405،  893،  315رة يف القراءات الثامن )ص والتذك (،  39ابن خالويه )ص تِصخم )3(

 (.252، 1/247مقاييس اللغة ) )4(

 .لسان العرب وتاج العروس )بسط(، و)بصط( )5(

 (.1/303) راءاتالكشف عن وجوه الق )6(
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ُقْطبة  ى  ، ورو[10]ق:  ﴾ھ﴿   بالسني يف:  ورقرأ اجلمه  :(ق  س  ب) •

النبي    مالك    بن العنرب  ×عن  لبني  لغٌة  بالّصاد، وهي  قرأها  ابن  (1) أنه  قال   ،

و»فارس:   َأْصٌل  والقاُف  والسني  وُعُلوُّ الباُء  اليشء  ارتفاُع  وهو  وقال«هاحٌد،   ، : 

وا» الباء  يشارك  واحٌد،  َأْصٌل  والقاف  والّصاد  واألالباء  والقاف،  بينهام  ملسني  ر 

يققري َبَص ٌب،  بمعنىال:  أحسن  َق  بالّصاد  وهو  اخلليل:  قال  وَبَسَق،  ، (2) «َبَزَق 

األصل السني، وإنام الّصاد بدٌل منها الستعالء القاف، فُأبدلْت  »ويقول ابن جنّي:  

لتق صاًدا  االستعالءالسني  من  الّصاد  يف  اَم  لـر القاف؛  من  الّصاد(3) «رب  وقيل:   ،  

 ، واهلل أعلم. (4) نان أو قليلتافتعيغتان ضاي للزواأفصح، والسني 

قد  فوجدهُتا  الشأن  هذا  يف  وردْت  التي  القرآنية  القراءات  بإحصاء  قمُت  وقد 

ثامنني موضًعا  من  أكثر  القسم  (5) بلغْت  هو  والقصد  الغرض  فكان  أعني: ،  الثاين، 

ري وبني غريها من احلاإلبدال الواقع   فر مع اجلروف، ووجدُت حني  بني أحرف الصَّ

أخرى، لكّن املصادر مل تتطّرق إىل ورود قراءٍة رْت يف آياٍت  كلامٍت قد تكرّ   اكهنأّن  

املواضع   إثبات  فاقتِصُت عىل  )النَّاس(، و)َساُهون(،  فيها، كام يف:  بإبداٍل حاصٍل 

 
)1(  ( والبيان  واملحرر9/95الكشف   ،)  ( واجل15/165الوجيز  )امع  (،  القرآن  وال17/7ألحكام  بحر  (، 

 (.10/21ون )(، والدر املص8/122املحيط )

 (.253، 1/247مقاييس اللغة ) )2(

 (. 2/282املحتسب ) )3(

 ق(.و)بص لعروس )بزق(، و)بسق(،ج ا(، ولسان العرب وتا184إصالح املنطق )ص )4(

)5(  ( القراءات:  معجم  مفّصلة يف:  ، 462،  420،  349،  334،  337،  293،  206،  19،  1/17راجعها 

،  543،  477،  429،  424،  335،  316،  256،  442،  209،  161،  122،  2/102( َو )055،  505

،  400، 367 ،4/78( َو )630، 554، 532، 290، 270، 102،  89، 3/15( َو )599، 592، 586

، 99،  6/27( َو )521،  368،  311،  288،  59،  5/49( َو )701،  666،  598  ،583  ،551،  448

( َو 515،  509،  477،  458،  341،  334،  265،  198،  7/27( َو ) 456،  288،  195،  143،  341

(8/19  ،39  ،92  ،344  ،379  ،394( َو  َو 424،  239،  166،  149،  101،  58،  9/41(   )

(10/15 ،28 ،217 ،406 ،535 ،542.) 
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ا له يها اإلبدال مما نّصْت عليه كتب القراءات والتفسري واللغة وغريها ممالتي وقع ف

بموضع   فالالصلٌة  مّتَبعاءقربحث؛  سنٌّة  بالة  جتوز  ال  الشاطبي:  ٌة  قال  ولذا  قياس، 

َراَءةر َمْدَخٌل[ َياٍس يفر القر  ، فأقول: (1) ]َوَما لرقر

 الزاي واهلمزة: •
يا وىل مما بني َطَرف اللسان وُفَوْيق الثناالزاي واهلمزة متباعدتان يف املخرج، فاأل

أقىص من  والثانية  متالسفىل،  احللق، ومها  افق  واالْسترفاهْ جلَ تان يف  واالنفتاح،  ر،  ل، 

فشديدةٌ  اهلمزة  وأّما  ْخَوًة،  رر الزاي  كون  يف  وختتلفان  وقع  (2)   واإلْصامت،  وقد   ،

 اإلبدال بينهام يف موضٍع واحٍد:

 ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ   ۆئ ۆئ ﴿قال تعاىل:    )ن ش ز(: -

ثابت  [259]البقرة:  ﴾ىئ بن  زيد  قرأ   ،  والك ومحزة  وخلف  وعاصم  سائي 

ب ايلزبا  {َهازُ ُننْشر } ُأيّب  وقرأ  كعب  ،  ُئَها}باهلمزة    ن  مسّهلة    {ُننْشر أيًضا  وقرأها 

يَها}  بالياء فارس:  (3) {ُننْشر ابن  قال  متقارٌب،  ومعنامها  واهلمزُة » ،  والشنُي  النوُن 

، ونشأ  َأْصٌل صحيٌح    وسمو 
ٍ
السحاُب: ارتفع، وأنشأه اهلل:  يدّل عىل ارتفاٍع يف يشء

النوُن والشنُي والزاُء  »، ويقول:  «ع وعالي نشأ وارتف الذلشابُّ ُئ: ااش َفَعُه ... والنرَ 

والنَّْشُز  املرتفع،  العايل  املكان  والنََّشُز:   ، وعلو  ارتفاٍع  عىل  يدّل  صحيٌح  َأْصٌل 

االرت نرفع  (4) «فاعوالنُّشوز:  كيف  العظام  إىل  وانظر  اآلية:  معنى  يكون  فعىل هذا   ،

حتيا عىل االنفراد بل  ال    عظامياء؛ ألّن القة واإلحلْ خر عض يف الرتكيب للبعضها عىل ب

 
 (.29ألماين ووجه التهاين )صحرز ا )1(

 (. 290،  289/ 6دها(، واهلمع ) وما بع   16،  10،  6/ 1رتشاف ) واال وما بعدها(،  60، 1/47)رّس الصناعة  )2(

(، واجلامع ألحكام 299،  2/297(، واملحرر الوجيز )1/311(، والكشف )144حّجة القراءات )ص  )3(

(، وحاشية  567،  2/566والدر املصون )(،  942،  2/293بحر املحيط )وال(،  296،  3/295القرآن )

 (.2/339الشهاب )

 (.430، 5/428ة )مقاييس اللغ  )4(
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الكالم يف (1) بانضامم بعضها إىل بعض، فاملوصوف باإلحياء هو صاحُبها ، وسيأيت 

اًل بعُد يف )اإلبدال ب  ني الزاي والراء(. معنى اآلية مفصَّ

 الزاي والتاء:  •
اللالزاي والتاء متجاورتان يف املخرج، فاألوىل مم  الثنايا  َوْيق وفُ   ناسا بني َطَرف 

نية مما بني َطَرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعًدا إىل جهة احلنك،  والثافىل،  الس

ْخَوًة ومها متفقتان يف االنفتاح، واالْسترفال، واإلْصامت، وختتلفان يف ك رر الزاي  ون 

 :حدٍ وا بينهام يف موضعٍ ، وقد ورد اإلبدال (2) جمهورًة، وأّما التاء فشديدٌة مهموسٌة 

، فقد قرأ  [11]الصافات:  ﴾ ڳ ڳ گ گ   گ ﴿قال تعاىل:    ب(:  )ل ز  -

ٍب }اجلامعة   وال أدري  »، قال الشوكاين:  (3)بإبداهلا تاءً   {اَلترٍب }بالزاي، وُقرئ    {اَلزر

بذلك قرأ  الفّراء (4) «من  ُنقل ذلك عن  واحٌد،  ومعنامها  قيٍس،  لغة  قال (5) ، وهي   ،

ٍة ... والالتُب: املالزم  لطادّل عىل مالزمٍة وخم لمٌة تك ُء والباءُ والتا الالمُ »ابن فارس: 

 ولزومه ... » ، ويقول:  «لليشء ال يفارقه
ٍ
وصار    الالُم والزاُء والباُء يدّل عىل ثبوت يشء

ق هذا اليشُء رض  خلق    اهلل    ، فمعنى اآلية عىل هذا: أنّ ( 6) « بَة الزٍب، أْي: ال يكاد ُيفارر

رشّية مجعاء من  والب    يلزم بعضه بعًضا،ٍك س طنٍي شديٍد متالصٍق متام  نم  آدم  

إليه خلًقا غري مبارش؛ ألّن أصل اإلنسان   نسله فهم خملوقون من الطني باالنتساب 

هو من الطعام والرشاب، ومها من األرض بال ريب، من النطفة، وهي من الدم، و

 . ، واهلل أعلم (7) األخرى   ت ا ويف هذا إشارة إىل َضْعف خلقهم مقارنًة باملخلوق 

 
 (.2/568(، والدر املصون )3/297(، واجلامع ألحكام القرآن )1/310الكشف ) )1(

 (. 290،  289/ 6ع ) وما بعدها(، واهلم   16،  10/ 1(، واالرتشاف ) وما بعدها 60، 1/47رّس الصناعة ) )2(

 (.23/75 )(، وروح املعاين3/337(، والكشاف )2/384فّراء )ين المعا )3(

 (. 4/388)دير  فتح الق )4(

 ، ولسان العرب وتاج العروس )لتب(. (288(، وإصالح املنطق )ص2/384) معاين القرآن )5(

 (.245، 5/233مقاييس اللغة ) )6(

 (.23/75(، وروح املعاين )6/283حاشية الشهاب ) )7(
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 الزاي والراء: •
واالزا الثنايا ي  وُفَوْيق  اللسان  َطَرف  املخرج، فاألوىل مما بني  متباعدتان يف  لراء 

ُفَوْيق الثنايا العليا، ومها متفقتان يف السفىل، والثانية من َطَرف اللسان بينه وبني م ا 

كون   يف  وختتلفان  واالنفتاح،  واالْسترفال،  ُمْصَمَتةً زاالاجلَْهر،  ْخَوًة  رر الراء وأ،  ي  ّما 

 ، وقد جاء اإلبدال بينهام يف سبعة مواضع:(1)ْذَلَقٌة طٌة مُ فمتوّس 

ي(: - أ  تعاىل:    )ر  العاّمة [73]مريم:  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿قال  قراءة   ،

ْئيً } ج  {ارر وأبو  عامر  ابن  وقرأ  ونافع  باهلمز،  ا}عفر  ي  من غري مهز،   {رر الياء  بتشديد 

ُأيّب بن ك ب  وابن عّباس      عبوقرأ  ي  }األعمش  ري وجبن  وسعيد  بالزاي    {ازر

الراُء واهلمزُة والياُء َأْصٌل يدّل عىل َنَظٍر وإبصاٍر  »، قال ابن فارس:  (2) تشديد الياء و

ْئُي: ما رأْت العنُي من حاٍل َحَسنَةٍ   بعنٍي أو بصريٍة ... الزاُء والواُو  »، ويقول:  « والرِّ

يد َأْصٌل  انوالياُء  اضامٍم وجتّل عىل  ... ومن  ُحْسنُ   ابلبّمٍع   : يُّ اهليئةالزِّ فعىل (3)«   ،

القراءة األوىل يكون من رؤية العني، ومعناه: املنظر واللباس احلسن، وعىل القراءة  

عىل تسهيل اهلمزة بقلبها ياًء وإدغامها يف الياء كام يف )بريئة وبرّية( و)نبيء الثانية إّما 

ّي وهو اىل أخذه من اونبّي(، وإّما ع م فيه من  الشباب بسبب ما هء اللنضارة وامتلرَّ

  ، وكان من مذهب أيب عمرو َتْرك اهلمزة الساكنة إال يف هذا املوضع، يقول: النعمة

بالرَّ » يلتبس  أْن  ْفُت  فَهَمزْ خر املاء  من  والشارةيِّ  املنظر  ُحْسن  ُأريد  ألنه  ، (4) «ُت؛ 

 
 (. 290  ، 289/ 6عدها(، واهلمع ) وما ب   16،  10/ 1واالرتشاف )   وما بعدها(،    60،  74/ 1) رّس الصناعة )1(

(، وخمتِص ابن 2/23القراءات السبع )  (، وإعراب2/325وإعراب القرآن )  (،252نزهة القلوب )ص  )2(

الثامن )ص2/44(، واملحتسب )86خالويه )ص القراءات  (، 2/133ان )لبي(، وا426(، والتذكرة يف 

ية  وحاش(،  7/630الدر املصون )(، و6/210(، والبحر املحيط )11/143م القرآن )ألحكاواجلامع  

 (.6/177الشهاب )

 (. 3/34( َو )2/472ييس اللغة )مقا )3(

 (.7/630(، والدر املصون )2/133البيان ) )4(
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ّي وهووعىل القراءة األخرية ُجعل ت املجتمعة آلالوا  احلسنةاهليئة والبرّزة    ْت من الزِّ

ي؛ إذا مَجَع، واملتزيِّن جيمع األشياء التي تزّينه   ستحسنة؛ ألنه مأخوذٌ امل من َزَوى َيْزور

يَّه زر وُتظهر 
ال    ،(1)  املعاين  أّن  بعضهايفاملالحظ  بعض  بعد  أّن  عن  أرى  كنُت  وإْن   ،

إْذ   وأوسع؛  أعّم  اجلامعة  مقراءة  كلُّ  حتتها  حسنًاينطوي  العني  رأته  من    مجياًل   ا 

واهليئ والنضارة  واللباس وخالفه،  من مٍة  قريش  كفار  به  يتفاخر  ما  أّن  اآلية:  عنى 

يغني   الفاين لن  الدنيا ومتاعها  ، كام ذلك عنهم شيًئا من عذاب اهلل  زينة احلياة 

ف تعاىل،  اهلل  أهلكها  التي  قبلهم  العاتية  لألمم  شاحصل  ما  هؤالء  ؤوا  ْليعْش 

رواإنْ العذاب ووت وفمصريهم إىل امل  ُعمِّ
 ، واهلل أعلم. (2) 

، قرأ اجلمهور [94]الصافات:  ﴾ھ  ھ ھ﴿قال تعاىل:    )ز ف ف(: -

فُّونَ } وتشديد الفاء، وقرأ محزة وحده بضّم الياء، وُحكي عن  بفتح الياء والزاي    {َيزر

ال َمْيَفع وجماهد أهناحلسن  السَّ بالراء بدبِصي وابن  الزايم قرؤوها  ابن  (3) ل  ، قال 

، ُيقال: َزفَّ الظَّلريُم زفيًفا؛ إذا    َأْصٌل يدّل عىل  والفاءُ   الزاءُ »رس:  فا
ٍ
خّفٍة يف كّل يشء

َسرْي  القوُم يف  ... وَزفَّ  القرطبي: (4) «هم: أرسعواأرسع  قال  بالراء  القراءة   ، وعن 

ا» بني  ركٌض  وهو  النعام،  رفيف  من  والطريانبالراء  ا (5)«مليش  وقال    لشوكاين: ، 

امله» رك بالراء  وهي  والَعْدوامليش  بني  ٌض ملة،  القراءتني  (6) «   فمعنى  وعليه   ،

إبراهيم   قوم  أّن  اآلية:  معنى  فيكون  رأ  متقارٌب،  أصناحني  مكرّسًة وا  مهم 

 
 لسان العرب )رأي، روي، زوي(، وتاج العروس )رأى، زيـي(. )1(

 (.16/125وروح املعاين ) (،11/144ع ألحكام القرآن )اماجل )2(

(، 13/244يز )(، واملحرر الوج2/225لكشف )، وا(609وحّجة القراءات )ص(،  548السبعة )ص  )3(

الـع ألحـجام ـوال والبح15/96)رآن  ـقكام  )ـ(،  املحيط  املصون )7/366ر  والدر  وفتح 9/320(،   ،)

 (. 4/402القدير )

 (. 3/4مقاييس اللغة ) )4(

 (. 15/96ن )اجلامع ألحكام القرآ )5(

 (. 4/402فتح القدير ) )6(
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املعن  أقْف عىل  مل  أنني  يمشون مرسعني. إال  ى  حمّطمًة، وسألوا عن كارسها جاؤوه 

في والشوكاين  القرطبي  أورده  املالذي  كتب  من  يدي  بني  وإنام  ام   كرر:  ذُ عاجم، 

  ، وحينئٍذ خيتلف املعنيان، فاألّول: أنّ (1)«فَّ القوُم به ُرُفوًفا: أحدقوا به وأحاطوارَ »

م سريهم  يف  كوهنم  حال  حصل  إليه  إقباهلم إقباهلم  بعد  أنه  والثاين:  رسعني، 

 آلية، واهلل أعلم. ه وأحاطوا به، واملعنى يف ظنّي حتتمله اووصوهلم إليه أحدقوا ب

،  [ 5، وسبأ:51]احلج:  ﴾ ائ ى ىڇ ې﴿   : ىلقال تعاز(:  ج   )ع -

ينَ }قراءة اجلمهور   زر ونقله   -وذكر ابُن القّطاع    باأللف والزاي من )َعاَجَز(،  {ُمَعاجر

بيدي   ينَ }أنه ُقرئ    -عنه الزَّ رر (، ومل أقْف عىل هذه  هملة من )َعاَجرَ بالراء امل  {ُمعاجر

آخر مرجٍع  يف  ذكراه  القراءة  ما  فارس:  (2)يعّضد  ابن  قال  ولا»،  وعنُي  الزاُء اجليُم 

َعاَج  فالٌن  وُيقال:   ... ْعفر  الضَّ عىل  أحدمها  يدّل  صحيحان،  إذا أصالن  فالًنا؛  َز 

إليه ُيوَصْل  فلم  ُقْسطي:  (3) «َذَهَب  َ الرسَّ وقال  ُج » ،  الرَّ عىل  َمنَْعُتهوَعَجْرُت   : ،  (4) «لر

بيدي:   الزَّ ابن  »قال  هتذيب  َعَجرْ ويف  َشَقْقتُ القّطاع:  اليشَء:  ُر: عَ والـمُ   ه،ُت  اجر

، ومنه قراءة َمْن قرأ:   آَياترنَ}الـُمَشاقُّ ينَ َيْسَعْوَن يفر  رر ، فإذا (5) «، أْي: ُمَشاقِّني{ا ُمَعاجر

قتها، فاملعنى هنا من املشاّقة، أْي:  ثبتْت هذه القراءة فمعناها عندئٍذ خيتلف عن ساب

ا قاُق  والشِّ لكوهنماملخالفة،  ا   خلالُف؛  شقِّ  غري  ق   شر عنادهم ؤمنني  مليف  بسبب 

وسعيهم الناس    وعداوهتم،  تثبيط  اهلليف  بآيات  اإليامن  من      عن  ومنعهم 

 
 عروس )رفف(. ج الملحيط )رّف(، وتاالقاموس ا )1(

(، واألفعال البن القّطاع  122/ 2لكشف )(، وا582،  481وحّجة القراءات )ص(،  439السبعة )ص  )2(

( َو  12/79ن )قرآ(، واجلامع ألحكام ال144،  13/109( َو )11/210(، واملحرر الوجيز )2/366)

وا14/261)  ،)( املحيط  )6/379لبحر  َو  املصو7/258(  والدر   ،)( وحاشي291/ 8ن  ال(،  شهاب  ة 

 . (، وتاج العروس )عجر(6/305)

 (. 4/232مقاييس اللغة ) )3(

 (.1/284األفعال ) )4(

 (، وتاج العروس )عجر(. 2/365األفعال البن القّطاع ) )5(
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فوتون ، وأّما عىل قراءة اجلمهور فيكون معنى اآلية: مسابقني يظنون أهنم ي(1) ذلك

بزعمهم ليبعثهم يف اآلخرة  ر عليهم  َيْقدر وأنه ال  تعاىل اهلل(2)اهلل،  ُيعجزه يش  ،  ٌء  أن 

 واهلل أعلم. واملعنيان حمتَمالن يف اآلية، اموات واألرض، سلامن خلقه يف 

، [ 9]الفتح:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ قال تعاىل:    ر(:)ع ز   -

ُروهُ }قرأ السبعة بالزاي يف    وأبا عمرو قرآها بالياء عىل الغيبة  ، إال أّن ابن كثري{ُتَعزِّ

اآلية باقي  يف  األفعال  بوكذا  عيّل  وقرأ  طالب  ،  أيب  عّباس    ن    ن ب وا  وابن 

زاًيا  ال الراء  بإبدال  وغريهم  اليامين  َمْيَفع  ُزوهُ }سَّ بالزاي  (3) {ُتَعزِّ اجلامعة  قرأ  وكذا   ،

تعاىل:   قوله  يف  راء  بعدها    ﴾ڳ ڳ گ گ گ ﴿املشّددة 

َأْصٌل  العنُي والزاُء »، قال ابن فارس: (4)، وقرأ جعفر بن حممد بزاءين[815]األعراف:

وقصحيٌح  ّدٍة  شر عىل  يدّل  واحٌد  ضمو  ّوةٍ   َعزَّ  ا  وُيقال:   ... وَقْهٍر  َغَلَبٍة  من  اهامها 

ْزُته أي الرجُل   ْيُته، وَعزَّ ًضا، بعد َضْعٍف، وَأْعَزْزُته أنا: َجَعْلُته عزيًزا ... وَأْعَزْزُته: َقوَّ

تعاىل:   اهلل  ويقول:  «﴾ٺ ٺ ﴿قال  كلمتا»،  والراُء  والزاُء  إحدامها العنُي  ن: 

  الشهاب:  قال   ، ( 5) « ﴾ ېې﴿ عاىل:وله تقك  والتوقرُي،التعظيُم والنُِص ...

)وَ » ُروهوقوله:  وه(،ُتَعزِّ )َوُتَقوُّ نسخٍة  ويف  التعزير،  معاين  أحد  وهو  الَعْزر،  من   ) 

بمعنى:   َرُه  اهُ فَعزَّ وقوَّ َدُه  فكلُّ  (6) «َأيَّ واحًدا،  يكون  يكاد  القراءتني  يف  املعنى  فإذْن   ،

 
 .لسان العرب وتاج العروس )شقق(  )1(

 (. 12/79واجلامع ألحكام القرآن ) (،3/433معاين الزّجاج ) )2(

وحّجة  2/275)  املحتسب  )3( )صالقر(،  )671اءات  والكشاف  و3/543(،   ،)( املسري  (، 7/427زاد 

الق )وإعراب  الشواذ  )2/494راءات  والبستان   ،)3/98( املحيط  والبحر  املصون  8/91(،  والدر   ،)

 (. 8/58(، وحاشية الشهاب )9/711)

)4(  ( القرآن )اجلام(، و1/261املحتسب  املحيط )7/301ع ألحكام  والبحر  املصو 4/044(،  والدر  ن  (، 

 (.4/226(، وحاشية الشهاب )344/ 9(، واللباب البن عادل )5/481)

 (.311، 4/38مقاييس اللغة ) )5(

 (. 8/58حاشيته عىل تفسري البيضاوي ) )6(
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، وحيثام ُوجدْت    مٍ معظَّ  ٌز قويٌّ ُم،  ُهام النَِّْصُ والتعظيّزة والقّوة َصاَحبَ علا منصوٍر معزَّ

 واهلل أعلم. 

، قراءة [10]القصص:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ              ڱ﴿ قال تعاىل:    )ف ر غ(: -

ًغا}اجلامعة   أنه قرأ    فاعل من َفَرَغ، وحكى قطرُب عن بعض الصحابة  اسم    {َفارر

ال  {فرْرًغا} وسكون  الفاء  كذلك   راء،بكرس  بعضهم  املكس  {فرْزًغا}وقرأ  ة  روبالفاء 

املعجمة والعني  الزاي  اب(1)وسكون  قال  فارس:  ،  َأْصٌل  »ن  والغنُي  والراُء  الفاُء 

ا الَفَراُغ خالف  ذلك  من   ... ُخُلو   عىل  يدّل  ْغلصحيٌح  عىل (2) «لشُّ اآلية  ومعنى   ،

 إال من ذرْكر موسى  
ٍ
: هو خاٍل  قيل، وهذا: أنه خاٍل من الصرب ومن كّل يشء

ب االهتامم  اهللمن  ألّن  إليها    ه؛  يرّده  أن  وعدها  و)ال(3) تعاىل  ْرغُ ،  ُيقال: فر الفراُغ،   )

فيكون   به،  ُيطلب  مل  َهْدًرا  باطاًل  أْي:  فرْرًغا،  بينهم  قلبها  ذهبْت دماؤهم  أّن  املعنى: 

عليها ورد  ما  شّدة  من  هلا  قلَب  ال  وبقيْت  وذهب  ا( 4) بطل  القراءة  وأّما  ة  ألخري، 

أظفرْ   {فرْزًغا} هبذفلم  امل  يف  ه  إْذ  تكادة  املعاجم؛  وإب  كالمهم،  يف  تفّرد ليسْت  نام 

بالفاء مكسورًة   {فرْزًغا}وقرأ بعض الصحابة  »بإثبات هذه القراءة أبو حّيان بقوله:  

ومنه   واحلزن،  اهلّم  من  تالًفا  َهْدًرا  ذاهًبا  ومعناه:  املنقوطة،  والغني  الزاي  وسكون 

َبالة األقول طليح  :سدي يف أخيه حر

ي ـيلر قَ ـ بْ ـُك قَ ـ يَ َفإرنْ   الر ـبَ ـلر حر ـتْ ـقَ ـْزًغا بر ـ وا فر ـبُ ـْذهَ ـْن يَ ـَلـفَ           ْت ُنُفوُسُهمْ ـبَ ـْد ُأصر

َباٍل فرْزًغا، أْي: َهْدًرا ال ُيط ، ونحا اآللويس  (5) «لب له بثأٍر وال يؤخذأْي: بقتل حر

 
الشواذ )عرا(، وإ3/167(، والكشاف )2/148املحتسب )  )1( القراءات  ، واجلامع ألحكام  (2/251ب 

 (. 02/49(، وروح املعاين )8/653املصون )لدر (، وا7/107حيط )(، والبحر امل13/255القرآن )

 (. 4/493مقاييس اللغة ) )2(

 (، وتاج العروس )فرغ(.1/482(، والبستان )13/255اجلامع ألحكام القرآن ) )3(

 العروس )فرغ(.وتاج (، 13/256ام القرآن )حك(، واجلامع أل3/167الكشاف ) )4(

 (. 7/107البحر املحيط ) )5(
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ثّم قال يف معنى اآلية:   د وال َقوَ   القتيٌل  كأنه    اهلّم،واملراد: هالًكا من شّدة  »نحوه، 

متفقتان يف املعنى، وإْن    {فرْزًغا}و  {فرْرًغا}القراءتني  ، وعىل هذا نلحظ أّن  (1) «درَية فيه

 أعلم.  كنُت يف شك  من تصحيف األخرية، واهلل

ز(:  - ش  تعاىل:    )ن   ېئ ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ ﴿ قال 

سابًقا  [259]البقرة:  ﴾ىئ ېئ ذكرُت  قراءة،  جاءْت  ث   أنه  بن   ابت  زيد 

ُزَها }وخلف  ائي  زة والكسومحش  صم واألعم عاو     ّن ُأيّب بن كعب بالزاي، وأ  {ُنْنشر

ُئَها}قرأها باهلمزة   يَها}، وقرأها أيًضا مسّهلة بالياء  {ُننْشر يد هنا قراءة ابن ، وأز{ُننْشر

بالراء    عّباس   ونافع  عمرو  وأيب  كثري  وابن  عامر  ُ }وابن 
واملعنيان (2) {َهاُننْرشر  ،

فالخمتل النَّرْش  رّ م  كامنَّْشُز  فان،  وأّما  والعلّو،  االرتفاع  هو  بنا  فارس:    ابن  قال  فكام 

«.. بره  وتشعُّ  
ٍ
َفْتحر يشء عىل  يدّل  َأْصٌل صحيٌح  والراُء  والشنُي  نرشُت  النوُن  ومنه   .

ا وَأْنرَشَ  وا،  فنَرَشُ املوتى  اهللُ  وَنرَشَ  طويُته،  خالَف  أيًضاالكتاَب،  املوتى  ، (3)«هللُ 

اإلشورُ النُّف بحياءُ :  يُ عد    أصاهباملوت،  األرُض:  ْت  َنرَشَ ومنه قال:  فأنبتْت،  الربيُع  ا 

أصاب إذا  اليابس  الكأُل  وهو   : فاخرّض النَّرْشُ املطر  هذا  (4) ه  وعىل  بالزاي ،  قرأ  فمن 

نرّكب  يكون املعنى: نرفع العظام من أماكنها من األرض إىل مواضعها من اجلسد، و

لإل بعض  عىل  فالبعضها  أوىل  حياء،  ألذلك بزاي  كا؛  العظام  َتْبَل،ّن  مل  بحاهلا    نْت 

حياة،  منه  تقوم  ال  االنفراد  عىل  العظام  إحياء  وألّن  اللحم،  وُكسيْت  ُرفعْت  وإنام 

من حياة صاحبها. وأّما من قرأ بالراء فيكون املعنى: نحيي هذه العظام   وإنام حياهتا

ها، يه اهلل َرْفعير  حتى  د اإلحياءالعظام عنرجل مل يكن يشّك يف رفع  ونبعثها؛ ألّن ال

 
 .(20/49روح املعاين ) )1(

)2(  ( الفّراء  السبع )(، وإ1/173معاين  القراءات  القراءات )ص(، وح1/97عراب  والكشف  144ّجة   ،)

ط ـ ر املحيـحـ(، والب3/295رآن )ـام القـ كـع ألح ـامـ جـ (، وال2/297ز )ـي ـرر الوجـمح ـ (، وال1/310)

 (.2/339(، وحاشية الشهاب )2/665) والدر املصون (،2/293)

 (. 5/043ة )مقاييس اللغ  )3(

 لسان العرب وتاج العروس )نرش(.  )4(
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إحيا البرىل وغريه سواٌء وإنام شّك يف  يف  اإلعادة  بذلك؛ ألّن  أوىل  فالراء حينئٍذ  ئها، 

والقول يف ذلك عندي: أّن معنى )اإلنشار(  »  ل ابن جرير: قا   . ( 1) عليه سبحانه وتعاىل

ام هّي فبأملعنى ...  فمتقاربا ا وإن اختلفا يف اللفظ  ومعنى )اإلنشاز( متقاربان ... فهام

القارئ   معقرأ  النقياد  القضاء  فمصيٌب  من  إلحدامها  ُتوجب  حّجة  وال  نَيْيهام، 

ابن خالويه:  (2) «بالصواب عىل األخرى إذا حتّرك  » ، وقال  واملعنيان متقاربان؛ ألنه 

حتّرك فقد  َحيرَي  وإذا  َحيرَي،  حّيان(3) «فقد  أبو  وتبعهام  ع  ،  أْن  فبعد  هذا،  رض يف 

والقراءة بالراء متواترٌة، »فقال :  بينهام،    اختار أن يسّويني  اءت ني يف القرحجج القائل

 ، واهلل أعلم. ( 4)  «فال تكون قراءة الزاي أوىل

 قاف: الزاي وال •
الزاي والقاف متباعدتان يف املخرج، فاألوىل مما بني َطَرف اللسان وُفَوْيق الثنايا 

والثا وما السفىل،  اللسان  أقىص  من  ا  نية  من  األعىلفوقه  يف ومه،  حلنك  متفقتان  ا 

َلًة، وأّما القاف جلَهْ ا ْخَوًة ُمْسَتفر ر، واالنفتاح، واإلْصامت، وختتلفان يف كون الزاي رر

 ، وقد ورد اإلبدال بينهام يف موضٍع واحٍد:(5)   ْسَتْعلرَيةٌ فشديدٌة مُ 

ر(:  - ز  تعاىل:    )و  اجلمهور    ،[2]الرشح:  ﴾ھ ھ ھ ﴿قال  قرأ 

ْزَركَ } ُأيبّ بالزاي،    {ور مسع  ب  كع  بن  وقرأ  بن  قاًفا    ود  وعبداهلل  بإبداهلا 

ْقَركَ } اآلثا(6) {ور وُتسّمى  أوزاٌر،  واجلمع  الثقيل،  ْمل  احلر ْزُر:  والور ألهنا ،  أوزاًرا؛  م 

ثرْقَله،  عنه  وحيمل  األمرَي  ُر  ُيَوازر الذي  الوزيُر  الباب  ومن  صاحَبها،  ُتْثقل    أمحاٌل 

 
)مع   )1( الفّراء  الب1/173اين  وجامع   ،)( )3/44يان  الزّجاج  ومعاين  خالويه 344/ 1(،  البن  واحلّجة   ،)

 وس )نشز(. العر   (، ولسان العرب وتاج 529/ 3)  واجلامع ألحكام القرآن (،  1/310(، والكشف )100)ص

 (. 3/44جامع البيان ) )2(

 (. 1/25ات السبع )قراءال  إعراب )3(

 (. 2/294البحر املحيط ) )4(

 (. 290،  289/ 6وما بعدها(، واهلمع )   16،  10،  8/ 1واالرتشاف ) عدها(، وما ب 60، 1/47رّس الصناعة ) )5(

)6(  ( الفّراء  البيان  3/275معاين  وجامع   ،)(30/150( والكشاف  وا4/266(،   ،)( الوجيز   /16ملحرر 

 (. 30/216(، وروح املعاين )106، 20/105)ن  ، واجلامع ألحكام القرآ(326
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وَمْفَزع ملجأه  الرأي  ويكون  يف  احلر ا  وأمّ والتدبري،  ه  فهو  ْقُر  أو  مْ الور كان  ثقياًل  ُل 

اللفظني    ، فاملعنى واحٌد يف(1) خفيًفا، ُيوضع عىل َظْهٍر أو عىل رأٍس، واجلمع أوقاٌر  

غريهم  قراءة  ويف  ثقيٌل،  هو  بام  اختّص  اجلمهور  قراءة  عىل  أنه  إال  ْمل،  احلر وهو 

الثقيل واخل آكدُ فيف، وقراءة اجلمهور  يشمل  املعنعىل هذا  لُغ يف تصوير  وأبى،   يف 

التي    ؛ فاهلل  ×التي كان عليها رسولنا    الاحل أنه قد َغَفَر له ذنوَبه كلَّها  أخربه 

 ے  ے ﴿عىل َظْهره حتى أثقلْته وأوهنْته، يقّوي هذا اآليُة التي بعدها:  تراكمْت  

ع  ّن الظَّْهر إذا أث ه أفي  واألصل »   األزهري: ، يقول   ﴾ ۓ ُْله ُسمر
 :نقيٌض، أْي له  قله محر

، فلو مل تكن ثقيلًة عليه ما َجَعَلْت َظْهَره  (2)  «، وذلك عند غاية اإلثقالصوٌت خفيٌّ 

ْقر(، واهلل أعلم. نرْقًضا، فـ)الور   ْزر( عىل هذا أشّد وأقوى من )الور

 السني والتاء: •
ا  ان وُفَوْيق الثنايىل مما بني َطَرف اللسالسني والتاء متجاورتان يف املخرج، فاألو

بني َطَرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعًدا إىل جهة احلنك،  ثانية مما  لسفىل، والا

واالْس  اهلَْمس،  يف  متفقتان  كون   ترفال،ومها  يف  وختتلفان  واإلْصامت،  واالنفتاح، 

ْخَوًة، وأّما التاء فشديدٌة   ينهام يف موضعني: ، وقد وقع اإلبدال ب(3)السني رر

ت - تعاىل:    و(:  )ع  ق[8مريم:]  ﴾ڻ  ں ں ڱ ڱ ﴿قال  رأ ، 

ي ا}التاء يف  اجلمهور ب
تر ، مثّلث العني، وقرأ ُأيّب بن كعب وعبداهلل بن مسعود وابن  {عر

التاء    س  عّبا بدل  بالسني  ي ا}وجماهد 
سر العني وضّمها  {عر ابن (4) ، بكرس  يقول   ،

ا»فارس:   واحلرُف  والسنُي  صحيٌح  العنُي  َأْصٌل  واش ملعتلُّ  قّوٍة  عىل  يف تدايدّل  ٍد 

 
 ب وتاج العروس )وزر(، و)وقر(. (، ولسان العر289، 5/288اللغة )مقاييس   )1(

 (. 8/344هتذيب اللغة ) )2(

 (.290، 6/928)وما بعدها(، واهلمع  1/01)وما بعدها(، واالرتشاف  60، 1/47رّس الصناعة ) )3(

)4(  ( الفّراء  ا 2/162معاين  وجامع  )16/51)يان  لب(،  الزّجاج  ومعاين  القرا3/320(،  وإعراب  ءات  (، 

( والعي2/12السبع  والنكت   ،) ( )3/358ون  والكشاف   ،)3/200( الوجيز  واملحرر   ،)11/15 ،)

 (. 571/ 7ر املصون ) والد   (، 175/ 6البحر املحيط ) (، و 84/ 11(، واجلامع ألحكام القرآن ) 211/ 5وزاد املسري ) 
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ن ا: َعَسا  (1) «ن الباب: َشْيٌخ َعاسٍ ء ... وماليش َ ووىّل وصار ُمسر ، ُيقال للشيخ إذا َكربر

ُعُس  إتباع  َيْعُسو  باب  من  ي ا 
سر وعر ي ا 

تر عر وقالوا:  ي ا، 
وُعتر ا  ُعُتو  َيْعُتو  وَعَتا  ي ا، 

وُعسر ا  و 

الكرسة عىل ياًء؛الكرسة  الواو  قلب  إثر  ا    إحدى  إبدال    ، (2)  تني كرسةً لضمّ بسبب 

قتيبة: ابن  واحدٍ »   قال  بمعنًى  وَعَسا،  َعَتا  أسنَّ  (3) «ُيقال:  الذي  والعيسُّ  فالعتيُّ   ،

َ عن الولد فيام يرى نفسه، وغلب عىل ظنّه أنه ال  و َل العظام يابسها، وَكربر
صار َنحر

رَبٍ ايته يف كر  غكلُّ ُمَتنَاٍه إىل ٌد َعاٍت وَعاٍس، وكذايولد له، ومنه قيل للعود اليابس: عو

ـراَم ُبنيِّ ،  (4) ُكْفٍر فهو َعاٍت وَعاسٍ   أو فساٍد أو   أعلم.  ، واهلل فإذْن القراءتان متفقتان يف املعنى ل

، [6-1]الناس:اآليات    ﴾  ...ڍ ڍ  ڇ ڇ ﴿قال تعاىل:    )ن و س(: -

العامة بالسني يف   تا  {لنَّاتر ا}، وقرئ  {النَّاسر }قراءة  أبو عمر(5)ًء  بإبداهلا  و  ، حكى 

قُ أ لغة  أهنا  هنا  زيٍد  أيب  اليمن َضاَعة، وعن  أهل  لغة  العرب، وقيل: هي  لبعض  لغٌة 

ال من  وهذا  الَوْتم،  الشاّذ  تسّمى  إذا  (6)بدل  وَينريُت؛  َينُوُت  َناَت  املعجم:  يف  جاء   ،

أه كالم  من   ُّ والنََّوايتر ُنعاٍس،  أو  َضْعٍف  من  املاّلحمتاَيَل  وهم  الشام،  الذين  ل  ون 

ال البسفييدّبرون  يف  إىل  نَة  جانٍب  من  وُيميلوهنا  ُيديروهنا  ألهنم  بذلك  وا  ُسمُّ حر، 

ب عىل اإلبدال حتتمله قراءة اآلية؛ ألنه حُييلها إىل  ، وليس هذا املعنى املرتتّ (7)جانٍب  

 
 (. 4/316مقاييس اللغة ) )1(

 و)عسو(.وتاج العروس )عتو(،  (،لسان )عتا(،و)عساالو (،2/550ملمتع يف التِصيف )ا )2(

 (.372تفسري غريب القرآن )ص )3(

)4(  ( القرآن  )2/2جماز  البيان  وجامع  )ص16/50(،  القلوب  ونزهة  والكشاف336(،   ،)  (3/200  ،)

 (. 11/83(، واجلامع ألحكام القرآن )11/51)واملحرر الوجيز 

ألدااإلب   )5( )ل  اللغوي  الطيّب  )118/ 1يب  خالويه  ابن  وخمتِص  الشواذ  184ص(،  القراءات  وإعراب   ،)

 (.2/168(، وحاشية الصبّان )3/295(، واهلمع )8/371(، والتذييل والتكميل )2/762)

(، ولسان  347وفقه اللغة للثعالبي )ص(،  2/581(، ومقاييس اللغة )104صاإلبدال البن السّكيت )  )6(

)نو وات(العرب  )ص،  )45القرتاح  واملزهر   ،)2/222( العروس  وتاج  فقه (،  يف  وفصول  نوت(، 

 (. 511العربية )ص

 (، ولسان العرب وتاج العروس )نوت(. 5/367مقاييس اللغة ) )7(
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سواٌء كان هذا   معنًى غري مقصوٍد خيالف املعنى الذي ُوضعْت بإزائه لفظة )الناس(،

َنَوَت وَنَوَس    -اجلامع بني املاّدتني  ، وإن كان  ريهقرآن الكريم أو يف غيف ال   -أعني 

فارس:   ابن  يقول  القرار،  وعدم  و»احلركة  عىل النوُن  يدّل  َأْصٌل  والسنُي   الواُو 

وَتَذْبُذٍب  ك و(1)  «اضطراٍب  وَنَوَساًنا؛ حترَّ َنْوًسا  َينُوُس  اليشُء  َناَس  ُيقال:  َتَذْبَذَب  ، 

ًيا معنًى مغايٌر، وإنام ورد ُيقصد من ورائه    ليس  هنا  لقراءة ا، فإذْن البدل يف(2)  متدلِّ

ابن   قال  ولذا  العرب،  لبعض  عندي   نُ النو »   فارس: لغًة  ليس  والتاُء  والواُو 

هذا  (3) «َأْصاًل  لشذوذ  تبًعا  شاّذٌة  بأهنا  القراءة  هذه  عىل  ُحكرم  ذلك  عىل  وبناًء   ،

 أعلم. ُذكرر سالًفا، واهلل اإلبدال كام 

 السني والشني: •
ان يف املخرج، فاألوىل مما بني َطَرف اللسان وُفَوْيق الثنايا  متباعدت   والشنيسنيال

بينه وبني وسط احلنك األعىل، ومها متفقتان يف السفىل، والثا اللسان  نية من وسط 

خاَوة، واالْسترفال، واالنفتاح، واإلْصامت   ام د جاء اإلبدال بينهوق،  (4) اهلَْمس، والرَّ

 يف أربعة مواضع: 

اجلمهور [30]يوسف:  ﴾خب حب جب ﴿:  تعاىلقال    (:غ ف)ش   - قراءة   ،

والتابعني بإبدال الغني عينًا   الصحابة    ، وقرأ مجاعة من{َشَغَفَها}بالشني والغني  

طالب  {َشَعَفَها} أيب  بن  كعيل   ،    وابن ن  حُمَْيصر وابن  وَقَتادة  جبري  بن  وسعيد 

َميْ  بالسني بداًل (5) َفع وجماهد وغريهم السَّ ال  الشني مع  نم  ، وقرئ  عني مهملًة إبقاء 

 
 (. 5/369مقاييس اللغة ) )1(

 ج العروس )نوس(.وتا لسان العرب )2(

 (. 5/367اللغة )  قاييسم )3(

 (. 290،  289/ 6ع ) وما بعدها(، واهلم   16،  10،  8/ 1واالرتشاف ) ها(، بعد ماو 60، 1/47رّس الصناعة ) )4(

الفرّ   )5( )معاين  )2/42اء  البيان  وجامع   ،)12/200( السبع  القراءات  وإعراب  واملحتسب  1/22(،   ،)

وت 1/339) الـسيـفـ(،  )ـر  القـك ـع ألحـام ـج ـوال  (،18/261رازي  ) رآـام  املحيط  9/176ن  والبحر   ،)

 )شغف(. و   (، وتاج العروس )شعف(، 173/ 5(، وحاشية الشهاب ) 475/ 6ون ) املص والدر  ، (5/301)
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َغاف، الشنُي والغنُي والفاُء كلم »، قال ابن فارس:  (1) {َسَعَفَها} ٌة واحدٌة، وهي الشَّ

القلب الُف  غر ويقول:  «وهو  ه »،  وَرْأسر  
ر
اليشء أعايل  يدّل عىل  والفاُء  والعنُي  الشنُي 

َشعَ  ُيقال:  ولذلك  كأن...   ، احُلبُّ مَفُه  قلَبه  ى  َغشَّ فوقه  ذك(2)«هن  وقد  الزّجا،  ج ر 

القراءة فقال:   َمْذَهٍب، مشتقٌّ    َذَهَب   {َشَعَفَها}ومعنى  »معنى اآلية عىل هذه  هبا كّل 

فإذا قلَت: فالٌن مشعوٌف بكذا، فمعناه:  أْي: رؤوس اجلبال،  َشَعَفات اجلبال،  من 

املذ أقىص  احُلبُّ  به  َذَهَب  قد  بعضه (3) «اهبأنه  وجعل  غَ ،  الشَّ مرتبم  أقلَّ  من  ًة  ف 

عَ  فاألالشَّ جنوًنا  ف،  يصرّيه  واآلخر  وغالفه،  القلب  حجاب  موضعه  ُحبٌّ  ّول 

املوت وم إىل  أّدى  َعاف  الشَّ إىل  احلبُّ  وصل  ولو  القلب،  سويداء  وضعه 
وأّما  (4)   .

املعجمتني   غري  والعني  بالسني  فارس:    {َسَعَفَها}القراءة  ابن  والعنُي  سنيُ ال»فقال   

أصوالفا يدُء  متباينان،  الرجَل    ...أحدمها  ّل  الن  أسعفُت   ...  
ر
اليشء ُمَواتاةر  عىل 

، وقد استبعد  (5) «ها له، وُيقال: أسعفُته عىل أمره؛ إذا أعنَتهبحاجته؛ وذلك إذا قضيتَ 

فقال: حينئٍذ  عليه  حُتمل  أن  يمكن  ما  مقّرًبا  القراءة  هذه  ُبْعٌد، »  العكربي  وفيها 

عليه  وأقر حُتمل  ما  )َساَعفَ أُب  األصل  يكون  واهَ ن  أْي:  األلف؛  َفقَ ا(،  وُحذف  ها، 

س  يتفقان، ال  قد  وَفَعَل  َفاَعَل  واحدٍ ألّن  َفاَعَل من  كان  إذا  النّحاس:  (6) «ّيام  يقول   ، 

تركها » أْي:  )َشَعَفَها(،  الغني، وكذا  بفتح  )َشَغَفَها(  إال  العرب  ُيعرف يف كالم  وال 

 
(. وقد نسب حمّققه القراءَة إىل معاوية بن ثابت البُنَاين نقاًل عن خمطوط 1/697اذ )إعراب القراءات الشو )1(

قول ك، ي ذلإحالته يف املخطوط تبنّي أنه أخطأ يف   عىل، واحلّق أين لـاّم وقفُت اين()شواذ القراءات للكرم

بكرس» الكرماين:   وشعرفها(  )شغرفها  رجاء  أيب  وعن  وعن  مًعا،  والشني  والغني  )قد   العني  البُنَاين  ثابت 

َم يف قول املؤلف:  «شعرفها( بكرس العني لغة وهو حتريٌف،    ابت،أنه معاوية بن ث   «مًعا وعن ثابت»، فقد َوهر

 علم.هلل أوا

 (.195، 3/189مقاييس اللغة ) )2(

 (.3/105لقرآن وإعرابه )ين اامع  )3(

 (.6/477(، والدر املصون )9/771(، واجلامع ألحكام القرآن )18/612تفسري الرازي ) )4(

 (. 3/73مقاييس اللغة ) )5(

 (.1/697إعراب القراءات الشواذ ) )6(
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من   ذلك عندنا  يفوالصواب  »قوله:  دامها بجرير إحب ابن  ستصو، وا(1) «مشعوفةً 

، ومهام يكن من أمٍر (2) «ة من القّراء عليه بالغني؛ إلمجاع احلجّ   {َقْد َشَغَفَها}القراءة  

 فاملعاين متقاربٌة لكنها تتاميز بحسب درجة احلّب ولوعته، واهلل أعلم. 

تعاىل:    )ش ي أ(: - ، [156]األعراف:  ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿قال 

بقرا اجلامعة  وق{َأَشاءُ }  الشني يفءة  البِص  رأ،  وزياحلسن  بن ي  بن عيل وطاوس  د 

األسوارّي  وعمرو  وغريهم  كيسان  الشافعي  ،(3) {َأَساءَ }  وأورد  (4) واختارها   ،

قوله:   فاعله  ُيسّم  مل  ملا  البناء  بصيغة  املاد  النهر  الشافعي» صاحب  أّن      وُذكر 

أَ   ﴾ٿ ٿ ﴿صّحف   ن  خمتلفا  ، واملعنيان(5)«قراءةً   دْت ُوجثّم  َساء(،  بقوله: )َمْن 

من املشيئة ومفعوله حمذوٌف، أْي: ُأصيُب اجلامعة فعٌل مضارٌع  ىل قراءة   ريب، فع بال

به من أشاُء عذاَبه وُأريُد إصابَته به، وعىل القراءة األخرى فعٌل ماٍض من اإلساءة، 

يقول أبو عمرو   قراءة،صحة هذه الأْي: عذايب أعاقُب به امليسء، وقد أنكر بعُضهم  

هت  ال»لداين:  ا الصّح  َرُجُل  ٍس، وعمرُ احلسنر وال عن طاو  قراءة عنذه  فائٍد  بُن  و 

 
ٍ
يقول  «سوء له،  العبد خملوٌق  فرْعل  أّن  املعتزلة احتّجوا هبا عىل  أّن  ، والسبب يف هذا 

حّيان:   الوعي»أبو  إنفاذ  جهة  من  القراءة  هبذه  تعّلٌق  خْلق وللمعتزلة  جهة  ومن  د، 

ا سفيان بن عيينة مّرًة  ، وهلذا لـاّم قرأ هب« تعاىلفيه هلل  فرْعَل   ( ال أفعاَله، وأّن )َأَساءَ املرء  

عن   سفيان  فاعتذر  وأسمعه،  به  فصاح  املقرئ،  عبدالرمحن  إليه  قام  واستحسنها 

 
 (. 9/177ن )القرآواجلامع ألحكام (، 2/532إعراب القرآن ) )1(

 (. 12/201جامع البيان ) )2(

) حتس مل ا   )3( )ص 261/ 1ب  خالويه  ابن  وخمتِص   ،)51 ( والكشاف  القراءات 122/ 2(،  وشواذ  ،  ( 195)ص   (، 

(،  5/477(، والدر املصون )4/402(، والبحر املحيط )1/597(، والتبيان )15/21وتفسري الرازي )

 (. 9/76عاين )وح امل(، ور 2/64حتاف )واإل (،  4/224وحاشية الشهاب )

 . (15/21تفسري الرازي ) )4(

 (.401/ 4هر املاد هبامش البحر املحيط )الن )5(
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َأْفطرن ملا يقول أهل البرَدع»ذلك وقال:   استحسنها عىل    ، وأّما ابن جنّي فقد(1) « لـم 

من   إفصاًحا بالعدلاءة أشّد  القرهذه  »:  ملعنى، وقال ما نّصهمن جهة اة  امعاجلقراءة  

التي هي الفاشية  الشاّذة مذكوٌر عّلُة ﴾ٿ ٿ ﴿القراءة  العذاب يف القراءة  ؛ ألّن 

إصابة   عّلُة  ظاهرها  ُيتناول من  ال  الفاشية  والقراءة  اإلساءة،  وهو  له،  االستحقاق 

 يرجع إىلالعذاب ل
ٍ
تعاىل  اهلل  بأّن    نسان، وإن كنّا قد أحطنا علاًم اإل   ه، وأّن ذلك ليشء

وأنه ال يعّذب أحًدا منهم إال بام جناه واجرتمه عىل نفسه، إال أنا مل  يظلم عباده،    ال

أماكن غريها، وظاهُر قوله تعاىل:    ﴾ ٿ ٿ ﴿نعلم ذلك من هذه اآلية، بل من 

ي َمْن  أوهم  ربام  أنه  بالشني معجمًة  املخالفني  من  نظره  من    بيعذّ ضعف  يشاء  من 

ْئ،  أم مل يُ عباده، َأَساَء   ،  (2) «د ما هذه سبيله، وهو حسبنا وولّينااعتقا  اهلل مننعوذ بسر

 واهلل أعلم. 

 ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ  گ ﴿قال تعاىل:    )م ش ي(: -

قائل:  [7]الفرقان:  ﴾ڱ من  عّز  وقوله               ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ﴿، 

هلا بداوبإ  ،{َيْمُشونَ }و  {َيْميشر }اآليتني  يف  ، قراءة العامة بالشني  [63رقان:]الف  ﴾ۇ

يف األوىل  سينًا  وقرأ    {ُيْميسر }  حجر،  ابن  ذكر  كام  عنه  ُنقل  فيام  احلّجاج  قرأها 

السلمي   عبدالرمحن  أبو  أيًضا  سينًا  باإلبدال  ونَ }األخرى  ابن  {ُيَمسَّ عند  كذا   ،

، فقراءة العامة  ، واملعنى متبايٌن يف(3) خالويه غريهم  ركة، وقراءة  احلمن امليش و  كل 

اإلمساء، األ  زمانٌ   من  وزمنةمن  األوىل خالف  هو  ،  القراءة  عىل  لكن  اإلصباح، 

اآليتني،   يف  حمتَمٌل  واملعنى  مشّدًدا،  للمفعول  بالبناء  الثانية  وعىل  للفاعل،  بالبناء 

 
،  ( 65/  2(، واإلحتاف ) 224/ 4) (، وحاشية الشهاب  5/477)(، والدر املصون  4/402املحيط )  البحر  )1(

 (.9/76وروح املعاين )

 (. 1/261املحتسب ) )2(

 (. 9/36اري )(، وفتح الب106صويه )خمتِص ابن خال )3(
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يدرك يكونون يف األسواق حتى  أهنم  أعلم:  املساء ويدخلون فاملراد واهلل  هم وقت 

والد زماًناخوفيه،  أو  كان  مكاًنا   
ٍ
مأح  ل يف يشء )َأْفَعَل عايند  ُيقال  القوم  (،  أشأم   :

والصباح،  املساء  ويف  والعراق،  الشأم  يف  دخلوا  إذا  وأصبحوا؛  وأمسوا  وأعرقوا، 

[17]الروم:  ﴾ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ومنه قوله تعاىل:  
، عىل أّن  (1)

أوجه   عندي  العامة  القراءة  ألنه  الثانية؛  اآلية  يف  يوصف    وبخاصة  أن  يصّح 

ع امليش، يعّضد كالمي أين مل أقْف عىل  م هذا مام يستقي، وإناللِّنيإمساؤهم باهلَْون و

هاتني القراءتني يف مصدٍر آخر غري ما أثبتُّ من قبل، وقد قيل عن قراءة احلّجاج:  

مثلها، السلمي  قراءة  تكون  أن  أستبعد  وال  مصّحفة،  سّيام  إهنا  أّن    وال  عرفنا  إذا 

 هلل أعلم. وا ، (2) املعجمة ادر نسبْتها إليه بالشنيصبعض امل

تعاىل:    ش ش(:  ـ)ه - اجلمهور [18]طه:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿قال  قرأ   ،

عّباس    {َأُهشُّ } ابن  موىل  وعكرمة  النََّخعي  إبراهيم  وقرأ  املعجمة،   بالشني 

الشني بدل  بالسني  البِصي  فارس(3) واحلسن  ابن  قال  َأْصٌل  »:  ،  والشنُي  اهلاُء 

ْخ صحيٌح يد نٍي، والرِّ
ُ للَّ ا  وُ ّل عىل رخاوةر ولر من الباب َهَشْشُت الَوَرَق .. و؛ َهشٌّ .نيِّ

ا؛ خبطُته بَعَصا اهلاُء والسنُي ُأَصْيٌل يدّل عىل أصواٍت واختالٍط ... »، ويقول:  «َهش 

ال الَغنََم  َرَعى  إذا   ... َهْسَهاٌس  َراٍع  كلَّه  وقوهلم:  الشجر (4) « ليَل  ُب  رَضْ  : واهلَشُّ  ،  

فرتع ورقها  ليسقط  الغنماليابس  َج اه  أو  مذْ ،  غصٍن  أوراقها  أغن  ُب  وَنْثر  صاهنا 

عماًل   كلَّه  ليله  ينام  ال  الذي  واهلَْسَهاُس:  الغنم،  َزْجُر  فهو   : اهلَسُّ وأّما  بالعصا، 

 
 (.72(، ودروس التِصيف )ص40، وشذا العرف )ص(1/90ينظر يف املسألة: رشح الشافية ) )1(

 (. 44/ 19( َو ) 254/ 18(، وروح املعاين ) 497،  469/ 8املصون )   (، والدر 512،  490/ 6) بحر املحيط ال  )2(

 اف ـ كش(، وال3/399ون )ـيـكت والع ـن، وال(2/50سب )ـ محتـ(، وال90ه )صـ الويـن خ ـر ابـصـتـخـم  )3(

(2/533)( الوجيز  واملحرر  ال(،  11/07،  )وتفسري  )22/27رازي  والتبيان  واجلامع  2/888(،   ،)

 (. 175/ 16(، وروح املعاين ) 25/ 8(، والدر املصون ) 234/ 6(، والبحر املحيط ) 187/ 11) آن ألحكام القر

 (. 6/9مقاييس اللغة ) )4(
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ُجل ومَ  الرَّ ُس: حركة 
ُس واجتهاًدا، واهلَْسَهَسُة واهلََساهر هُنَْسهر برْتنَا  ُيقال:  بالليل،  ْشُيه 

أصبحنا خمت(1) حتى  معنامها  فإذْن  كام،  ظهر،لٌف  اشُّ فاهلَ     واهلَسُّ    ب،  ْ والرضَّ خلْبط 

عليه  انحنى  ُيقال:  اإلنحاء،  معنى  لتضمني  بـ)عىل(  وتعديته  ْجر،  والزَّ ْوق  السَّ

ْجر، وكالمه ب والزَّ ْ ا للرضَّ ً
ا يصّح يف اآلية، وبعضهم  بالعصا؛ إذا رفعها عليه ُمومهر

ُه؛واحٍد، ُيقال: َهسَّ اليشَء وهَ   ىعّدمها لغتني بمعنً ، وحينئٍذ ال (2) هَكرَس  وذا َفتَّهُ إ  شَّ

 َفْرق بني القراءتني من حيث املعنى عند من يقول هبذا، واهلل أعلم. 

 السني والالم: •
الثنايا  السني والالم متباعدتان يف املخرج، فاألوىل مما بني َطَرف اللسا ن وُفَوْيق 

أدناهاة  فّ السفىل، والثانية من حا َطرَ   اللسان من  ها يلي    مابنيو  بينها  فه ماإىل منتهى 

يف   متفقتان  ومها  والثنّية،  باعيَّة  والرَّ والناب  الضاحك  ُفَوْيق  مما  األعىل  احلنك  من 

ْخَوًة ُمْصَمَتةً  ، وأّما الالم االْسترفال، واالنفتاح، وختتلفان يف كون السني مهموسًة رر

 احٍد:وضٍع و، وقد وقع اإلبدال بينهام يف م(3)  فمجهورٌة متوّسطٌة ُمْذَلَقةٌ 

، قراءة [5]املاعون:  ﴾  چ چ چ چ ڃ ﴿قال تعاىل:    (:و  ـه)س    -

وقرأ    {َساُهونَ }جلامعة  ا مسعود  عبداهلل  بالسني،  منها   بن  مبدلة   بالٍم 

فارس:  (4) {اَلُهونَ } ابن  قال  واهلا»،  معالسنُي  والواُو  الَغْفلة  ُء  عىل  يدّل  البابر  ظُم 

الَغْفلة،  لسُّ وا ْهُو:  فالسَّ الصالُت  َهوْ َس   ال:ُيقكون،  َأْس يف  الباب ة  ومن  َسْهًوا،  ُهو 

ه غرير من  كانْت  إْن  ٍة  َزلَّ عن  َيْسُهو  اإلنساَن  كَأّن  الـُمَخاَلَقة،  ُحْسُن  ،  « الـُمَساَهاُة: 

 
 )هسس(، و)هشش(. لعروسلسان العرب وتاج ا )1(

(، وروح املعاين 11/187القرآن )ع ألحكام  جلام(، وا3/399(، والنكت والعيون )2/50)املحتسب    )2(

(16/175.) 

 (. 290،  289/ 6وما بعدها(، واهلمع )   16،  10،  9/ 1) رتشاف وما بعدها(، واال  60، 1/47ناعة )رّس الص )3(

)4(  ( الفّراء  خالو3/295معاين  ابن  وخمتِص  )ص(،  )181يه  والكشاف  واملح4/289(،  ال(،  وجيز رر 

 (. 5/500(، وفتح القدير )8/730(، وفتح الباري )20/952رآن )الق (، واجلامع ألحكام16/371)
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مها يدّل عىل ُشْغٍل عن  ملعتلُّ أصالن صحيحان؛ أحدالالُم واهلاُء واحلرُف ا» ويقول:  

 يش
ٍ
 ... فاألّول    ء

ٍ
ْهُو،  بيشء  َشَغَلَك  يشوهو كّل اللَّ

ٍ
 فء

ٍ
قد َأْلـهاَك، وَلـَهْوُت   عن يشء

واحدٌ  والقياُس  لغريه،  تركَته  إذا  ؛ 
ر
اليشء عن  يُت  وَلـهر اللَّْهو،  هذا (1) «من  وعىل   ،

يقوّ  واحٍد،  بمعنًى  القراءتني  عّباس  فكلتا  ابُن  تفسري  ذلك  عىل    ي  التي  اآليَة 

اجلام مسعود  ة  عقراءة  ابن  به  قرأها  بام 
و(2)  اجلامنّ أ  أظنّ ،  قراءة  يف    أقوى  عة 

َتْرك املع فهو  اللَّْهو  وأّما  ذرْكٍر،  أو غري  له  ذرْكٍر  اليشء عن  َتْرك  ْهو  السَّ قيل:  فقد  نى؛ 

عمدٍ  دون  وَغَلًطا  عنه  تشاغاًل  ما  (3)اليشء  وهو  احل،  عليها  يناسب  كان  التي  ال 

ذا تأكيٌد يًَّة، ويف هقر تَ َلن  الرّس عمًدا، وتأديتها يف العَ يف  ة  املنافقون من َتْركهم الصال

َظم الصالة وأمهّيتها؛ إْذ هي عامد الدين، فال ُيعذر العبد برتكها عامًدا كان أو عىل عر 

 ناسًيا، واهلل أعلم. 

 السني والياء: •
متباعدتا والياء  فاألوىل  السني  املخرج،  ان يف  وُفَوْيق  اللسان  َطَرف   ايالثنمما بني 

باللسالسفىل، والثانية من وسط   متفقتان يف نك األعىل، ومها  وبني وسط احله  ينان 

مهموسًة،   السني  كون  يف  وختتلفان  واإلْصامت،  واالنفتاح،  واالْسترفال،  خاَوة،  الرَّ

 نهام يف موضٍع واحٍد:، وقد ورد اإلبدال بي(4) وأّما الياء فمجهورٌة 

، قرأ اجلمهور [6:ساءالن]  ﴾وئ ەئ ەئ ائ﴿قال تعاىل:    )ح س س(: -

يف:   ابن  {متُ آَنْس }بالسني  وقرأ  فحذف  {َأَحْسُتمْ }  مسعود  ،  َأْحَسْسُتم،  يريد:   ،

لغة  أهنا  وُذكرر  املثلني،  اجتامع  كراهة  المها؛  وإّما  الكلمة  عني  إّما  السينني،  إحدى 

 
 (. 5/213( َو )3/107مقاييس اللغة ) )1(

 (. 8/730(، وفتح الباري )3/295معاين الفّراء ) )2(

 (.116، 99الفروق اللغوية )ص )3(

 (. 290،  892/ 6) وما بعدها(، واهلمع    16،  10،  8/ 1ف ) واالرتشا وما بعدها(،  60، 1/47عة )رّس الصنا )4(
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ه  عن  روينْي كّل فعٍل مضاَعٍف اتصل به تاُء الضمري أو نوُنه، وُسَليم، مطَّردٌة يف عَ 

، ومعنامها واحٌد، قال ابن فارس:  (1) ثانيةبدل السني ال ء  يا، ب{َأْحَسْيُتمْ }أيًضا أنه قرأ  

ْسُت ... وهذا  » ْثَل َحسر مر يُت باليشء  ْسُت، وَحسر حَتَسَّ ثَْل 
مر ْيُت  اْحَتَسْيُت اخلرَب وحَتَسَّ

يكو أن  مثل:  ممكٌن  ياًء،  التضعيف  عند  يقلبونه  الذي  الباب  من  أيًضا    ْيُت َقصَّ َن 

البازي نى: علمُته وعرفُته وَأْحَسْسُته، بمع  ُت اليشءَ َسْس ، وَح (2) «أظفاري، وَتَقَّضَّ 

ابن  قال  ياًء،  السني  بإبدال  به،  وَأْحَسيُت  به  يُت  وَحسر به  ْسُت  وَحسر به،  وشعرُت 

حُموَّ »سيدة:   من  كّله  التضعيفوهذا  اختربوا  (3) «ل  أْي:  فيهام،  واحٌد  املعنى  فإذْن   ،

واستقامًة يف  حسستم هدايًة  أِصتم ورتم وأبوهلم وأحواهلم، فإن شع عقمى يفاليتا

 ، واهلل أعلم. (4) تِّصفاهتم وأخالقهم؛ فأعطوهم أمواهلم دون تأخري عن سّن البلوغ

 الّصاد والّضاد:  •
وُفَوْيق الثنايا   رج، فاألوىل مما بني َطَرف اللسانالّصاد والّضاد متباعدتان يف املخ

عليا، ومها  ن األرضاس الم   يليها  لسان وماْي التَ بني إحدى حافَ مما  نية  السفىل، والثا

خاَوة، واالستعالء، واإلْطَباق، واإلْصامت، وختتلفان يف كون الّصاد م تفقتان يف الرَّ

 ام يف ثامنية مواضع: إلبدال بينه، وقد جاء ا(5)مهموسًة، وأّما الّضاد فمجهورٌة 

ض(:  - ر  تعاىل:    )ح    ﴾ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ﴿ قال 

قراءة اجلم [65]األنفال: ْض }هور يف  ،  وق  {َحرِّ بابالّضاد،  لّصاد، وحكى  رأ األعمش 

 
)1(  ( البيان  )4/251جامع  واملحكم  والكشاف  2/346(،   ،)(1/502( الوجيز  واملحرر   ،)4/22) ،  

 (. 4/205(، وروح املعاين )3/584(، والدر املصون )3/172) والبحر املحيط

 (. 2/59مقاييس اللغة ) )2(

 عروس )حسس(.اج ال(، ولسان العرب وت2/346حكم )امل )3(

 (.4/205(، وروح املعاين )5/36رآن )الق اجلامع ألحكام )4(

 (. 290،  289/ 6وما بعدها(، واهلمع )   16،  10،  9/ 1واالرتشاف ) وما بعدها(،  60، 1/47رّس الصناعة ) )5(
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العاّمة لقراءة  مقارٌب  ومعناه  ْرص،  احلر من  وهو  األخفش،  ابن  (1) القراءة  قال   ،

اُط يف الرغبة،  ... واآلخر اجلََشُع ... واإلفر  احلاُء والراُء والّصاُد أصالن:»  فارس:

إذا   َحَرَص  فهو   حيرر َجَشعَ فُيقال:  ْرًصا،  قال  ص حر  گ گ﴿  عاىل:اهلل تحريٌص، 

ويقول«﴾ گڳ أصالن:»  :،  والّضاُد  والراُء  الذهاب  احلاُء  دليل  واآلخر   ...

تعاىل:   اهلل  قال   ... ذلك  ْعف وشبه  والضَّ واهلالك  ،  ﴾  ۆئ ۇئ ۇئ ﴿والتََّلف 

قال الباب،  من  هذا  أّن  ناٌس  زعم  كذا،  عىل  فالًنا  ْضُت  َحرَّ إ  وُيقال:  سحاق  أبو 

 ڍ  ڇ ﴿:  وقوله تعاىل   َسَد. َأفْ فقد  ذا خالف  ّجاج: وذلك أنه إ لبِصي الزا

يقاترل  ﴾ڌ ڍ للذي ال  قوهلم  الباب  ومن   ... ُأْهلركوا  فقد  إذا خالفوه  ، ألهنم 

َحرَ  معه:  سالَح  وال  عنده  َغناَء  وحتتمله(2) «ٌض وال  متقاربان  واملعنيان  اآلية، ام،   

واملبالغ التحضيض  افالتحريض:  يف  عة  األحلّث  وتىل  تزيينه  بكثرةر  سهيله،  مر 

ش و يف لطا  ّدة احلرص:  الرغبة  يقتيض  فكالمها  حتصيله،  يف  واملبالغة  اليشء  يف  مع 

 . ، واهلل أعلم(3)حتّقق أمٍر ما حتى لو أّدى إىل خسارٍة أو هلكٍة دونه

تعاىل:    )ح ص ب(: -  ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿قال 

 لة، وقرأ معاذ القارئ ملهم لّصاد ابا  {ُب َحَص }[، قرأ اجلمهور  98]األنبياء:  ﴾ہ

    عّباس  وابن   َمْيَفع وأبو َحْيوة وغريهم بالّضاد  ن البِصواحلس ي وابن السَّ

منها بداًل  فارس:  (4) املعجمة  ابن  قال  َأْصٌل »،  والباُء  والّصاُد  وهو  احلاُء  واحٌد،   

 
 (. 636/ 5(، والدر املصون ) 517/ 4ط ) (، والبحر املحي 167/ 2(، والكشاف ) 55خمتِص ابن خالويه )ص  )1(

 (. 41، 2/40قاييس اللغة )م )2(

 (، ولسان العرب وتاج العروس )حرص(، و)حرض(.2/423)الزّجاج  عاينم )3(

)4(  ( الفّراء  وجامع  2/212معاين   ،)( )17/94البيان  الزّجاج  ومعاين  خالويه 3/406(،  ابن  وخمتِص   ،)

وجيز رر ال(، واملح2/584(، والكشاف )6/309ن )(، والكشف والبيا2/66(، واملحتسب )95)ص

(11/167( املسري  وزاد  وتفسري5/390(،   ،)  ( )22/224الرازي  والتبيان  وإعراب 2/928(،   ،)

)  القراءات ألحكا2/118الشواذ  واجلامع   ،)( القرآن  )11/343م  والبستان  والبحر 1/210(،   ،)

 (.17/69)(، وروح املعاين 113/ 5(، والدر املصون )6/340املحيط )
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األ  أجزاء  احلَْصباُء، وذلك جنٌس جنٌس من  منه، وهو  ُيْشتّق  ثم  ،  من احلىص  رض، 

يٌح حْصباء،  ل: َحَصْبُت الرجَل باحلَ وُيقا الباب  إ  اصٌب؛ورر َأَتْت بالغبار ... ومن  ذا 

ْحَصاُب:   ،  (1) « ، وُيقال: أْرٌض حَمَْصَبٌة؛ ذاُت َحْصَباءَ أْن ُيثري اإلنساُن احلىص يف عدّوه اإلر

واحلََص  به،  وفرشها  فيه  وبسطها  احلصباَء  فيه  ألقى  أْي:  املكاَن  لغوَحَصَب  يف  ة  ُب 

ّيةطُب باحلَ اليمن احلطب، وقيل: هو احل أهل نجّية، ويف معنى لغة  ل: هو، وقيَبشر بالزِّ

يف   أو  تنّوٍر  يف  ُيلقى  الذي  احلطُب  هو  أيًضا:  وقيل  النار،  يف  به  َرَمْيَت  ما  هو  َنْجٍد 

ُجور فال ُيسّمى َحَصًبا إال جماًزاوَ  قوٍد، فأّما ما دام غري مستعَمٍل للسُّ
ىل هذا  وع،  (2)

صباء التي  م تشبيًها هلم باحلر جهنّون يف ناون وُيرمنى يف اآلية: أهنم ُيقذفكون املعي

فارس:   ابن  فيقول  ضاًدا  باإلبدال  وأّما  اليشء.  هبا  والباُء  »ُيرمى  والّضاُد  احلاُء 

النّاُر .أصالن:   به  ُتْسَعُر  ثناؤه:  األّول: ما  َجّل  َجَهنَّمَ }.. قوُله  قا{َحَضُب  هو    لوا: ، 

اَم  وُد، بالَوقُ  رُ فتح الواو، وُيقال لـر ، واحلََضُب أيًضا احلََطُب (3) «مـرْحَضٌب  به   النّارُ ُتَسعَّ

َد، وكلُّ  يف لغة أهل اليمن، ُيقال: َحَضْبُت النّاَر؛ إذا َخَبْت فألقيَت عليها احلط ب لرَتتَّقر

والـ َحَضٌب،  فهو  به  وُأوقرَدْت  النّاُر  به  ُهيَِّجْت  الـما  ْحَضُب  أمر ْسَعُر  أو مر العود  و 

أو نحوه مما حُت  النار  احلديدة  به  ْحَضُأ عند اإليقاد،  ّرك  ْحَضُب والـمر الـمر الفّراء:  قال 

واحدٍ  بمعنًى  ْسَعُر  والـمر ْحَضُج  القراءة  (4) والـمر هذه  عام ، وعىل  خمتلًفا  املعنى  يكون 

ْسَعًرا حُتّرك  ًة الّتقاد اسبق؛ فهنا عىل َجْعل العابد واملعبود من دون اهلل مادّ  لنار أو مر

 
 (. 2/70مقاييس اللغة ) )1(

(،  2/67(، واملحتسب )207(، ونزهة القلوب )ص17/95ان )البي(، وجامع  2/212معاين الفّراء )  )2(

(، والدر املصون 6/340(، والبحر املحيط )11/167(، واملحرر الوجيز )6/309بيان )والكشف وال

 (.17/96اين ) املع  (، وتاج العروس )حصب(، وروح2/132(، واإلتقان )8/206)

 (. 2/75ة )مقاييس اللغ  )3(

الطيّب    )4( أليب  )اللغ اإلبدال  )250/ 2وي  اللغة  وهتذيب   ،)4/219( الوجيز  واملحرر   ،)11/167  ،)

 (، وتاج العروس )حضب(.7/340والبحر املحيط ) (،11/343اجلامع ألحكام القرآن )و
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 ب والتنكيل.  به؛ ألجل َشُبوهبا إذا َخَبْت زيادًة يف العذا

فيهام:   بالتسكني  القراءة  جاءْت  وقد  و {َحْصُب }هذا  هتا {َحْضُب }،  وُوجِّ  ،

ىل إيقاع املصدر موقع اسم املفعول، كـ)اخلَْلق( يف معنى املخلوق،  بمعنى الطَّْرح، ع

ْيد(   يد، أو يكون هذا عىل املبالغة، أو عىل حذف مضاٍف  يف معنى الـمَ و)الصَّ ،  (1) صر

 ٍم يف اآلية بعُد يف )اإلبدال بني الّصاد والطاء(.وسيأيت مزيد كال

،  [56]األنعام:  ﴾ڳڳڳڳ گ گ گ گ﴿قال تعاىل:    )ض ل ل(: -

، قراءة اجلمهور بالّضاد [10]السجدة:  ﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿وقوله سبحانه:  

يف   منهام {َضَلْلُت }وَ   {َضَلْلنَا}املعجمة  األخرية  يف  املعجمة  من  صاًدا  وباإلبدال   ،

ع قراءة  عّباس  جاءْت  وابن  القارئ  ومعاذ  طالب  أيب  بن  جبري    يل  بن  وسعيد 

و ليىل  أيب  ابن  وقرأ  وغريهم،  واألعمش  البِصي وَقَتادة  واحلسن  وّثاب  بن  حييى 

املوضعني يف  فارس:  (2) باإلبدال  ابن  قال  َأْص ادُ الّض »،  والاّلُم  عىل   يدّل  ٌل صحيٌح 

َح  غري  يف  وذهاُبه   
ر
اليشء ضياُع  وهو  واحٍد،  ،  معنًى  وَيَضلُّ لُّ  َيضر َضلَّ  ُيقال:  ه،  قِّ

بم  والّضاللُة  الُل  والضَّ  ، َضالٌّ الَقْصد  عن  جائٍر  وكلُّ  يٌل  لغتان،  لِّ ضر ورجٌل  عنًى، 

إذا ُدفرَن، وذاك  الـَميُِّت؛  لَّ وُمَضلٌِّل؛ إذا كان صاحَب َضالٍل وباطٍل ... قوهلم: َأَض 

امل الّلبُن يف  اْسُتْهلرَك كأنه يشٌء قد َضاَع، ويقولون: َضلَّ  ثّم يقولون:  ، ويقول:  «اء، 

 
 / 11(، واملحرر الوجيز )2/584اف )(، والكش 2/67(، واملحتسب )288تفسري غريب القرآن )ص  )1(

املحيط )2/118الشواذ )  اءات(، وإعراب القر2/928التبيان )(، و716 (، والدر  7/340(، والبحر 

 (.17/96وروح املعاين ) (،8/207املصون )

)معا  )2( الفّراء  )2/331ين  البيان  وجامع   ،)21/96( الزّجاج  ومعاين  القرآن  4/205(،  وإعراب   ،)

وخمتِص3/293) ابن  (،  )ص  واملحتسب  119  ،43خالويه  والكشاف  350،  2/317)(،   ،)

وا3/242) )ملحر(،  الوجيز  )13/33ر  املسري  وزاد   ،)6/336( والتبيان  واجل2/1048(،  امع  (، 

( القرآن  وا14/92ألحكام   ،)( )2/80لبستان  املحيط  والبحر   ،)4/142( َو  والدر 7/200(   ،)

( )4/656املصون  َو  الشهاب9/84(  وحاشية   ،)  (7/015( واإلحتاف  ا2/367(،  وروح   ملعاين (، 

(21/125.) 
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ُة،  الّصاُد والاّلُم َأْصالن:» لَّ وهي األَْرُض، ُتسّمى الثََّرى لرنََداها، ... فأّما األّول فالصَّ

لَّ  يَّ َة العىل أّن من العرب من ُيسّمي الصَّ
... ومن الباب: َصلَّ الّلْحُم؛ إذا   رّتاَب النّدر

وَ  شر وهو  رائحُته  لَّة تغرّيْت  الصَّ يف  َن 
ُدفر كأنه   ، لَّةر الصَّ من  هو  وإنام  َطبريٌخ،  أو  اٌء 

وحتتملهام آية السجدة، فقراءة اجلمهور بمعنى: َبَطْلنا  ، واملعنيان خمتلفان،  (1) « فتغرّي 

 ْ
ْبنا ورصر ينا وغر ٌم وال دٌم وال َعْظٌم، ومل يتبنّي يشٌء من  حل، فلم يوجد لنا  نا تراًباوَخفر

كام   نا،  الكريمة:  َخْلقر اآلية  والقراءة  [98،  49]اإلرساء:   ﴾ چ  ڃ   ڃ ڃ ﴿يف   ،

وتغرّيْت   َأْنَتنّا  معنى:  عىل  األرض باملهملة  وهي  لَّة  الصَّ بني  لصريورتنا  ُصَوُرنا؛ 

اليابسة   ْلبة  الصُّ
آي(2)  املع  ة األنعام، وأّما  آية السجدة ن فإّن هذين  يني وإن صلحا مع 

اَم هلام بسياقها ُعْلقة ومن ل، فال معنى لـر اسبة؛ فإهنام ال يصلحان مع سياقها إال بتمحُّ

وهلذا استبعد السمنُي قراءهتا بالّصاد  هلا حينئٍذ إال الضالل الذي هو نقيض اهلداية،  

فقال:   يف»املهملة  مناسبة  بعض  له  السجدة  وهذا  فمع آية  هنا  وأّما  أو  ن،  بعيٌد  اه 

فيها  (3) «ممتنعٌ  بالّضاد  فالقراءة  وعليه  فال  و  أقرب،  بالضاللة،  اهلداية  ملقابلة  أوىل؛ 

ألخرى حتتملهام، يقّوي ذلك  َوْجه هنا عىل محلها عىل معنى النََّتن، يف حني أّن اآلية ا

 علم. أ  األرض، واهلل  فن والتغييب يف والنتانة سببهام الدّ ذرْكر لفظة )األرض(؛ فالّصاللة 

، [52]األعراف:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل:  قال   )ف ص ل(:  -

يف   املهملة  بالّصاد  اجلامعة  ْلنَاهُ }قراءة  القارئ  {َفصَّ معاذ  وقرأ   ،   ن حُمَْيصر وابن 

َمْيَفع بإبدال الّصاد ضاًدا معجمةً وعاصم اجلَْحدر ي وابن السَّ
، قال ابن فارس:  (4) 

 
 (.356، 3/276) مقاييس اللغة )1(

 اج العروس )صلل(، و)ضلل(. (، وت308(، ونزهة القلوب )ص4/205معاين الزّجاج ) )2(

 (. 4/657لدر املصون )ا )3(

(،  3/210سري )(، وزاد امل72/ 7(، واملحرر الوجيز )2/82(، والكشاف )49خمتِص ابن خالويه )ص  )4(

( املحيط  وا4/306والبحر   ،)( املصون  ا5/336لدر  وحاشية  )لشها(،  واإلحتاف   (،4/173ب 

 (.8/127اين )(، وروح املع 2/148(، وحاشية اجلََمل )2/51)
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 وإبانتره عنهتدّل  كلمٌة صحيحٌة  والّصاُد والاّلمُ   الفاءُ »
ر
 من اليشء

ر
،  « عىل متييز اليشء

يف  »يقول:  و زيادٍة  عىل  يدّل  صحيٌح  َأْصٌل  والاّلُم  والّضاُد   الفاُء 
ٍ
ُيقال: (1) «يشء  ،

له عىل   صلًة متّيزه  ـَت له خـّزاه بمزّيٍة، وأثبـل، ومـي ـضـفـالتـه بـريه، أْي: َحَكَم لـغَفضَّ

غي ـع امل(2) رهـن  فليس  اعنى واح، وعىل هذا  باملهملة ًدا يف  فقراءة اجلامعة  لقراءتني، 

التفص  به اهلدى  من  فيه من احلالل واحلرام، ومّيزنا  بّينّا ما  يل والتوضيح، واملعنى: 

ّق من الباطل، وعّرفنا فيه بالوعد والوعيد وأحاديث من الضاللة، ووّضحنا فيه احل

املعنى: ترشيف، وفضيل والة غريهم باملعجمة فمن التاألمم ونحو ذلك، وأّما قراء

ة، فكان له اهليمنة عليها، وإليه الرأي واملرجع فّضلناه عىل غريه من الكتب السامويّ 

    ڇ ڇ ﴿ وله تعاىل: يف األحكام والترشيعات، والشواهد عىل ذلك كثرية، منها ق

وقوله:   ، [ 48]املائدة:   ﴾ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ

وقوله:[23]الزمر:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿  ک ڑ ڑ﴿  ، 

تبنّي [4]الزخرف:  ﴾گ   ک  ک ک التي  اآليات  من  وغريها   رشفه  ، 

اهلل   كالم  ومجيعها  الكتب،  من  سواه  ما  عىل  الكريم  وفضله  القرآن  لكّن   ،

 واهلل أعلم. أفضلها بال شّك، 

، قرأ  [96]طه:﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ﴿ قال تعاىل:    )ق ب ض(: -

 بن كعب وابن مسعود وابن ، وقرأ ُأيبّ {َضةً َفَقَبْضُت َقبْ }املعجمة يف    اجلامعة بالّضاد 

بري   املهملةوا  الزُّ بالّصاد  وغريهم  وَقَتادة  البِصي  فارس: (3)حلسن  ابن  قال   ، 

 
 (.508، 4/505)مقاييس اللغة  )1(

 لسان العرب وتاج العروس )فضل(. )2(

)3(  ( الفّراء  )2/190معاين  البيان  وجامع  وم16/620(،   ،)( الزّجاج  وإعراب3/374عاين  آن  القر  (، 

خالويه3/56) ابن  وخمتِص  وإعراب29)ص  (،   ،)  ( السبع  )2/53القراءات  واملحتسب   ،)2/55  ،)

( )2/551والكشاف  الوجيز  واملحرر   ،)11/101)( والتبيان  القرآن 2/902،  ألحكام  واجلامع   ،)

 (. 16/253وح املعاين )(، ور 6/322(، وحاشية الشهاب )6/273(، والبحر املحيط )11/240)
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ٍة ورسعٍة ... ومن ذلك الَقْبُص، القاُف والباُء والّصاُد أصالن يدّل » فَّ   أحُدمها عىل خر

بأطرافر   
ر
اليشء تناوُل  عنوهو  إال  ذلك  يكون  وال  األصابع،  ٍة      فَّ  خر

ويقول:«ةٍ وَعَجلَ  وال»  ،  والباُء    القاُف 
ٍ
يشء عىل  يدّل  صحيٌح  واحٌد  َأْصٌل   ّضاُد 

ْيُت عليه بجميع الكّف، فإذْن  ، ُيقال: َقَبْضُت اليشَء َقْبًضا؛ أخذُته وانحن(1)«مأخوذٍ 

ُيقال: َقَبَض  »ل أبو الطيّب اللغوي:  القراءتان بمعنًى واحد هو األَْخذ والتناول، يقو

ال أنه باملعجمة يكون األَْخذ والتناول أكرب؛ ألنه ، إ(2) « َقْبَصًة، بمعنًى  ْبَضًة، وَقَبَص قَ 

كّلها،   األصابع  مع  الكّف   ، ( 3) ألنه بأطراف األصابع فقط   وأّما باملهملة فأصغر؛ بملء 

لتقارب   األلفاظ  تقارب  من  ذلك  جنّي  ابن  عّد  املعجمة وقد  الّضاد  فإّن  املعاين؛ 

وتفّشي خمرجهلثقلها  واستطالة  عىل  اها  يدّل  فيام  َلْت  لصفائها  ُجعر والّصاد  األكثر،   

كثري نظائر  وهلذا  القليل،  عىل  يدّل  فيام  َلْت  ُجعر خمرجها  وانحصار  حمّلها  ة،  وضيق 

قَ  و)الَقْصم(  مه،  بمقدَّ و)الَقْضم(  الفم،  بجميع  األكل  وهو  )اخلَْضم(  ْطٌع منها: 

 . م، واهلل أعل (4)صالبانفصاٍل، و)الَفْصم( ما كان منه باتّ 

، قرأ [57]األنعام:  ﴾ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ﴿  قال تعاىل:  )ق ص ص(: -

د املهملة،  بالّصا  {َيُقصُّ }وابن كثري وعاصم ونافع وجماهد وغريهم    ابن عّباس  

طالب   أيب  بن  عيل  ومح  وقرأ  عمرو  وأبو  عامر  وابن  املسيَّب  بن  زة  وسعيد 

وغريهم   منها{َيْقضر }والكسائي  باإلبدال  مكس  ،  خمّففًة  وسكون  وضاًدا   رًة 

، من »قال ابن فارس:    ،(5) القاف
ر
القاُف والّصاُد َأْصٌل صحيٌح يدّل عىل َتَتبُّع اليشء

 
 (. 50، 5/48اللغة )اييس  مق )1(

 (. 2/246ل )اإلبدا )2(

 وس )قبص(، و)قبض(. (، ولسان العرب وتاج العر124اإلبدال البن السّكيت )ص )3(

 (. 16/253(، وروح املعاين )6/223(، وحاشية الشهاب )8/95(، والدر املصون )2/55)املحتسب  )4(

الفّراء )  )5( ريس  (، واحلّجة للفا1/159السبع )   راءات(، وإعراب الق259، والسبعة )ص(1/338معاين 

و 3/318) )ص(،  القراءات  )254حّجة  والكشف  الوجي1/434(،  واملحرر   ،)( واجلامع 6/63ز   ،)

 (. 72/ 4(، وحاشية الشهاب ) 657/ 4(، والدر املصون ) 142/ 4والبحر املحيط ) (، 6/439ن )ألحكام القرآ
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ُة والَقَصص، كّل ذلك ذلك قوهلم: اقتصْصُت األ صَّ
ثر؛ إذا َتَتبَّْعَته ... ومن الباب القر

ويقول:  «فُيْذَكرُيَتَتبَُّع   ا» ،  واحلرُف  والّضاُد  صحيٌح القاُف  َأْصٌل  عىل    ملعتلُّ  يدّل 

، وعىل هذا فمعنى القراءتني خمتلٌف، فمن قرأ  (1) «مر َأْمٍر وإتقانره وإنفاذره جلهترهإحكا

فهو من القصص، واملعنى: إّن مجيع ما أنبأ به اهلل تعاىل وأمر به فهو   بالّصاد املهملة

أقاصي تعاىل:  من  قوله  منها  ُأخر  آياٍت  يف  جاء  كام  احلّق،   ڱ ڱ ڳ ﴿ص 

، [ 3]يوسف:  ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ وله:  ، وق [ 101اف: ر ]األع   ﴾ ں ڱ ڱ  

وغريها، وأّما من قرأ بالّضاد    [99]طه:  ﴾پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ       ٱ ﴿وقوله:  

وبينكم، عىل  امل بيني  احلقَّ ويفصل  القضاَء  يقيض  واملعنى:  القضاء،  فهو من  عجمة 

و تق املصدر،  َحْذف  أو عىل تضم   ﴾ڭ ﴿دير  منصوبٌة،  له  معنى:  صفٌة  الفعل  ني 

َيْصنَفر ُينْ أو  أمران:  ذ  القراءة  هذه  ويقّوي  اخلافض،  نزع  عىل  منصوٌب  أنه  أو  ع، 

أّن متامها   الَفْصل  ، فهذا يد﴾ۆ    ۇ ۇ ﴿األّول:  القضاء؛ ألّن  ّل عىل معنى 

َيْقيضر  }:  لثاين: قراءة ابن مسعود  واحلُْكم ال يكونان إال فيه ال يف القصص، وا

بإثب{براحلَقِّ  اجلرّ ،  الياء وحرف  األصل  ،ات  فعٌل   وكان  ألنه  ياٌء،  بالّضاد  يّتصل  أن 

 ُحذفْت يف اخلّط مضارٌع مرفوٌع، إال أّن القّراء ال ينطقون هبا ملخالفة املصحف، وإنام

عليها الكرسة  ولداللة  الاّلم،  نظائر  لسكوهنا وسكون  وهلذا  تعاىل:  ،  اهلل  قول  نحو 

وقوله:  [24]الشورى:  ﴾ ڍ ڇ ڇ﴿ و[5]القمر:  ﴾ وئ وئ ەئ ﴿،  وله: ق، 

[ 18]العلق:  ﴾وئ وئ﴿
خالويه:(2)  ابن  يقول  ياءاٌت »  ،  الّسواد  من  ُحذف  قد 

 
 (. 99، 5/11) مقاييس اللغة )1(

)2(  ( الفّراء  )  (،1/337معاين  الزّجاج  وإع2/256ومعاين  اراب  (،  )القراءات  وحّجة  1/159لسبع   ،)

)ص )254القراءات  والكشف   ،)1 /434)( والتبيان  امل1/501،  والبحر   ،)( والدر  4/143حيط   ،)

 (.169/ 7(، وروح املعاين )4/657املصون )

اآلياثمّ   أنّ   عىل يف  العرش  من  قراءات  نفسه ة  بإت  عليها  يقفون  أصحاهبا  كان  املحذوف،  ثبات  ا  احلرف 

 (. 511/ 10( َو ) 521/ 9( َو ) 325/ 8. ُينظر: معجم القراءات ) فقط يف الوقف ت تقديرية  صار   فمراعاة الرسم 
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ال الرفع؛  عالمات  هّن  َسَقْطَن وواواٌت  لفًظا  َذَهْبَن  لـاّم  ألهنّن  الساكنني؛  لتقاء 

اخت(1)«خط ا وقد  فقال:  ،  واستصوهبا،  بالّضاد  القراءة  الطربي  القراءة »ار    وهذه 

اَم ذكرنا ألهلها من العّلة  لصواب؛با  عندنا أوىل القراءتني   بقوله: ، وخالفه مّكي  (2)«لـر

أحبُّ   والقراءة »  ...بالّصاد غري معجمٍة  إيّل  الياء   َمْت  َلَلزر )القضاء(  من  كان  لو  ألنه 

قراءة    فيه، يف  أتْت  مسعودكام  مع (3) «ابن  والتفصيل  الَفْصل  جاء  قد  وأيًضا   ،

كتاب   فاهلل  القصص يف  القول، وهو  صالقص،  قال   بمعنى  بالَفْصل،  يوصف 

 ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ       ەئ ائ ﴿ ، وقال: [13]الطارق: ﴾ڑ  ڑ   ژ ﴿تعاىل: 

  ﴾ ی ی ی    ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ             ۈئ ۆئ

 . ، واهلل أعلم(4)أنه تفصيٌل فهذا أيًضا يناسبه فقد ُذكر يف القصص ،[111]يوسف:

ض(: - ض  تعاىل:    )ق    ﴾چ  چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ﴿قال 

بالّضاد املعجمة املشّددة، وقرأ حييى بن يعمر    {َينَْقضَّ }مهور  جل، قراءة ا[77لكهف:ا]

، كذا ذكر املاوردي يف تفسريه، ومل أقْف عىل هذه القراءة يف  {َينَْقصَّ }ا  بإبداهلا صادً 

ذكرهمرجعٍ  ما  يعّضد  آخر  فارس:  (5)   ابن  قال  ثالثةٌ »،  أصوٌل  والّضاُد  : القاُف 

 يُّ اليشأحدها: ُهور 
ر
ُه قَ ... قوهُلم: انْ ء يُّ ؛ ُهور َضاُض الطائرر ضَّ احلائُط؛ َوَقَع، ومنه: اْنقر

انره َطرَيَ من(6) «يف  إهنا  املاوردي:  ذكر  فقد  يعمر  بن  حييى  قراءة  وأّما  )النقصان(،   ، 

وإذا كان من )النَّْقص( كام  »ب عىل ذلك الدكتور عبداللطيف اخلطيب بقوله:  وعقّ 

 
   (.141القراءات السبع )صاحلّجة يف  )1(

 (. 7/211جامع البيان ) )2(

 (. 6/439القرآن )حكام (، واجلامع أل1/434الكشف عن وجوه القراءات ) )3(

 (. 72/ 4(، وحاشية الشهاب ) 659/ 4صون ) ، والدر امل ( 63/ 6(، واملحرر الوجيز ) 318/ 3)  لفاريساحلّجة ل )4(

(، 2/857(، والتبيان )10/432املحرر الوجيز )(، و3/331(، والنكت والعيون )2/31املحتسب )  )5(

 (. 16/6)عاين (، وروح امل7/533(، والدر املصون )6/152والبحر املحيط )

 (. 5/12مقاييس اللغة ) )6(



 ريـمـي الع  ـرعـن بن مــأمي. د                       ىنــمعـي الـره فــة وأثـيـرآنـراءات القـي القـر فـفيـرف الصـدال أحـإب

482 

فصواَذكَ  القرار  َضْبط  َينُْقَص ءُب  )َأْن  معنى: (1) «(ة:  أراد  املاوردي  لعّل  وأقول:   ،

أنه مأخوٌذ من والظُُّفَر،    النقصان، ال  ْعَر  الشَّ تقول: قصْصُت  ماّدة )ن ق ص(، كام 

طوهلام   أنقْصُت  عائشة  أْي:  حديث  ومنه  منهام،  واألَْخذر  قال    بَقْطعرهام  قالت: 

َن َشْوكَ اَل ُتصر »:  ×رسول اهلل   ْن َخطريَئترهر   اٌة َفاَم َفْوَقهَ يُب الـُمْؤمر َا مر ، « إرالَّ َقصَّ اهللُ هبر

النووي:  قا وكالمها »ل  )َنَقَص(،  بعضها  ويف   ،) )َقصَّ النَُّسخ  معظم  يف  هو  هكذا 

 . (2) «صحيٌح متقارُب املعنى

اآلية:   يف  أيًضا  قرئ  وقد  و{َينَْقاَض }هذا،  ا{َينَْقاَص }،  بني  باإلبدال  ملعجمة  ، 

وعيل بن   اهلل بن مسعود    وىل، وعن عبدأليف ا  يّب بن كعب  واملهملة، عن أُ 

ط أْي:    الب  أيب  واحٍد،  بمعنًى  واْنَقاَص؛  اليشُء  اْنَقاَض  ُيقال:  األخرية،  يف 

ُطواًل اْنَص  ْت  انَشقَّ إذا  واْنَقاَصْت؛  نُّه  سر اْنَقاَضْت  ومنه:   ، واْنَكرَسَ و(3)َدَع  أّي ،  عىل 

 لكريمة، واهلل أعلم. ا، وحتتملها اآلية ملعاين متقاربٌة يف كل  حاٍل، فا

تعاىل:    )ن ق ص(: -    ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ قال 

يف  [4]التوبة:  ﴾ڳ بالّصاد  اجلمهور  قرأ  وق{َينُْقُصوُكمْ }،  ابن ،  موىل  عكرمة  رأ 

ي وابن  وعطاء )قيل: ابن يسار، وقيل: ابن السائب( وأبو زيد األنصار  عّباس  

َمْيفَ  املعجالسَّ الّضاد  بإبدال  منها  م ع  فارس:  (4) {مْ كُ َينُْقُضو}ة  ابن  قال   النّونُ »، 

 
 (. 3) اشيةح( ب5/277معجم القراءات ) )1(

 تاج العروس )قصص(.(، وانظر: لسان العرب و129/ 16صحيح مسلم برشح النووي ) )2(

  (، واإلبدال2/156فيام سبق، باإلضافة إىل: معاين الفّراء )  {َينَْقصَّ }و  {َينَْقضَّ }در القراءتني:  راجع مصا  )3(

الزّج 122السّكيت )صالبن   اللغة )3/306اج )(، ومعاين  لويه تِص ابن خاوخم  (،2/896(، ومجهرة 

)84)ص والكشاف   ،)2/495( املسري  وزاد  و 5/176(،   ،)( الباري  العرو8/424فتح  وتاج  س  (، 

 )قيص(، و)قيض(. 

)ص   )4( خالويه  ابن  ) 56خمتِص  واملحتسب   ،)1 /283 ( والكشاف  الوجيز 174/ 2(،  واملحرر   ،)  (8/213 ،)

)ـيـبـوالت وال2/635ان  القـك ـع ألحـامـج ـ(،  )ـام  )والب(،  8/71رآن  املحيط  وا5/8حر  املصون  (،  لدر 

 (. 01/49(، وروح املعاين )2/265َمل )(، وحاشية اجلَ 4/300(، وحاشية الشهاب )6/10)
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ُته  والّصاُد كلمٌة واحدٌة، هي النَّْقُص خالُف الزيادة، وَنَقَص اليشُء، وَنَقْص والقاُف 

َأْصٌل صحيٌح يدّل عىل  »، ويقول:  «أنا، وهو منقوٌص  َنْكثر النّوُن والقاُف والّضاُد 

 
ٍ
تملهام  ، وكال املعنيني حت(1) « أيًضا  ْقُض الَعْهدر منهونَ ...احلَْبَل والبناءَ وَنَقْضُت  ... يشء

إىل   أقرب  وهي  وتطابقه،  الَعْهد  تناسب  املعجمة  بالّضاد  فالقراءة  معناه  اآلية، 

لدالل إليه مقامه  املضاف  وإقامَة  الكالم حينئٍذ حذَف مضاٍف،  أّن يف  إاّل  ة وأمكن، 

اد املهملة  ّص قراءة اجلمهور بال  هودكم شيًئا، وأّما عىلالكالم عليه، أْي: مل ينقضوا ع

، والتامم ضّد ﴾ں  ں ڱ ﴿نَّْقص( يف مقابلة التامم بعده  فأحسن؛ ليقع )ال

نائها عن ارتكاب احلذف، وعليه فاملعنيان متقاربان إن مل  النقصان، فضاًل عن استغ

ا ذّدة واألجل املرضوب، وإَقَض الَعْهَد فقد َنَقَص من امليكونا متساويني؛ ألّن َمْن نَ 

  أعلم. ، واهلل(2) د َنَقَضه عاّم كان  قَنَقَصه شيًئا ف

 الّصاد والطّاء: •
 َطَرف اللسان وُفَوْيق الثنايا  الّصاد والّطاء متجاورتان يف املخرج، فاألوىل مما بني

ا العليا مصعًدا إىل جهة احلنك،  السفىل، والثانية مما بني َطَرف اللسان وأصول الثناي

االستع يف  متفقتان  والومها  واإلْطَباق،  الاء،  كون  يف  وختتلفان  ّصاد إلْصامت، 

وأمّ ـهم ـم ْخَوًة،  رر شديدةٌ ـوسًة  فمجهورٌة  الّطاء  بي(3) ا  اإلبدال  وقع  وقد  يف  ،  نهام 

 موضٍع واحٍد:

تعاىل:    )ح ص ب(: -  ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿قال 

ذكرُت  [98]األنبياء:  ﴾ہ اجلمهور  ،  قراءة  جاءْت  أنه  بالّصاد   {َحَصُب }سالًفا 

اللاملهم  معاذ  وقرأ  عّباس    ارئ  قة،  الب  وابن  َمْيَفع  واحلسن  السَّ وابن  ِصي 

 
 (. 5/470مقاييس اللغة ) )1(

 (.6/10(، والدر املصون )5/8(، والبحر املحيط )1/283املحتسب ) )2(

 (. 290،  289/ 6ا بعدها(، واهلمع ) وم   61،  10/ 1واالرتشاف )  دها(،وما بع  60، 1/47رّس الصناعة ) )3(
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وأضيُف  منها،  بداًل  املعجمة  بالّضاد  وغريهم  َحْيوة  بن    وأبو  ُأيّب  عن  ُنقل  ما  هنا 

بري   من أهنم قرؤوها   وغريهم  كعب وعيل بن أيب طالب وعائشة وعبداهلل بن الزُّ

الّصاد  بإبدال  {َحَطُب } من  فارس:    ،(1)الّطاء  ابن  َأْص حل ا»قال  والباُء  والّطاُء  ٌل اُء 

َمُل عليه َما ُيَشبَُّه به قبُل أّن )احلََطب( لغٌة يف   ، وقد مرّ (2) «واحٌد، وهو الَوُقوُد، ثّم حُيْ

هبذه   قرأ  من  أّن  ويبدو  وغريهم،  اليمن  أهل  عند  استحرض  )احلََصب(  قد  القراءة 

ا  ،[15]اجلن:   ﴾ ٺ     ٺ ٺ  ٺ ڀ ﴿قوله تعاىل:   نّار، لواحلََطب وقود 

، وقد عّد [6]التحريم:   ﴾ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋ ۋ﴿ :  قال اهلل  

وغري  واآللويس  والعكربي  جنّي  القرابن  الثالثهم  حكى    اءات  واحٍد،  بمعنًى 

ه ُب النّارر وَحَضُبها وَحَطُبها، كلّ ثعلٌب عن ابن األعرايب أّن العرب تقول: هذا َحَص 

ما النّارُ   بمعنًى واحٍد، وهو  فرّ   ، يف حني (3) تأكله  الزّجاج  القراءات،  أّن  ق بني هذه 

يف جهنّم، وبالّضاد ما هَتريج به ووّجه كّل قراءٍة عىل معنًى، فبالّصاد كلُّ ما ُيرمى به  

جهنّم به  ُتوقد  ما  وبالّطاء  به،  وُتْذكى  الّصاد (4) النّاُر  قراءة  الطربي  اختار  وقد   ،

ال أظنّها إال  »  ء قراءًة، فقال:اعد السمنُي أن تكون الطّ ب، واست(5) احلّجة عليها  إلمجاع

 
الفّراء )  )1( البيان2/212معاين  الزّجاج )17/94)  (، وجامع  (، واإلبدال أليب الطيّب  640/ 3(، ومعاين 

 ( )ص 255/ 2اللغوي  خالويه  ابن  وخمتِص   ،)95 ( واملحتسب  وال 66/ 2(،  والكشف    (، 309/ 6)   بيان (، 

 ( وامل 584/ 2والكشاف  ا (،  ) حرر  وزا 167/ 11لوجيز  امل (،  ) د  وتفسري 390/ 5سري   ،) ( الرازي   22 /224 ،)  

( القراءا 2/928والتبيان  وإعراب   ،)( الشواذ  ألحك2/118ت  واجلامع   ،)( القرآن  (،  11/343ام 

 (. 17/96ين )(، وروح املعا5/113(، والدر املصون )6/340(، والبحر املحيط )1/210والبستان )

 . (2/79مقاييس اللغة ) )2(

)ص  )3( الِصاط  )(،  536ياقوتة  وا2/67واملحتسب   ،)( الشواذ  2/928لتبيان  القراءات  وإعراب   ،)

 (. 71/96(، وروح املعاين )1/211بستان )(، وال2/118)

 (.5/391(، وزاد املسري )3/406معاين القرآن وإعرابه ) )4(

 (. 17/94جامع البيان ) )5(
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وتالوةً  ك(1) «تفسرًيا  يف  العاّم  املعنى  أّن  يل  ويظهر  وقوع  ،  بسبب  لكن  واحٌد،  ل  

قراء كانْت  ولذا  الدقيقة،  اجلزئّية  املعاين  يف  أّثر  شّدة اإلبدال  عىل  أّدل  اجلمهور  ة 

حُتَْصب   إْذ  ورشكالعذاب؛  باملرشكني  وُتْبَسط  االنّاُر  أسفلها  يف  وُتْفَرش،  هبئهم  م 

النّار؛   اّتقاد  وديمومة  واإلذالل،  لإلهانة  أدعى  من    إذْ وهذا  وقودها  احلىص  يكون 

 واحلجارة التي يف داخلها للمحافظة عىل سعريها، واهلل أعلم. 
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 اخلامتة والنتائج
القرب القراءات  ميدان  يف  واجلمع  التقّّص  رحلة  أحعد  إبدال  ملواضع   فرآنية 

أثٍر يف من  هذا  ترّتب عىل  وما  ري  فر النتائج الصَّ من  مجلٍة  إىل  البحث  توّصل  املعنى؛   

ُز أمّهها يف النقاط ا  آلتية:ُأوجر

ا إلثراء علوم العربية: الصوتية وال - ينًا ثر 
ِصفية أّن القراءات القرآنية ُتعّد َمعر

أثبتْت الدراسة   التغرّي الصويت يفوالنحوية والداللية، فقد  القرآنية له   أّن  القراءات 

 جات القبائل العربية؛ إْذ هي السبب يف نشأة القراءات كام عرفنا. ارتباٌط وثيٌق بله

جمم  - )بلغ  ري  فر الصَّ أحرف  إبدال  فيها  وقع  التي  املواضع  موضًعا(،    26وع 

 جاءْت كاآليت:

من    وجاءْت بداًل   مزًة وتاًء وراًء وقاًفا،ـدلْت هـع: ُأبـواضـرة مـش ـعي  ـالزاي ف  •

 فقط.  ءالرا

 اًء والًما وياًء، وجاءْت بداًل من التاء والشني. السني يف ثامنية مواضع: ُأبدلْت ت •

 ع: ُأبدلْت ضاًدا وطاًء، وجاءْت بداًل من الّضاد فقط. الّصاد يف ثامنية مواض •

إ  بالنّظر إىل املعاين التي أّدى - ري نجد بينها  فر ّما إليها اإلبدال بني أحرف الصَّ

يف االختالف    املعنى  توافًقا  وليس  اختالًفا،  أو  تقارًبا  هو أو  بل  تناقٍض،  اختالف 

 نى املراد ويزيده وضوًحا.تنّوٌع يف الَفْهم، وإثراٌء للمعنى بام يعّمق املع

ورة، فال توجد  قد تبلغ قراءة اإلبدال مكانًة تتساوى فيها مع القراءة املشه -

بالصواب إلحدامها عىل   الطربناألخرى، كام صحّجة تقيض  بني    يع  حني ساوى 

ُزَها}قراءيْت: َها}وَ   {ُننْشر ُ
يف {ُننْرشر كام  املشهورة  القراءة  عىل  أحياًنا  ترتّجح  قد  بل   ،

، حني رّجحها بعُض علامء اللغة كابن جنّي وبعُض  {َمْن َأَساء}وَ  {َمْن َأَشاء}:قراءيتْ 

 ية.ش ءة الفااالعدل من القراملذاهب كالشافعي؛ ألهنم رأوها أشّد إفصاًحا ب أئمة

الباحثني مَ   أخرًيا.. إّن كتاب اهلل   القيامة، يّتسع لكّل  َينُْضب إىل يوم  عرنٌي ال 
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اختالف ختصص واقتصاد عىل  وأدب وطّب وجتارة  ولغة  عقيدة ورشيعة  اهتم: من 

بعض أراد  ومن  العلوم،  من  جامع  وغريها  مثل:  الطويلة،  التفاسري  عىل  فليقْف  ه 

آن للقرطبي،  كبري للفخر الرازي، واجلامع ألحكام القرلاان للطربي، والتفسري  البي

ال ـحـ والب الـّط أليب حيـمحيـر  والدر  املعاـمصـان،  للسمني، وروح  لآللويس ون  ين 

 ونحو ذلك.  

، وصىّل اهلل وسّلم   أّواًل وآخًراهذا، واهلل تعاىل أعلم، وأعّز وأحكم، واحلمد هلل

 وصحبه أمجعني. عىل نبّينا حمّمد وعىل آله 
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 املصادر واملراجعفهرس 

السّكيت،اإلبدال  • البن  اللغة   ،  جممع  مطبوعات  رشف،  حممد  حسني  الدكتور  حتقيق: 

 هـ. 1398العربية، القاهرة، 

عشر  • األربعة  ابلقراءات  البشر  فضالء  الق إحتاف  علوم  يف  واملسّرات  األماين    راءات(، )منتهى 

أمح حتقيق  دللشيخ:  الطبعة    رالدكتو  :البنا،  بريوت،  الكتب،  عامل  إسامعيل،  شعبان 

 هـ. 1407األوىل، 

ِصية العامة  للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة امل   ،اإلتقان يف علوم القرآن  •

 هـ. 1394للكتاب، القاهرة، د.ط، 

الصّبور د كتور عبدتأليف: ال  ء(،ال)أبو عمرو بن الع أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب  •

 . ـه 1408شاهني، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، 

العرب  • لسان  من  الضرب  مك  ،ارتشاف  حممد،  عثامن  رجب  د.  حتقيق:  حيَّان،  تبة أليب 

 .هـ1418اخلانجي، بالقاهرة، الطبعة األوىل، 

مري    ن وحييىامد حسان الطيّ حمبن سينا، حتقيق:    أليب عيل احلسني  ، أسباب حدوث احلروف  •

 . ـه0314علم، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، الطبعة األوىل، 

تب، القاهرة، الطبعة  ملاريوباي، ترمجة: الدكتور أمحد خمتار عمر، عامل الك ،أسس علم اللغة  •

 . ـه1419الثامنة، 

املصطلحات  • وضع  يف  وأثره  اإلبدايل  خسارا   ،االشتقاق  ممدوح  منشور    ة،لدكتور  بحث 

 . 90-77م، ص1995ن العريب، املغرب، العدد األربعون، الة اللسجبم

 هـ. 1420اهلل أمني، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة الثانية،   تأليف: عبد  ،االشتقاق  •

ت صالح املنطقإ  • السّكيت،  السالم حممد هارون وأمحد حممد شاكر،    ق: عبدـقيـحـ ، البن 

 د.ت. طبعة الرابعة،الف، القاهرة، دار املعار

اللــألصا  • ا ـتألي  ،ةــــويـغـوات  األنجلو  مكتبة  أنيس،  إبراهيم  الدكتور  القاهرة،  ف:  ملِصية، 

 م. 1992د.ط، 

وعللها  • السبع  القراءات  عبدإعراب  أليب  احلسني  ،  عبداهلل  الدكتور  حتقيق:  خالويه،  بن     

 .هـ1413وىل، الرمحن العثيمني، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األ

القر إع  • الشراب  الكتب،اذو اءات  عامل  عّزوز،  السّيد  حممد  حتقيق:  العكربي،  البقاء    ، أليب 

 .ـ ه1417بريوت، الطبعة األوىل، 
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القرآن  • حتقإعراب  اس،  النحَّ أمحد  بن  جعفر  أليب  عامل  ،  زاهد،  غازي  زهري  الدكتور  يق: 

 هـ. 1409الكتب، الطبعة الثالثة، 

 . ـ ه 1360نية، حيدر آباد، الطبعة األوىل،  ام ارف العث ئرة املع ات دا ع ، مطبو لقّطاع، البن ا األفعال  •

مطبوعات جممع   ، أليب عثامناألفعال  • الدكتور حسني حممد رشف،  الرسقسطي، حتقيق: 

 هـ. 1413اللغة العربية، القاهرة، 

مد أمحد  ، للسيوطي، حتقيق: الدكتور أمحد سليم احلمّص وحماالقرتاح يف علم أصول النحو  •

 م. 1988، الطبعة األوىل، ترس، بريوة جروس بمطبع م،قاس

 دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.، أليب عيل إسامعيل القايل،  األمايل  •

 . تفسري البحر احمليط = البحر احمليط   •

ْبيّل، حتقيق: الدكتور أمحد حممد   ،ستان يف إعراب مشكالت القرآنالب  • ي،  اجلند   البن األحنف اجلر

 . ـ ه 1439اإلسالمية، الرياض، الطبعة األوىل،    الدراسات للبحوث و فيصل  ك  مركز املل 

إ  • القرآنالبيان يف غريب  الدكتور طه عبدعراب  األنباري، حتقيق:  الربكات  احلميد    ، أليب 

 هـ. 1400ِصية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط،  طه، اهليئة امل

والتــيــالب  • عبد نيـبيـان  حتقيق:  للجاحظ،  هارون،  الس  ،  بري د الم  الفكر،  الطبار  ة عوت، 

 الثانية، د.ت. 

القاموس  • جواهر  من  العروس  حتقياتج  بيدي،  للزَّ حكومة  ،  مطبعة  العلامء،  من  مجاعة  ق: 

 الكويت، د.ط، د.ت. 

اهلل الصيمري، حتقيق: الدكتور فتحي عيّل الدين، مركز    مد عبد، أليب حمالتبصرة والتذكرة  •

الرتا  وإحياء  العلمي  اإلسالميالبحث  القب  ث  أم  مكة  جامعة  الطبعة ا رى،  ملكرمة، 

 هـ. 1402األوىل، 

يب احلسن بن َغْلبون احللبي، حتقيق: الدكتور أيمن رشدي  ، أل التذكرة يف القراءات الثمان  •

 . ـ ه 1412ريية لتحفيظ القرآن الكريم، جّدة، الطبعة األوىل،  مطبوعات اجلامعة اخل سويد، 

الدكتور حسن هنداوي، دار    ، حتقيق:، أليب حّيانليكتاب التسهالتذييل والتكميل يف شرح    •

 هـ. 1418القلم، دمشق، الطبعة األوىل،  

املقاصدت  • وتكميل  الفوائد  الكاتب  سهيل  دار  بركات،  كامل  حممد  حتقيق:  مالك،  البن   ،

 هـ. 1387ريب، مِص، د.ط، الع
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 هـ. 3041الثانية،  ، أليب حّيان، دار الفكر، بريوت، الطبعة تفسري البحر احمليط  •

 . التفسري الكبري =الرازي  تفسري  •
 اء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، د.ت. دار إحي لإلمام الفخر الرازي،  ،التفسري الكبري  •

الكتب العلمية، بريوت،    البن قتيبة،  ،تفسري غريب القرآن  • السيد أمحد صقر، دار  حتقيق: 

 هـ. 1398د.ط، 

القواعد بشر   • المتهيد  ال  ،ائدو فح تسهيل  اجليش، حتقيق:    دين حممدملحب  ناظر  يوسف  بن 

 هـ. 1435سالم، القاهرة، الطبعة الثانية، الدكتور عيل حممد فاخر وآخرين، دار ال

اللغة  • من هتذيب  مجاعة  بتحقيق  لألزهري،  والرتمجة،    ،  للتأليف  املِصية  الدار  العلامء، 

 هـ. 1384مِص، د.ط،  

واملسا  • املقاصد  ألتوضيح  بشرح  مالكيفلك  ابن  عبد  للمرادي،،  ة  الدكتور  الرمحن    حتقيق: 

 لقاهرة، الطبعة الثانية، د.ت.عيل إسامعيل، مكتبة الكليات األزهرية، ا 

يوسف  ،التوطئة  • الدكتور  حتقيق:  الشلوبني،  عيل  العرب،   أليب  سجّل  مطابع  املطوع، 

 هـ.1401القاهرة، الطبعة الثانية، 

 هـ. 1405ريوت، د.ط، ب الفكر،  للطربي، دار  ،نآي القرآ جامع البيان عن أتويل   •

 هـ. 1407ريوت، الطبعة األوىل، ، للقرطبي، دار الفكر، ب اجلامع ألحكام القرآن  •

النحو  • يف  حتقيقاجلُم ـل  اجي،  الزجَّ القاسم  أليب  مؤسسة  ،  احلمد،  توفيق  عيل  الدكتور   :

 هـ. 1404الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل،  

ال  • البن لغةمجهرة  حتقيق:  در  ،  للماليني،  رالدكتور  يد،  العلم  دار  البعلبكي،  منري  مزي 

 م. 7198بريوت، الطبعة األوىل، 

 . الفتوحات اإلهلية =حاشية اجل م ل   •
 . عناية القاضي = حاشية الشهاب   •
، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،  الصّبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك  حاشية   •

 ط، د.ت. د.

القراءاتحج  • زن  ،ة  الطبعة جالبن  بريوت،  الرسالة،  األفغاين، مؤسسة  لة، حتقيق: سعيد 

 هـ. 1422اخلامسة، 

السبع  • القراءات  يف  ماحلجة  سامل  عبدالعال  الدكتور  حتقيق:  خالويه،  البن  دار  ،  كرم، 

 . ـ ه1399الرشوق، بريوت، الطبعة الثالثة،  



 (ه1442خرة دى اآلمجا)     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعلا ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللداطيب ـلشام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

491 

،  رهم أبو بكر بن جماهدكالذين ذ   عراق والشامالو ابحلجاز    احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار  •

و قهوجي  الدين  بدر  حتقيق:  الفاريس،  عيل  دمشق،  أليب  للرتاث،  املأمون  دار  آخرين، 

 هـ. 1404الطبعة األوىل، 

الت  • ووجه  األماين  البشائر    هاين،حرز  دار  املّكي،  الغامدي  سعد  عيل  حتقيق:  للشاطبي، 

 هـ. 7431األوىل،  اإلسالمية، بريوت، الطبعة

هرة،  جني، حتقيق: حممد عيل النجار، اهليئة املِصية العامة للكتاب، القا  ن ، البائصاخلص  •

 هـ. 1406الطبعة الثالثة، 

لبي، حتقيق: د. أمحد حممد اخلراط، دار  ، للسمني احلالدُّر املصون يف علوم الكتاب املكنون  •

 هـ. 1424القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 

فقه  دراسا  • يف  بريوت،  صالدكتور  تأليف:    ،غةللات  للماليني،  العلم  دار  الصالح،  بحي 

 م. 1994الطبعة الثانية عرشة، 

 .ط، د.ت. الدكتور أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، د ، تأليف: دراسة الصوت اللغوي   •

بريوت،  احلميد، املكتبة العِصية،    ، تأليف: الشيخ حممد حميي الدين عبددروس التصريف   •

 هـ. 1416، .طد

التالوةل الرعاية    • لفظ  وحتقيق  القراءة  أمحتجويد  الدكتور  حتقيق:  القييس،  ملكي  حسن  ،  د 

 . ـه1417فرحات، دار عاّمر، األردن، الطبعة الثالثة، 

تفسري  • يف  املعاين  املثاينروح  والسبع  العظيم  القرآن  الفكر،    دار  اآللويس،  الدين  لشهاب   ،

 . هـ1403بريوت، د.ط، 

 . ـ ه 1404بن اجلوزي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة،  ال ،  لتفسريري يف علم اسملزاد ا   •

القاهرة،  سبعة يف القراءاتال  • املعارف،  دار  الدكتور شوقي ضيف،  ، البن جماهد، حتقيق: 

 هـ. 1400لطبعة الثانية، ا 

اإلعراب  • صناعة  دا   ،سر  هنداوي،  حسن  الدكتور  حتقيق:  جني،  القلم،  البن  ق،  مشدر 

 هـ. 0541ألوىل، الطبعة ا 

اهلل    يق: الدكتور حممد عبد ، تأليف: الشيخ أمحد احلمالوي، حتقشذا العرف يف فّن الصرف  •

 م. 2017قاسم، دار نور الصباح، لبنان، الطبعة األوىل، 

 . منهج السالك  =شرح األمشوين   •
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 . توضيح املقاصد واملسالك =شرح األلفية للمرادي    •
اشرح    • مفيةلشاالكافية  البن  حتق،  عبديالك،  الدكتور  البحث   ق:  مركز  هريدي،  املنعم 

 هـ. 1402المي بجامعة أم القرى، مكة املكرمة، ، الطبعة األوىل،  وإحياء الرتاث اإلس العلمي 

 ن يعيش، عامل الكتب، بريوت، د.ط، د.ت. ، البشرح املفّصل  •

العربية،    ة، املكتبلدين قباوةخر ا لدكتور ف، البن يعيش، حتقيق: ا شرح امللوكي يف التصريف  •

 هـ. 1393حلب، الطبعة األوىل، 

العّباسشرح اهلداية   • شد،    ، أليب  الرُّ الدكتور حازم سعيد حيدر، مكتبة  املهدوي، حتقيق: 

 . ـه1415الرياض، د.ط، 

احلميد    ، لريض الدين االسرتاباذي، حتقيق: حممد حميي الدين عبدشرح شافية ابن احلاجب  •

 هـ. 1402، د.ط، تية، بريوكتب العلمار الخرين، د وآ

القراءات  • الدكتور  شواذ  حتقيق:  الكرماين،  نِص  أليب  البالغ،  ،  مؤسسة  العجيل،  شمران 

األوىل،   الطبعة  املصّورة  2001بريوت،  النسخة  وكذا  اجلامع  م.  بمكتبة  املخطوط  عن 

القراءة وا  بعنوان: )شواذ  العلوم،  دار  كلية  مكتبة  ا األزهر يف  ف(، رقم:  ملصاحختالف 

 ات(. ء قرا  224)

عة عيسى البايب احللبي،  ، البن فارس، حتقيق: السيد أمحد صقر، مطبالصاحيب يف فقه اللغة   •

 القاهرة، د.ط، د.ت. 

 ِصية، القاهرة، د.ط، د.ت. ، املطبعة امل صحيح مسلم بشرح النووي  •

رسالة    لعربية(،الكلمة ا  اتريخاسة يف  )در   العالقة بني أحرف الصَِّفري، وأثرها يف اللفظ واملعىن   •

وآ العربية  اللغة  كلية  الدعدي،  عيل  مقبل  الباحث  إعداد  أم  ماجستري،  بجامعة  داهبا 

 . ـه1430القرى، 

دار صادر،    )حاشية الشهاب اخلفاجي(،  عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري البيضاوي  •

 بريوت، د.ط، د.ت. 

بن  العني  • اخلليل  إىل  ا  )املنسوب  الدكحتق  يدي(،لفراهأمحد  املخزومي  تيق:  مهدي  ور 

 هـ. 1409ران، د.ط،  َوالدكتور إبراهيم السامرائي، مؤسسة دار اهلجرة، إي

البخاري   • صحيح  شرح  الباري  وتصفتح  حتقيق  العسقالين،  حجر  البن  ومراجعة:  ،  حيح 

عبد فؤاد  عبد  حممد  العالمة  الشيخ  بتعليقات  اخلطيب،  الدين  وحمّب  بالع  الباقي  ن  زيز 

 . ـه1379املعرفة، بريوت، د.ط،   باز، داراهلل بن  عبد
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، تأليف: اإلمام حممد الشوكاين،  لدراية من علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فّّنْ الرواية وا  •

 . ـه3140دار الفكر، بريوت، د.ط، 

تأليف: سليامن بن عمالفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفّية  • ال،    شافعي ر 

 دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.  اجلََمل،الشهري ب

 ق: عامد البارودي، املكتبة التوفيقية، د.ط، د.ت. ، حتقي ، أليب هالل العسكريالفروق اللغوية  •

يد البطليويس،    اء والّضاد والذال والسني والّصاد(،)الظ   الفروق بني احلروف اخلمسة   • البن السِّ

 . ـ ه 1432الطبعة األوىل،    ، القاهرة   الدينية،   ثقافة ة ال حتقيق: حممد عثامن، مكتب 

اللغة  • فقه  يف  عبد  ،فصول  رمضان  الدكتور  القاهرة،    تأليف:  اخلانجي،  مكتبة  التواب، 

 هـ. 1420الطبعة السادسة، 

أليب منصور الثعالبي، حتقيق: مصطفى السقا وآخرين، د.ن، د.م،    ،ة فقه اللغة وسر العربي  •

 .هـ1392 ة،الطبعة الثالثة واألخري

 . هـ1403، دار الفكر، بريوت، د.ط، ، ملجد الدين الفريوزابادييطاموس احمل الق  •

 السالم حممد هارون، عامل الكتب، بريوت، د.ط، د.ت.  لسيبويه، حتقيق: عبد ،الكتاب  •

عن   • التأويل  الكشاف  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  السيد  حقائق  بحاشية  للزخمرشي،   ،

 هـ. 1397طبعة األوىل،  لبريوت، ا ر الفكر، ، دا اينالرشيف اجلرج

القييس، حتقيق:    ، ملكي الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها   • بن أيب طالب 

ـ  1418طبعة اخلامسة،  الدكتور حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بريوت، ال    .ه

والبيان   • الثعلبي،  الكشف  إسحاق  أيب  اإلمام  بتفسري  املعروف  حمقيق:  حت،  بن  اإلمام  مد 

 . ـه1422ور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، شعا

يف    • الكتاباللباب  وعيل    ،علوم  عبداملوجود  أمحد  عادل  حتقيق:  الدمشقي،  عادل  البن 

 . ـه1419ر الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، حممد معوض، دا 

 . د.ط، د.ت ريوت،ب ، البن منظور، دار صادر،لسان العرب  •

مكتب  ،القرآن  جماز  • سزكني،  فؤاد  حممد  الدكتور  حتقيق:  املثنى،  بن  معمر  عبيدة  ة أليب 

 اخلانجي، القاهرة، د.ط، د.ت. 

ن، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة السالم هارو  ، للزّجاجي، حتقيق: عبدجمالس العلماء  •

 هـ. 1403الثانية، 
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الدكتور  يب الفتح بن جني، حتقيق:  ، ألعنها  واإليضاح   راءاتقاحملتسب يف تبيني وجوه شواذ ال   •

 هـ. 1386اإلسالمي، القاهرة، د.ط،    الفتاح شلبي وآخرين، جلنة إحياء الرتاث   عبد 

عطية، حتقيق: املجلس العلمي بفاس، املغرب،  البن  ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  •

 هـ. 1395د.ط، 

ا  • يف  األعظم  واحمليط  سيد  ،للغةاحملكم  حتقيقالبن  بتنقيح    :ة،  وآخرين،  السقا  مصطفى 

ر فيصل احلفيان، معهد املخطوطات  الفتاح السيد سليم والدكتو  ومراجعة: الدكتور عبد

 م. 2003العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  

وصفاهتاخمار   • احلروف  مركز  ج  تركستاين،  يعقوب  حممد  الدكتور  حتقيق:  الطّحان،  البن   ،

 . ـه 1404األوىل،  ةت، الطبعوين، بريولكرت الصّف اإل

 املتنبي، القاهرة، د.ط، د.ت.   البن خالويه، مكتبة ، خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع  •

إحياملخصص  • بدار  التحقيق  مكتب  تصحيح:  سيدة،  البن  بريوت،  ،  العريب،  الرتاث  اء 

 هـ. 1417الطبعة األوىل، 

إبراهيم وآخرين، دار   وب: حممد أطي، حتقيقلسيول،  املزهر يف علوم اللغة وأنواعها   • الفضل 

 الفكر، بريوت، د.ط، د.ت. 

النحو  • دار  لق  ،املستوىف يف  املختون،  بدوي  الدكتور حممد  الفرخان، حتقيق:  القضاة  ايض 

 . ـه1407اهرة، د.ط، الثقافة العربية، الق

وإعرابه  • القرآن  عبدمعاين  الدكتور  حتقيق:  للزّجاج،  عب  ،  عامل  شلده  اجلليل  الكتب،  بي، 

 هـ.1408وت، الطبعة األوىل، ريب

 هـ. 1403عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثالثة،    حتقيق: حممد عيل النجار، ، للفّراء، معاين القرآن  •

اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين، بريوت، الطبعة    د، تأليف: الدكتور عبمعجم القراءات  •

 هـ. 1430الثانية، 

 هـ. 1399لسالم هارون، دار الفكر، بريوت، د.ط،  ا   يق: عبد فارس، حتق   البن ، مقاييس اللغة  •

حت  ،املقتضب  • املرّبد،  العباس  عبدأليب  حممد  الرتاث    قيق:  إحياء  جلان  عضيمة،  اخلالق 

 هـ. 1399، اإلسالمي، القاهرة، الطبعة الثانية

التصريف  • يف  اآلفا  ، املمتع  دار  قباوة،  الدين  فخر  حتقيق:  عصفور،  اجل البن  يدة،  دق 

 هـ.1399ة الرابعة، عوت، الطببري
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املِصية، القاهرة، الطبعة   ، تأليف: الدكتور إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلومن أسرار اللغة  •

 م. 1966الثالثة، 

مالك   • ابن  ألفية  إىل  السالك  عبدرش  ،منهج  الدكتور  حتقيق:  األشموين،  السيد    ح  احلميد 

 . د.ط، د.تاهرة، القاث، احلميد، املكتبة األزهرية للرت  دعب

التجويد   • يف  عبدالـُموِضح  تأليف:  قّدوري   ،  غانم  الدكتور  حتقيق:  القرطبي،  الوهاب 

 . ـه 1421مد، دار عاّمر، األردن، الطبعة األوىل، احل

 دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثامنة، د.ت.  ، تأليف: عباس حسن،النحو الوايف  •

ا  • غريب  تفسري  يف  القلوب  بكر،  زيزالع   لقرآننزهة  حسنون    أليب  ابن  برواية  السجستاين، 

 . ـ ه 1431ريوت، الطبعة الثانية،  حتقيق: الدكتور يوسف املرعشيل، دار املعرفة، ب البغدادي، 

العلمية، ، البن اجلزري، حتقيق: عالنشر يف القراءات العشر   • يل حممد الضّباع، دار الكتب 

 بريوت، د.ط، د.ت. 

والعـكـالن  • احلسن  ـيفسـ بتروف  ـ عـمـال   ،ونـيـت  أيب  ت ع ر  املاوردي،  السيـقي ـحـيل  بـق:  ن  ـ د 

 املقصود، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.  عبد

اجمليدهنا  • القرآن  املفيد يف علم جتويد  القول  قيق:  ، للشيخ حممد مكي اجلرييس، مراجعة وتد ية 

 . ـ ه 1432بعة،  ة، الطبعة الرا الشيخ عيل الضّباع وأمحد عيل حسن، مكتبة اآلداب، القاهر 

للسيوطي، حتقيق: عبدامع لشرح مجع اجلوامعو مهع اهل  • السالم حممد هارون وعبدالعال    ، 

 هـ. 1407سة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، سامل مكرم، مؤس

القرآ  • تفسري غريب  الصراط يف  ثعلب، حتقيق:  نايقوتة  بغالم  املعروف  الدكتور  ، أليب عمر 

 . ـ ه 1423دينة املنّورة، الطبعة األوىل،  واحلكم، امل   العلوم كتبة  الرتكستاين، م   حممد يعقوب 
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 ص ـلخامل
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: 

القرآن(   رسم  يف  )فتاوى  عنواهنا:  لطيفة  رسالة خمترصة  بتحقيق  البحث  هذا  اهتم 

 الذي يعد من كبار علامء اليمن.   هـ( 1105ت ) ـْيش  ي ب  أمحد بن عمر احلح لإلمام شهاب الدين  

م املخطوط علاما جليالا  تناول هذا  اهلل، وهو علم   نوقد  بكتاب  املتصلة  العلوم 

 ، وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل: مقدمة، وقسمني، وخامتة. سم القرآنر

اختيا أسباب  عىل:  املقدمة  البحثاشتملت  وأهداف  وأمهيته،  املوضوع  ،  ر 

 ، ومنهجي يف التحقيق.وخطته

 مبحثان:  هالدراسة )دراسة املؤلِّف وكتابه(، وفي: فتضمن القسم األولوأما 

 ث الثاين: دراسة الكتاب. املبحث األول: دراسة املؤلِّف، واملبح

اعد النص املحقق، حيث قمتح بتحقيق الكتاب وفق قو: فهو  القسم الثاينوأما  

النصوص،    وتوثيق  األعالم، كام قمتح بخدمة النص املحقق: برتمجة    التحقيق املتبعة،

بالبيان واإليضاح حسب ما يقتضيه  م زوعزو اآليات إىل سورها، والتعليق عىل ما يل

 وتوصياته، ثم الفهارس.   اخلامتة وتشتمل عىل أهم نتائج البحث،املقام، ثم 

من يتقبل  أن  اهلل جل يف عاله  الزلل، وجيعوأسأل  العمل، ويغفر يل  له يف  ي هذا 

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم. ميزان النصح لكتابه العظيم،  

املفتاحية:ام لكال الرسم،    ت  العثامين،  الرسم  املصحف،  رسم  القرآن،  رسم 

 ، خمطوط. حتقيق 
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 املقدمة

ما اإلنسان  علم  بالقلم،  علم  الذي  األكرم،  العيل  هلل  وأنعم    احلمد  يعلم،  مل 

 شهادة قلٍب  ل اهللرسو امدا إله إال اهلل وأن حم  بالفضل واإلحسان وتكرم، وأشهد أال

م  صادٍق ال الذي رفع مرتدد، وموقٍن ال  نبينا حممد،  تقّلب، والصالة والسالم عىل 

وأباده،  ا الباطل  به  وقمع  وأشاده،  احلق  به  وسلمهلل  عليه  اهلل  آله  صىل  وعىل   ،

 م بإحسان إىل يوم الدين، وبعد: وأصحابه الطاهرين، ومن تبعه

أ العلوم وأرشفها مافإن  العالا  متص  كان  عظم  رصاطه  م، وي ظبالقرآن كتاب اهلل 

 يم. ، ودستوره القواملستقيم 

بالعناية منذ  م رسم القرآن العظيم، الذي حظي  ومن العلوم املتصلة بالقرآن: عل

الصحابة   كتب  إىل   أن  وأرسلت  بالقبول،  مجعاء  األمة  وتلقتها  املصاحف، 

ا فشيئاا، فاهتم  ئا ا منظاما شيا علميا ية تأخذ وصفا األمصار املختلفة، ثم بدأت تلك العنا

وبيال ودراية،  رواية  املصاحف  أمهات  مرسوم  بوصف  الرسم علامء  ظواهر  ان 

، وظهرت مؤلفات عديدة ما بني منثور ومنظوم، ورشوح مطولة، ورسائل كيفياتهو

صغرية   خمترصة، ومن مجلة ذلك : ما كتبه اإلمام: أمحد بن عمر احلحبـ ــْييش يف رسالة

 . "رآنقلى يف رسم ا او فت"ها: ساَم 
كانت تز  وملــَا  ال  العزم  رسالته  عقدتح  خمطوطة،  اهلل-ال  حتقيقها   -بعون  عىل 

ا علميًّا؛ لقيمتها العلمية، وأمهية  موضوعها.  وإخراجها إخراجا

 أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته: •
الصلة   - وثيق  علاما عظياما  يتناول  الذي  املخطوط  اهلل، وهموضوع  و بكتاب 

 م املصحف. علم رس 
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 د اليمن.يث كان من كبار علامء بالاملؤلف العلمية، ح ةنمكا -

من يف خدمة علم رسم املصحف، حيث مل جهود علامء الي  اإلسهام يف بيان -

 حيظ  تراث علامئهم بالعناية الالزمة. 

دته املهمة التي ور  األسئلةاملؤلف أجاب يف هذه الرسالة عىل جمموعة من    إنَ   -

 املصحف.  واهر رسمحول بعض ظ

 دراسة. بق ألحد أن تناول مؤلِّفه بال ومل يس حتقيقه وطبعه،  ا املخطوط مل يسبق  ذ ه   إنَ    -

 أهداف البحث: •
وفق  - ا،  صحيحا علميًّا  ا  إخراجا القرآن(  رسم  يف  )فتاوى   : كتاب  إخراج 

 قواعد التحقيق املتبعة. 

 مر.والتعليق والتوضيح إن لزم األخدمة النص برفع اإلشكال إن وجد،  -

 . عرصه يخ اإلسالم ببالد اليمن يف  ش كان يحعّد  ف الذي لؤضوء عىل املط التسلي -

 ة عىل قسمني: يف هذه املخطوط وقد جعلتح العمل

 :القسم األول 
 ، وفيه مبحثان:الدراسة

 املبحث األول: دراسة املؤل ِّف، وفيه مخسة مطالب: 
 وكنيته ولقبه ونشأته.اسمه  املطلب األول :

 شيوخه. املطلب الثاين:

 ميذه.الت طلب الثالث:ملا

 علمية.مكانته ال ع:املطلب الراب 

 وفاته.  املطلب اخلامس:

 : دراسة الكتاب، وفيه أربعة مطالب: الثاين  املبحث
 اسم املخطوط، ونسبته إىل مؤلفه.  املطلب األول:
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 فيه. موضوع املخطوط، ومنهج املؤلف   املطلب الثاين:

 مصادر املخطوط. املطلب الثالث:

 ، ونامذج منه.طو: وصف املخط رابعطلب الملا

 ثاين: م الالقس 
 النص احملقق.

   نتائج البحث.اخلامتة، وتشتمل على أهم 
  .الفهارس 
 منهجي يف التحقيق:  •
مع   -1 عليها،  املتعارف  احلديثة  اإلمالئية  القواعد  وفق  املخطوط  نسختح 

 استخدام عالمات الرتقيم حسبام تقتضيه احلاجة.

 حفص.  ة املوافق لروايالعثامين كتبتح اآليات بالرسم -2

اآليات   -3 بكتا خرجتح  املتن  إذا كان  يف  اآلية  السورة، ورقم  اسم  املوضع  بة 

ثالثة عن  يزيد  ال  املؤلف  ذكره  مواضع   الذي  يف  اآلية  كانت  إذا  أما  القرآن،  يف 

املنفردة، فلم أكتب اسم  القرآنية  الكلامت  أكتبه يف احلاشية، باستثناء  فإنني  متعددة 

 آلية. ، ورقم االسورة

لأل -4 الوعترمجتح  يفالم  ذكرهم  الرتمجارد  وجعلتح  بإجياز،  املتن  تشمل   ة 

اال وأه غالباا:  والتالميذ،  الشيوخ  وأبرز  والكنية،  وجدت،  سم،  إن  املؤلفات  م 

 وتاريخ املولد والوفاة.

 وثقتح األقوال من املصادر املعتمدة. -5

 بينتح املقصود من املصطلحات التي ذكرها املؤلف.  -6

ي تناوهلا املؤلف، مع اإلحالة ليق من املسائل التعتإىل     ما حيتاجقتح عىلعلَ  -7

 يف هذا الفن.  دةإىل الكتب املعتم 
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املصاحف -8 رسمه  عىل  اتفقْت  عمرو    ما  املقنع أليب  كتاب  من  أوثقه  فإنني 

بن هـ(444)تالداين سليامن  داود  أليب  التنزيل  هلجاء  التبيني  خمترص  وكتاب   ،

 املصاحف. حيحند عند جلان تصستام امل؛ ألهنهـ(496)تنجاح

يلة يف هذا  مه املصاحف، فإنني أوثقه من املصادر األصْت يف رس ما اختلف -9

 ثم أذكر ما عليه العمل.  -إن لزم  -ء العلم، وأنقل بعض أقوال العلام

للوجه  -10 املتن، ورمزت  أرقام األلواح بوضعها بني قوسني ] [ يف  حددتح 

: (،  )ب   بـــ)أ(، والوجه األيس األيمن بـ ألول، الوجه ي : اللوح اأ   [/ب1]  فمثالا

 . الثاين منه

 احلاشية. ية عند رسد املراجع يف راعيتح الناحية التارخي -11

 حث بفهرس للمصادر واملراجع، وآخر للموضوعات.ذيلتح الب -12

ميزان خدمة  ويف  الكريم،  لوجهه  ا  خالصا العمل  هذا  أن جيعل  اهلل  وأسأل  هذا 

 عىل املرسلني.  وسالم  املنيعل رب ااحلمد هلل عوانا أنكتابه العظيم، وآخر د
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 املبحث األول
 فدراسة املؤلِّ 

 : امسه ولقبه ومولده ونشأته: املطلب األول
 امسه ولقبه:  -

 . (1) التعزي الشافعي -بالتصغري -أمحد بن عمر احلحــب ْييش 

 .(2) ويلقب بشهاب الدين 

ب يْ بن سلمة  ول الفقيه عيل  األ  سبة إىل جدهم: نتصغريبال  احلـحـبَـْيشيو  ن ش ببن حح

ْذِحجي، الذي إبراهيم احلحــب ْييش امل قدم قاضياا إىل منطقة وصابـــ 
 .(4) باليمن (3) 

من  مجاعة  منهم  نبغ  وقد  وصاب،  يف  العلمية  األرس  أقدم  من  احلحــب ْييش  وبنو 

وا بالفقه  واشتهروا  والفضالء،  وا العلامء  يف لفتوى  حلتأليف  الفنون  سائر  آخر ت  ى 

 . (5) اهلجري  الثالث عرشالقرن 

ِعزّ  :التعزيو   باليمن. (6) نسبة إىل مدينة ت 

 نسبة التباعه مذهب اإلمام الشافعي يف الفقه.  الشافعي:و 

 
 .(317ص: )ر، جعفر الربزنجي، لتقاط الزه، ا(2/258)صطفى احلموي: انظر : فوائد االرحتال، م (1)

 .(أ/1) طوطة فتاوى يف رسم القرآنخم انظر :( 2)

اليم(  3) مناطق  من  واسعة  تشتمل عىل  منطقة  وقرىبلن  أهنا  دان  منها:  أقوال  عدة  بذلك  تسميتها  ذحكر يف   ،

ميت بــوصاب ن  يقول هلا :   محري بن سبأ، ومنهم من  وصاب بن سهل الذي ينتمي إىلكنها:  سبة إىل ساسح

، تاريخ  (5/378)ي:  ر: معجم البلدان، ياقوت احلمونظصاب، وكالمها اسامن صحيحان مشهوران. اأ

 .(107: ص)، ن احلبييشعبد الرمحوصاب، 

 .(311ص: )انظر : تاريخ وصاب، ( 4)

 . (47، 33، 27ص:  )، الربهيي:ات صلحاء اليمن، طبق(109ص: )انظر : تاريخ وصاب، ( 5)

انظر:  قرن األول اهلجري.  الن قالعها العريقة، دخلها اإلسالم منذ  ن كانت قلعة ممدينة يف جنوب اليم(  6)

 .(166ص: )سالمية، عبد احلكيم عفيفي، عة ألف مدينة إ، موسو(2/34)دان: معجم البل



 (ه1442خرة مجادى اآل)     ونــثالـثالو  اديحلا ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللدطيب اـ لشام اـمإلاد ـهـة معـلـجـم

509 

 مولده ونشأته:  -
 ولد يف تعز، وهبا حفظ القرآن وجَوده.

 املطلب الثاين: شيوخه. 
 م: هعلامء بلده، من عن كبار تلقى اإلمام احلحــب ْييش العلم

 : اينريو أمحد القالعالمة   -1
 حب السعادة.املغريب القريواين احلنفي، املعروف بصا أمحدهو  

خرج من بالده وهو متقن  ملعارف، وأفانني كثرية، فيه فضل وأدب، فوصل إىل   

 .بالد اليمن، ورحل إليها، ثم رحل إىل الروم واختلط بأحدبائها، ومل يزل مقياما هبا

 . (1) هـ 5104نة تويف س 

 ـبَـْيشي:العزيز احلـحبن عبد   مدحم -2
بن تقي الدين عبد العزيز بن أمحد،  هو اإلمام بدر الدين، حممد بن عبد العزيز  

 ْييش التعزي الوصايب، الشهري باملفتي.احلحــب  

قرأ عىل: والده، وعىل عبد احلق بن عبد الوهاب، وعىل حممد بن عيل بن عالن  

 عات. منهم إجازات وسامهم، وله الصديقي، وغري 

 ل عىل اهلل إسامعيل بن القاسم. ك وم: املتاعة منهنه مجأخذ ع

ا ، ت كان فقيها  . (2) ـه1054هـ، أو  1053ويف بـ تعّز سنة فاضالا

 املال حممد شريف الكوراين:  -3
الكوراين،    الدين  ابن املال كامل  القايض حممود  هو حممد رشيف بن يوسف بن 

 لشافعي. ييس، ا، الرو (3) ويالصديقي، الشاهح 

 
 . (1/375)خالصة األثر، املحبي: ( 1)

 .(1614/ 2)قاسم: اهيم بن الات الزيدية الكربى، إبرطبق( 2)

 . (149ص): طي: لب األلباب يف حترير األنساب، للسيوشاهويه. انظر يضم اهلاء، نسبة إىل( 3)
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 ده. علامء بل  والده، وعن العلوم عنذ خأ

 أخذ عنه: إبراهيم بن حسن الكوراين.

صون،  و  حج حيح ال  خلق  عنه  وأخذ  اليمن،  إىل  سافر  ثم  مدة،  احلرمني  جاور 

 . (1) منهم: ذهل بن عيل الغيثي

التنزيل للبيضاوي إىل أخر الكهف،  له تصانيف عديدة منها: حاشية عىل أنوار 

 لطويس.ل رشح اإلشارات حاشية عىل

 . (2) هـ 1078ة باليمن، سن تويف

 :حممد القصيعي -4
 .(3) مل أقف له عىل ترمجة 

 املطلب الثالث: تالميذه.
ون ص   ، منهم: (4)أخذ عن اإلمام احلبييش خلق  ال حيح

 حممد بن إمساعيل:  اإلمام -1
اال بن  اهلل  عىل  املتوكل  إسامعيل  اإلمام  بن  حممد  باهلل  املؤيد  القاهو  بن مام  سم 

 . هـ4410نة ولد س ، دوي احلسني اهلىلحممد بن ع

عاملـ جليالا  ا  إماما عامالا كان  املهمة  ـاا  األعامل  توىل  ووىل صنعاء  يف  ،  والده  زمن 

 مدة مديدة.

املفتي، وأخذ عن    الشيخ عبد العزيز  باليمن  الشافعية  أخذ احلديث عن حمدث 

 علامء احلرمني يف زيارته للحجاز.

 
 .(2/158)األثر: انظر: خالصة  (1)

 .(166:ص)، التقاط الزهر، (4/281)ة األثر: انظر: خالص (2)

 . ( 317ص:  ) لتقاط الزهر،  ، ا ( 258/ 2) فوائد االرحتال:  حلبييش. انظر:  والربزنجي ضمن شيوخ ا احلموي ذكره  (3)

 .(317ص:)لتقاط الزهر، ، ا(2/258)رحتال: انظر: فوائد اال ( 4)
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 فية. دلة الكاالشافية باأل، اجلوابات هنبذة يف الفق ا:نهآليف مله عدة ت

 . (1) ـ ه1097مجاد اآلخرة، سنة  13تويف 

 عبد العزيز املفيت: -2
هو عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز بن تقي الدين املفتي، احلبييش، الشافعي، 

 القايض العالمة، رئيس الشافعية باليمن. 

 هـ . 1042ولد سنة 

 مجاعة.بن مجعان، ووعىل إسحاق  عزيز،بن عبد ال ه حممدلدوا قرأ عىل: 

لعلوم ببلده، وممن أخذ عنه: حييى بن  ر لإلقراء حتى صار عمدة يف مجيع ادّ تص

 . (2) سامعيل اجلباريإ

من مؤلفاته: اخلزانة اجلوهرية من الفتاوي احلبيشية، مسائل الطالق من فتاوي  

 . (3) احلبييش

 . (4) ـ ه1116سنة تويف 

 كانته العلمية.لرابع: ماملطلب ا 
 يف ترمجته: هـ(1231)ت وي م يخ مصطفى احلل عنه الشاق

، وإمام الشافعية من غري دفاع، الذي أظهر من اليمن بال نزاع  شيخ اإلسالم يف»

العلوم فوائدها، وأحكم فرائدها، وأجاد نسق نظامها، وأفاد ملح أحكامها، املحقق 

سنن بأحكام  القائم  وغوامضها،  وفرائلدقائقها  بمدها  العامل  اللضها،  عامل  والهتا، 

 
خال(  1) فوائد  (3/396)ثر:  األصة  انظر:  ال(1/153)ال:االرحت،  الزهر،  ،  طبقات (194ص:)تقاط   ،

 . (872ص: )الم الوجيه، ، أعالم املؤلفني الزيدية، عبد الس(936 ص:)الزيدية، 

 .(2/229)ع، الصنعاين: ملحق البدر الطالانظر:  (2)

 .(246ص )يق الطياموي، مي يف اليمن، فرانظر: مصادر الفكر اإلسال( 3)

فوائد    (4) الت(5/501)رحتال:  اال انظر:  ال،  الزيدية:  ( 412ص:)زهر،  قاط  ، مصادر ( 2/1502)، طبقات 

 .( 245ص )الفكر اإلسالمي يف اليمن، 
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املبمنقوال تصحيحههتا،  يف  إليه  امل شار  وحتقيقها،  إيضا  يف  عليه  منهاجها عول  اح 

 .  «وطريقها

 .(1)«الرياسة هبلد يفتصَدر للتدريس ببلده ...وانتهت إليه »ثم قال: 

 . املطلب اخلامس: وفاته
 . (3) هـ 1105سنة  (2)يف مدينة تعز املحروسة تويف 

 

 

 

 
 

 

 

 
االرتـوائـف  (1) ون ( 2/258)ال:  ـحـد  البـقـ،  )تـجـرزنـل  الكالم  1177ي  الزهر، هـ(  التقاط  يف  بحذافريه 

 .(317ص: )

قفتح عليها املصادر التي وذكر  ت   طأ إذ ملبمرص املحروسة(، ولعله خأحلق  و :)(317ص)الزهر،  يف التقاط  (  2)

 أنه رحل إىل مرص. 

 .(317ص)التقاط الزهر: ، (2/258)انظر: فوائد االرحتال: ( 3)
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 املبحث الثاني
 الكتابسة ادر

 ؤلفه.اسم املخطوط، ونسبته إىل م ول:  املطلب األ
املؤلف   ح  يرصِّ ورد    مل  ولكن  املخطوط،  خزانة  بعنوان  يف  املخطوط  اسم 

، كام ورد يف موسوعة (1) بعنوان: فتاوى يف رسم القرآن الرتاث فهرس املخطوطات  

 ه.بالعنوان ذات (2) قسم رسم املصحف القرآن بيبلوغرافيا علوم 

اؤلف، فقد ذكر يف اإىل املسبته  أما ن من الفتاوى التي وردته يف علم    ملقدمة عددا

 الرسم، ثم قال: 

 .(3) « ْييش بقوله: ...ب ــأجاب العالمة شهاب الدين أمحد بن عمر احلحـ »

 وهذا يدل عىل صحة نسبة املخطوط ملؤلفه.

 ؤلف فيه.ملهج ا خطوط، ومنع املموضو  املطلب الثاين:
 يف املخطوط:ملؤلف منهج ا -
سؤال أصلح  » بقوله:  ى التي وردته  تابه مبارشة بذكر الفتاوك  املؤلف    دأب  -

ثم رشع يف رسدها، وعددها:    (4) «ريض اهلل عنكم يف ...اهلل السادة العلامء ما قولكم  

 أربع فتاوى رئيسة تتخللها عدة أسئلة.

 
(1) (85/24) . 

 . (43ص: ) (2)

 .(/أ1)ن، انظر: خمطوط فتاوى يف رسم القرآ (3)

 .(/أ1)انظر: خمطوط فتاوى يف رسم القرآن،  (4)
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ايس  القي  حول تعريف الرسملطيٍف    وى رشع يف بيانٍ الفتاقبل أن جييب عىل    -

وحكم الت  واالصطالحي،  واملسائل  العثامين،  الرسم  علم  اتباع  فيها  ينحرص  ي 

 الرسم، وأمج ع التصانيف املؤلفة فيه. 

ا عىل املصادر،  - ـحبييش باإلجابة عىل الفتاوى التي وردته، معتمدا التزم اإلمام احلـ

ا إىل أقوال الع  غريه.و يف هذا العلم، لامء مستندا

 جابة عن السؤال الذي قبله. هاء من اإل بعد االنت   ه د  ر  و  ٍل ل سؤاأعاد باختصار ك -

عنوان:    - حتت  ذكر  ثم  وردته،  التي  الفتاوى  مجيع  عن  ا  )خامتةأجاب  كالما  )

يف  املضبوط  كتاب  من  نقلها  االصطالحي،  بالرسم  القرآن  كتابة  فائدة  عن  جليالا 

 يتها .ع للغزنوي؛ ألمهالسب بيان القراءات

اخلا  - بعد  مأورد  املسمتة  ضمن  تكن  مل  تعلق   سألة  هلا  ولكن  وردته،  التي  ائل 

بقوله:  وثيق   هلا  ن  نْو  وع  الفرد،  واو  بعد  األلف  إثبات  مسألة  بأحدها وهي  ،  مسألة  

الفقيه  *جواب  بقوله:  املسألة  أهنى  حيث  العلامء  ألحد  وردت  أهنا  يظهر  والذي 

 . (1) بن حممد بازي* امعيلالعالمة إس 

زيادة األلف، نقلها عن    دة يف( قاعفائدةت عنوان: )اب حتيف آخر الكت  وردأ  -

السيوطي   بداية  إح  ضمن  ذكرها  قد  املؤلف  وكان   اإلمام  يف  إجاباته  دى 

وتتمياما  ا،  استدراكا كاملة  أعادها  فلعله  ا،  كبريا ا  جزءا منها  أسقط  ولكنّه  الكتاب، 

 للنقص.

 ادر املخطوط. ث: مصاملطلب الثال
 عدة مصادر رئيسة، وهي : عىل يف كتابه  د املؤلف تم عا

  .(2) عن وجوه القراءات، وعللها، وحججها  الكشف -1

 
 .(/ب3)القرآن، وط فتاوى يف رسم ظر: خمطان( 1)

 وطبعه يف مؤسسة الرسالة. هـ، 1405الدكتور: حاتم الضامن، عام  ه حقق (2)
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القرآن -2 إعراب  القييس(1) مشكل  طالب  أيب  بن  مكي  لإلمام  كالمها   ، 

 .هـ(437)ت

، (2) مقدمة ابن احلاجب يف اخلط، وهي: الشافية يف علمي الترصيف واخلط -3

ذكر فيها   هـ(646  )تجب  وف بابن احلابكر املعر  عمر بن أيبن بن  عثام  أليب عمرو

 مقدمة يف علم الترصيف ومقدمة يف اخلط.

القصائد -4 أتراب  عقيلة  رشح  يف  املراصد  أرباب  مجيلة  لإلمام (3) كتاب   ،

اجلعربي   عمر  بن  إبراهيم  الدين  قصيدة هـ(732)تبرهان  فيه  كتاب رشح  وهو   ،

 .شاطبيام العقيلة أتراب القصائد لإلم

ن بن حممد بن حممد  ، للشيخ عثام(4) السبع ان القراءات  بيضبوط يف  كتاب امل -5

 هـ(. 829)تالغزنوي

املحيل  (5) تفسري اجلاللني  -6 بن أمحد  الدين حممد  الذي  ، وهـ(864)ت، جلالل 

هـ(.911)تعبد الرمحن السيوطي أكمله بعده جالل الدين
   

 (.ـه911)تسيوطي الرمحن ، لإلمام جالل الدين عبد ال(6)كتاب اإلتقان -7

للشيخيف    كتاب -8 اإلمامح  الرسم  قال  الكاتب،  إيراده احلحــ  سن  عند  بييش 

املسائل: يف  »  إلحدى  اإلمام  مصحف  عىل  حمررة  مقدمة  يف  حمذوفة  ووجدناها 

 
 ، بريوت. ، وطبعه يف مؤسسة الرسالة ـ ه1435الشيخ: حمي الدين رمضان، عام حققه  (1)

 رة. م( مكتبة اآلداب، القاه2010ح عبد العظيم الشاعر، )الدكتور صال حققه :( 2)

هـ، وحققه الدكتور:  1422علمية بجامعة أم القرى سنة ة يف رسال لياس حممد أنوردكتور: حممد إحققه ال( 3)

ر يف  الزوبعي،  بحممد  املستنرصية  باجلامعة  علمية  سنة  سالة  وطبعه  1426بغداد،  الغوثاين  يف  هـ،  دار 

 .هـ1431ة، دمشق، سنة اسات القرآنيللدر

 هـ.1436أم القرى، عام لمية بجامعة يف رسالة عرين، حققته الدكتورة: صفية الق (4)

ا، لعل من أفضلها: ما طحبع بتحقيق الصفي امل (5)  م. 2001دار السالم، باركفوري، طحبع يف طبعات كثرية جدح

فهد رمحه اهلل لطباعة املصحف الرشيف،    ة جممع امللك، ِمن أفضلها: طبع طحبع الكتاب ألمهيته عدة مرات  (6)

 هـ. 6142نية، عام اسات القرآالدر  حتقيق: مركز
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الكاتب املواضع املذكورة، والدليل عىل حذفها   الشيخ حسن  دخول اجلازم، ذكره 

 . (1) «يف مؤلف له يف الرسم

ا يف الرسملاخ حسن  َن للشيسابق أل اول  ن القم   هميحف والذي   ، مل تحرش كاتب مؤلفا

كتاب فتاوى يف الرسم قيمة كبرية، حيث أشار إىل أحد    وهذا ما يعطيإليه املصادر، 

 املصادر املفقودة يف علم الرسم. 

عرش -9 األربعة  القراءات  يف  البرش  فضالء  البنا (2) إحتاف  أمحد  لإلمام   ،

(هـ1117)الدمياطي 
  (3) . 

الش   -10 يغلب عىل    ،ييل بن حممد بازخ إسامعيكتاب  الكتب التي  وهو من 

كتاب  من  عنها  أجاب  مسألة،  نقل  ألنه  إليها؛  رجع  ـحبييش  احل اإلمام  أن  الظن 

يف  بازي احلنفي متع اهلل جواب الفقيه العالمة إسامعيل بن حممد   اإلحتاف، ثم قال *

سيأ(4)حياته* احلرف،  رسم  عن  كتاب  ولألخري  ا،  أالك ليت  عليه  تث م  يف ناء  رمجته 

 قيق.التحقسم 

 
ا صنَف يف علم اليع املصادر التي اطلعتح عليها،  مج  ف عليه يف مل أق  (1) رسم واسمه حسن. بل مل أجد مؤلِــفا

الكلم   موجز  بح انظر:  الرفاعي،  عادل  للدكتور  الرسم،  علامء  تراجم  جميف  يف  منشور  اجلامعة  ث  لة 

 .(82ص:)، ـه1432، سنة (154)اإلسالمية، العدد 

ال  (2) إسامعيدكتور: شعبحققه  عام  ان حممد  الشيخ:  هـ 1407ل،  بريوت، وحققه  الكتب،  عامل  وطبعه يف   ،

 ت.وطبعه يف ار الكتب العلمية، بريو ،هـ 1427أنس مهرة، عام 

من رمضان عام   26اب اإلحتاف، يوم اخلميس  بيَضة من كتفرغ اإلمام البنا الدمياطي من كتابة نسخة مح   (3)

، وهذا يحربر نقل اإلمام احلبييش  منله كان باليلع ، وـ ه1992ام  ن تسويده عن قد انتهى مكاهـ، و1095

سنة   اإلحتاف،  1105املتوىف  عن  تويف  هـ،  الذي  اإلحتاف  عن  نقل  عمن  عام  أو  انظر:  هـ1117مؤلفه   .

بالقراء البرش  فضالء  عإحتاف  األربعة  للدكتورات  واملطبوعة،  اخلطية  لنسخه  وصفية  دراسة  عرش،  بد  : 

 عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة.    حمَكم  يف وهو بحث  ، (11ص)ي، سعد اجلهن الرمحن بن

 .(ب/3)ر: خمطوط فتاوى يف رسم القرآن، انظ (4)
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 عنها: كتب صرَّح هبا املؤلف، ومل ينقل 
  هـ(.444)ت ، أليب عمرو الداين (1) املقنع -1

املقاصد( -2 أسنى  يف  القصائد  أتراب  )عقيلة  العقيلة  لإلمام (2)منظومة   ،

 .هـ(590)تالقاسم بن فرية الشاطبي

التنزيل -3 خط  مرسوم  من  الدليل  األبعال  أليب،  (3) عنوان  أمحد  زدي،  اس 

 .هـ(721)تاكيشاء املربن البناملعروف با

 : املطلب الرابع: وصف املخطوط، ومناذج منه
 :وصف املخطوط -

باجلامعة    الفيلمية بقسم املخطوطات للمخطوط نسخة واحدة بمكتبة املصغرات  

برقم:   اإلسالمية املنورة،  )11/ 6832باملدينة  من صفحة:  وعدد 108-110،   ،)

ا، كت( 32-24أسطرها )  ي واضح. بخط مرشق أسود، وبحرب تبسطرا

 - الذي يغطي عىل النصهو ورق الرتميم املستخدم قدياما و-وقد ظهر أثر بياضٍ 

 ، ولكنه يسري. 3، ورقم  2يف أعىل الورقة رقم 

 

 

 
 

 
 ـ، وطبعه يف دار البشائر اإلسالمية، بريوت. ه 1437بشري احلمريي، عام    : د. طحبع عدة مرات، آخرها بتحقيق( 1)

 ار نوادر الكتب، بريوت. د هـ، وطبعه يف2142سويد، عام  يمن رشديققه الدكتور: أح (2)

 بريوت. ، ، وطبعته يف دار الغرب اإلسالميم1990حققته الدكتورة: هند شلبي، عام ( 3)
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 مناذج من املخطوط

 من املخطوط  ( 1)الورقة 
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 من املخطوط  (3) ة ـالورق 
 اب توالك لفاملؤ دراسة  علق بهذا آخر ما يت
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 قق()النص احمل
 لرحيمبسم اهلل الرمحن ا

العلامء، ونفع هبم املسلمني، وأرشدنا هبم أمجعني، ما    سؤال: السادة  أصلح اهلل 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ﴿  يف قوله:  -  ريض اهلل عنكم  -قولكم  

  فهل تثبت األلف بعد نحو: ونحوه،  [164عمران:آل ]  ﴾ ەئ ەئ    وئ وئ ۇئ
ا  ام  يعمج  يف ﴾ائ﴿  و  ﴾ وئ ﴿ يف  ذلك  لقرآن عىلكان  أم  ؟نحو    الصحيح يف ، 

الرسم؟تركهاالرسم   عىل  الصحيح  يف  هنا  لأللف  أصل  وال  عىل  ؟،  الدليل  وما   ،

 . نوا لنا ذلكعدمها؟ بيِّ 
يف مصاحف   ءرسم اليافقد تح [ 17]الكهف: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :وقوله تعاىل

يف   عيف مواض  ي()هيد  ا كونفيا شا  انا ايلنا ذلك ب، بينوا   ﴾ ڇ  ﴿  ة، وال أصل هلا يفمج

ا  ؟أم ال أصل هلا البتة ءمواضع فهل تثبت اليا (1)القرآن نحو ثالثة ، بينوا لنا ذلك بيانا

 . أو مثبتة إن قلتم بإثباهتا؟ ،شافياا، وما الدليل عىل حذفها إن قلتم حمذوفة

  ، ونحوه مثل قوله [ 36إبراهيم:  ]  ﴾ڃڄ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿  وقوله تعاىل:

مجح   [791البقرة:] ﴾پ ٻ پ پ  ٻٱ ٻ ٻ﴿ :ىلتعا مما  ع  ونحوه 

 . ؟ناث، ما الدليل يف ذلكإلبنون ا

الزخرف:  سورة  آخر  يف  تعاىل:  ېئ  ېئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿  وقوله 

 ؟ ، ما الدليل عىل قراءة اجلر(2) عىل قراءة اجلر  [88  -87]  ﴾ىئ ىئېئ ىئ

لنا ذ  ؟وعىل ما يعود امللحق بقيل  ؟،وعىل ما عطف ني،  سلم املمكم  عد  ال  كل بينوا 

ذ  فاملطلوب الفائمن  خ  ،ةدلك  اهلل  آمني  ،اريا جزاكم  وكرمه  بمنه  اجلنة   ،وأثابكم 

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم. 

 
 .[17، الكهف: 97، اإلرساء: 187ف : األعرا]وهي ثالثة:  ﴾ ڍ ﴿ بــ املقرتنة   ﴾ڇ     ﴿ قصد هبا: (1)

مح  (2) وقرأ  الالزة  بجر  وعاصم:  وقرم  اهلاء،  الكس  بنصب  الباقون:  اهلاءالأ  وضم  ابن  م  النرش،  انظر:   .

 .(498ص)ء البرش، البنا الدمياطي: ، إحتاف فضال( 2/410): اجلزري



 (ه1442خرة مجادى اآل)     ونــثالـثالو  اديحلا ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللدطيب اـ لشام اـمإلاد ـهـة معـلـجـم

521 

  ،  هداية للصواب   بقوله: اللهم يش  بيْ اب العالمة شهاب الدين أمحد بن عمر احلح جأ

 إليه متاب. وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت و

 عىل قسمني: (1)   مالرس ن أ لماع

 . للقياس  فيه   ال جمال   فإنه نص   ،ده املصاحف العثامنيةستنع مـــ بفاملتَ  ،عرت  وخم ع بَ تم

هر  ـتـ مخـوال  اصـم  :وـع  علـلـطـ ا  الكح ــيـح  النــاس ـوق  ،ابــتَ ـه    ، ونــويـحـ ه 

 /أ[.1]  (2) ون ـيـرضـالع ه ـم ـورس 

 . (4) يس قيا :عخرت  ، وللمح (3) اصطالحي :عتب  ويقال للمح 

شي اجلعربيبره  ءاقرالخ  قال  الدين  أتر  يف رشحه  (5) ان  القصااعىل   أليب  ،دئب 

 
وم، ورسم عىل كذا، ورشم بالشني:الرسم    (1) سح م ورح أ ْرسح الَرْسم   لغة: األثر، واجلمع  إذا كتب، وقد غلب 

لغة، ابن فارس: ال، مقاييس  (5/1932)وهري:  ر: الصحاح، اجلظط املصاحف. انملة عىل خ بالسني امله 

دليل احلريان،  ،  ( 42ص )   يني: املطالع النرصية، نرص اهلور ،  ( 241/ 12) :  ، لسان العرب، ابن منظور(2/393)

 . ( 51ص )   ملارغني: 

فالعر  (2) القيايس،  عن  العرويض  الرسم  الخيتلف  أهل  عليه  اصطلح  ما  هو  تقطيعهم ويض:  يف  ع روض 

ويعتمدوشِّ لل يفعر،  املن  دون  السمع  يف  يقع  ما  عىل  ذلك  به  ع  املعتد  إذ  ألهنم  نى،  اللفظ؛  العروض  يف 

هبا  يري يقوم  التي  احلروف  به عدد  متحركاا دون  وال   الوزن  نوناا ساكنة،  التنوين  يكتبون   : فمثالا وساكناا، 

الو يف  بحرفيراعون حذفها  املدغم  احلرف  ويكتبون  اقف،  الرسم  هو  وهذا  ترالوحني،  الذي  فيه  عى  يد 

املنطوق   التامة بني  فسيأيت يف هامش:  وااملطابقة  القيايس  وأما  انظ4ملكتوب،  السعادة، طاش .  مفتاح  ر: 

زاده: اهل(1/93)كربى  مهع  السيوطي:  ،  الفرماوي: (3/528)وامع،  حيي  ونقطه،  املصحف  رسم   ،  

 .(165ص) 

مي  (3)   .(20ص)عيل الضباع:، يه. انظر: سمري الطالبنيبذلك الصطالح الصحابة عل سح

الرسم    (4) أو  باخلط،  أيضا،  هجائوهو:  مالئي،  اإل ويسمى  بحروف  اللفظ  املكتوب  تصوير  يطابق  بأن  ه 

وعددها إال أسامء احلروف فإنه جيب االقتصار يف كتابتها عىل أول الكلمة   ذوات احلروف  املنطوق به يف

. انظر:  ه إذا نطق به،كحالصاد، جيم  نون،  س أن يكتب هكذا:  قاف،  ن. ص. ج ، وكان القيا  نحو:  ق. 

 .(3/500)وامع: ، مهع اهل(138ص: )ترصيف، ابن احلاجب، الالشافية غي علم 

الدين    (5) بن  برهان  عمر  بن  سنة إبراهيم  حدود  ولد  املقرئ،  الفقيه  ي،  اجل ْعرب  الربعي  حممد  أبو  خليل، 

، وأخذ عنه: أبو وخلق كثري  زري،براهيم اجلاهلل بن إ  لوجوهي، وعبد: أيب احلسن عىل اهـ، قرأ عىل 460

 =املعاين  نفاته: رشحه للشاطبية املسمى: كنزمحزة العدوي، ومجاعة، من أشهر مصن  بكر اجلندي، وعمر ب
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وهو موافقة   :، وينقسم إىل قيايس(2)ىالرسم عىل املسمَ   ءوجا»:  (1) الشاطبيسم  القا

واصطالحي اللفظ،  ببدل  وهو  :اخلط  زيادة  ،خمالفته  فصل  ،أو حذف  ،أو  أو    ،أو 

 . انتهى  (3) «ووصل

 
حرز= رشح  سنة  يف  تويف  الرائية،  ورشح  الكبار،  732  األماين،  القراء  معرفة  : الذهبيهـ.انظر: 

، غاية  (9/399)بكي:  ة الكربى، السعي، طبقات الشاف(6/49)لوفيات، الصفدي:، الوايف با(2/743)

 . (1/21)ي:النهاية، ابن اجلزر

يْني الرضير، يكنال اإلمامبن أمحد،  ه بن خلفالقاسم بن فرير  (  1) ع  ى بـأيب القاسم، ولد يف آخر سنة  شاطبي الرر

شيخ و، نيسأبو احلسن البلكبار العلامء منهم:   طائفة منم القراءات، قرأ عىل أشهر أعال  شاطبة،  هـ بـ 538

ل ِفي، أخذ عنه: علماإلسالم أ بن سامل، من أشهر تصانيفه:  ، وعيل بن شجاعالسخاوي  نديال  بو طاهر السِّ

أسنى  منظ القصائد يف  أتراب  عقيلة  ومنظومة:  بـالشاطبية،  تعرف  التي  التهاين،  ووجه  األماين  ومة حرز 

، طبقات  (4/71)ن، ابن خلكان:  ألعياوفيات اانظر:    هـ.590ئية، تويف سنة  رف بالرااملقاصد، التي تع 

السبكي، القراء  ،  (7/270)الشافعية،  ابن  ( 4/71)ر،الكبا=  معرفة  الزاهرة،  النجوم  بردي،  ت ،  غري 

 .( 41/243)، غاية النهاية، (6/136)

املسمى(   (2) عىل  الرسم  )وجاء  لتعريف     مجلة:  رشحه  أثناء  اجلعربي  بأساأوردها  اللفظ  وأنه  امء  هلجاء 

ظون  حابه: )كيف تلفصد نقلها عن اخلليل بن أمحد الذي قال ألان مفرداته، وقمسمياهتا؛ لبياحلروف ال  

 (، فقال: إنام نطقتم باالسم، واجلواب: )جه( عىل غري لدعوى؛ ألنه مل )جيمباجليم من جعفر؟، فقالوا :  

مى( انظر: الرسم عىل املس)نون( فالوجهان وجاء    يقل باجليم، بل من )جعفر(، فإن نقلت كرجل سمي

 . (96-95ص)صد: لة أرباب املرامجي

 . ( 96ص ) نظر: مجيلة أرباب القصائد:  (. ا ه أصله أو فرعه، أو رفع لبس، ونحو ات احلرف أو  ذ   للداللة عىل تتمته :)(  3)

ابن    النرش:  هـ(833)ت   اجلزريوعَرف  يف  االصطالحي  )واعلم    (1/128)الرسم  ابقوله:  ملراد أن 

الك عىل  باخلط:  وهو  واصطتابة،  قيايس،  فالقيايس قسمني:  اللفظ، الحي،  اخلط  فيه  طابق  ما   :

 فصل(.  بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أوما خالفه : واالصطالحي 

احلريان1349)ت   التونيس  املاِرْغني  وعَرفه  دليل  يف  املرسومة، (51ص  ):  هـ(  القرآن  )حروف  بأنه:   ،

 ه املقررة فيه(. يس، وهي قواعد ألصول الرسم القيا نية املصاحف العثامه خمالفات خط تعرف ب هو علم   :وقال 

، بقوله: )علم  بحال  (1/17):  عمرو الداين، أليب  يف حتقيقه لكتاب املقنع  احلمريي  وعَرفه الدكتور بشري 

الكتابي الظواهر  وتوجيه  وقطع  مجِع  وإبدال  وزيادة  حذف  من  واملخالفة  املوافقة  اة  بني  لرسم ووصل 

   يايس(.ين والرسم الق العثام
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  اللفظ  القاعدة العربية أنَ  :فصل» :لفظها م (2)اإلتقانبه كتا يف (1) وقال السيوطي

به والوقف عليه، وقد خالفها يف    ءالبتداروف هجائه مع مراعاة ايكتب بحالعريب  

   .(3)«اإلمامعض احلروف خط مصحف  ب

ه ـدث ـا أحـف مـمصحـي الـب فـل يكتـ: ه(5) اكا ـالـأل مـس   (4) ب ـهـأش   نَ ال: إـوق

ف  ـ ال ـ خ ـ ال: وال م ـ م ق ـ ، ث ( 6) ى ـ ألول ة ا ـ ب ـ تْ ـ لك  ى ا ـ عل   إال   ،: الالـقـف  ؟ءاـجـ ن اهلـاس م ـالن

 
هـ، 849وين، الشافعي، ولد سنة  الطول،  حممد اجلالل السيوطي أو األ ْسيحوطِي  أيب بكر بن  الرمحن بن  عبد  (1)

خذ عن: والشمس حممد بن موسى احلنفي، والفخر عثامن املقيس، وطائفة، وبرز يف مجيع العلوم، اشتهر  أ

املفيدة التصانيف  املبكثرة  كالدر  ا،  يف  واإلتقنثور  علوم  لتفسري،  يف  سان  تويف  ا911نة  القرآن،  نظر: هـ. 

البد( 8/51)لذهب، ابن العامد:  ت ارا، شذ(4/65)الضوء الالمع، السخاوي:   ر الطالع، الشوكاين:  ، 

(1/328). 

واإل   (2) الشؤون اإلسالمية والدعوة  منها: طبعة وزارة  الكتاب وطحبع ألمهيته عدة مرات  قق  رشاد جممع حح

 لدات. هـ يف سبع جم1426 رمحه اهلل سنة فهدامللك 

ما أورده    احف العثامنية اإلمام، ومن ذلك ص يطلق عىل مجيع امل : أنه  األول طالقان:   حف اإلمام إ للمص   (3)

ب يْدعن  ( 266/ 1) يف كتاب املصاحف    ابن أيب داود  ثرِي بن عح إمام أهل الشام«  255)ت    ك  هـ( قوله: »يف 

 امي. الش املصحف العثامين    املقصود به 

 عنده، وهو قول مرجوح.   ه عثامن  الذي أبقا   أن لفظ املصحف اإلمام خاص باملصحف :  الثاين  

تِب بني يديه    ول هو الراجح؛ ألن كل واحد األ ل  والقو   وحتت إرشافه،    من املصاحف العثامنية أصل  كح

ن عدد من أئمة القراءات لصحابة  وأمجع عليه ا  ن  الذي أبقاه عثام من النقل من املصحف    ، كام أن متكر

    ر الكردي: اهط   تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه، حممد  يع. انظر: للجم   عنده يدّل عىل أنه إمام

املصاحف  ،  (1/146):  ، أبو داود سليامن بن نجاحخمترص هجاء التنزيلمن كتاب  ، قسم الدراسة  4ص

  .(70ص )وز: ، ابتهال عزرسمج املؤلفني يف علم ال، مناه(61ص): ، حممد الطاسان املنسوبة للصحابة 

ب  (4) العزيز  عبد  بن  ب  بنأْشه  داود  الف  ن  ْمرو  ع  أبو  القييس،  املرصإبراهيم  مسكني،  يقيه  اسمه  قيل:   ،

ارث بن مسكني وأبو أشهب لقب، ممن روى عنهم: سليامن بن بالل، وفضيل بن عياض، روى عنه: احل و

، هتذيب التهذيب، (8/136)ن:  ، ابن حبالثقاتهـ. انظر: ا204 سنة  الطاهر بن السح، ومجاعة، تويف

 .(1/314)ابن حجر: 

اهلبات السنية العلية    . انظر:لصحابةألول الذي كتبه اا   رسم الكتابنى الكتبة األوىل: أن يكتب عىلمع   (5)

 .(294/ 1) القاري:عىل أبيات الشاطبية الرائية، مال عيل

الِ ( 6) الِك بن أنس بن م  :  روى عن أحد أعالم اإلسالم، وإمام دار اهلجرة،  دين،ْصب حي املاهلل األ    ك، أبو عبدم 

  = األوزاعي والثوري، وروى عنه:  سان، وخلق كثري كي ، وصالح بن  وامن عبد اهلل بن الزبري بن الع عامر ب
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 . ( 1)   ة ـ األم امء  ـ ل ـ ن ع ـ ه م ـ ل 

األلف والواو :  ئل مالك عن احلروف يف القرآن مثلسح :  موضع آخر  ال: يفـوق 

 . (3) ال :قال ؟املصحف إذا وجد فيه كذلك (2)غرَي ن تح أأترى 

  ،للفظيف ا  تنيمسم املعدوالريف  ف املزيدتني  الواو واألل  :يعني  (4)أبو عمرو  :قال

 .(5) ﴾ جئ ﴿ :ونح

أو ألف   ءواو أو يا  (9) من   (8) ف عثامنة مصحفخمال  (7) رمحتح   :(6) وقال اإلمام أمحد 

 
هتذيب   ،(9/45)هـ. انظر: املنتظم، ابن اجلوزي:  197  ومجاعة، من أشهر مصنفاته: املوطأ، تويف سنة=

 . (10/5): التهذيب

البيا(1/353)املقنع:    انظر:  (1) يف  رشد  ابن  أورده  اخلرب  وهذ  والتحص،  ال(18/354)يل:  ن  وذكره  بنا  ، 

 .(15ص: ) إحتاف فضالء البرش: الك يفم الدمياطي عن اإلمام

 املصحف(.: ) أن يغري من (403/ 2)نص اإلتقان:   (2)

 .(1/379) :ان، والزركيش يف الربه(1/475)املقنع: ذكره الداين يف  ( 3)

وعرف بالداين   هم القرطبي،موي موالعثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمر الداين، األ  أبو عمرو  (4)

املنعم هـ، أخذ عن مجاعة من أهل العلم، منهم: طاهر بن عبد  371تى وفاته، ولد سنة  ح  (لسكناه بـ)دانية

  ثامن بن سعيد الداين، أمحد بن ع ن أشهرهم :ولده:ليه مجع   غفري  ، مبن غلبون، وأبو احلسن احللبي، قرأ ع

القرآن روايتِه وتفسريِ   ئمة األعالمن أحد األوأبو داود سليامن بن نجاح، كا ومعانيه وإعرابه،   ه،يف علم 

ل  والبيان يف عد آي القرآن ، تويف منتصف شوا  وله تآليف حسان، منها: جامع البيان يف القراءات السبع، 

انظر:  ـه444سنة   ي.  األدباء،  احلمويمعجم  الكبار:  (3/485)،  اقوت  القراء  معرفة   ،(1/406 ) ،

 .(503/ 1)، غاية النهاية:(1/188)فرحون:هب، ابن الديباج املذ

 .(1/475)ملقنع: ا انظر:( 5)

  اهلداة األعالم، ولداهلل املروزي البغدادي، أحد األئمة الفقهاء و أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد  (6)

احلميد  ،عيينة  سفيان بنهـ، روى عن:  164ببغداد سنة   بن عبد  البوجرير  خاري  ، ومجاعة، روى عنه: 

هـ. انظر: طبقات  241ويف سنة  ، وكتاب الزهد، تندصنفاته: املسوأبو داود، وطائفة، من أشهر م  لمومس

 .(1/62)، هتذيب التهذيب:(8/18)، الثقات: (7/345)ابن سعد: 

 رم (. نص اإلتقان: ) حي ( 7)

 اإلتقان: ) اإلمام (. نص    (8)

 نص اإلتقان: ) يف (.  ( 9)



 (ه1442خرة مجادى اآل)     ونــثالـثالو  اديحلا ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللدطيب اـ لشام اـمإلاد ـهـة معـلـجـم

525 

 .(1) أو غري ذلك 

البيهقي اإليامن:    (2) وقال  شعب  مصحفا »يف  كتب  عىل  من  حيافظ  أن  فينبغي  ا 

التي هبا    اهلجاء  فيهالخياوال    ،املصاحف  (3) تلككتبوا  يح   (4) فهم  ممَ غرّي وال  وه  كتبا   

   انتهى. (5) «اظم أمانة منّأعو ،اسانا لوا صدق قلبا وأ ،أكثر علاما  نواكا هنمفإ ،ائا شي

كتب  يف  مستوفاة  وبياهنا  معرفتها  إىل  حيتاج  وقواعد  أصول  العريب  وللرسم 

عن ة  ت أشياء خارجءالقوانني لكن جاالعربية، وأكثر خط املصحف موافق لتلك  

عرفنا سببها، ومنها ما  ا  م   منهايقاس عليها،    والالتباع السلف    ؛ايلزم اتباعه  ذلك

   :يف أمور ا، وينحرصغاب عن

كتب عىل  فيه قراءتان فيح   ، الوصل والفصل، ما(6) ، الزيادة ، مهزة البدلذف  احل

، وحملها مرسوم اخلط القرآين، (7)دأمثلة ال حيتمل ذكرها هذا الكاغ    ولكلٍ   ،أحدمها

 
 . (1/703)ذكره الزركيش يف الربهان   (1)

هـ، أخذ عن: أيب الفتح 348اإلمام املحدث الكبري، ولد سنة    كر، أبو بالب ْيهقي عيل  أمحد بن احلسني بن     (  2)

و احلاكم،  اهلل  عبد  وأيب  العمري،  علامء عرصهنارص  من  احلدطائفة  عنه  وأخذ  األعيان ،  من  مجاعة  يث 

عب التصنيف،منهم:  حسن  كان  الفراوي،  وحممد  القشريي،  املنعم  تصاو  د  الكربى، من  السنن  نيفه: 

، طبقات الشافعية، ابن قايض  (1/76)هـ. انظر: وفيات األعيان: 458يف سنة توغريها، ئل النبوة، وودال 

 .(4/8)شهبة: 

 تقان: ) فيه (. نص اإل (  3)

ح فتهـ، أخذ عن: أيب ال348ام املحدث الكبري، ولد سنة  ، أبو بكر اإلمالب ْيهقي  بن عيل  أمحد بن احلسني    (  4)

ا اهللنارص  عبد  وأيب  وطائفة  لعمري،  احلاكم،  علام  األعيان ء  من  من  مجاعة  احلديث  عنه  وأخذ  عرصه، 

حسن   كان  الفراوي،  وحممد  القشريي،  املنعم  عبد  تصانيفمنهم:  ومن  الكربىالتصنيف،  السنن  ، ه: 

ايض  ة، ابن قافعي، طبقات الش(1/76)هـ. انظر: وفيات األعيان: 458ة ودالئل النبوة، وغريها، تويف سن

 .(4/8)شهبة: 

ا عليهم(. انظر:ن ي أن نظتتمته: )فال ينبغ   (5)  .(2/548)شعب اإليامن:   بأنفسنا استدراكا

 يح: اهلمز، البدل. كذا يف نسخة املخطوط، والصح (6)

  نوع من الورق يصنع من القطن وحلاء األشجار.  القرطاس وهو فاريس معَرب، وقيل: إنهبفتح الغني:    (7)

 . ( 47ص ) العريب، أمحد شوحان،    ط ، رحلة اخل ( 110/ 9  ) العروس، الزبيدي:   ، تاج ( 380/ 3  ) لسان العرب: نظر: ا
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بالتصنيوق أفرده  منئف خال د  واملتملا  /ب[ 1] ق  التصانيف   وأمجع  أخرين،تقدمني 

أليب املقنع  افيه:  عمرو  واملنظومل  أليب داين،  الدليل  وعنوان  للشاطبي،  العقيلة    ة 

املراكيش ذك(1) العباس  ما  ،  توجيه  فيه  اخلطر  قواعد   هذه   (3) [ ....]و  ، (2)خالف 

 . ما ذكر   رر تق ا   كلامهتا إذ تالف أحوال معاين اختلف حاهلا يف اخلط بحسب اخ نام  إ ،  األحرف 
  ﴾ ائ﴿  و﴾وئ ﴿نحو:  أللف بعدقني اهلل وإياه: فهل تثبت اسائل وففقول ال 

 ؟.إىل آخره

 ،بعد نحو ما ذكريف الرسم االصطالحي السابق ذكره  نعم تثبت األلف    جوابه: 

مَ   إذْ  املصحف  رَص تب  رسم  عليه،  يقاس  إتقانه  ع ال  السيوطي يف  بذلك   (4) ..[]..ح 

 : بقوله

اللقاعا» اثانية  د  نحو:دت  يلزيادة: زيف  آخر اسم جمموع  الواو  بعد  ڄ  ﴿  ألف 

[46البقرة:  ]  ﴾  ۋ ۋ ﴿و  [90نس:و ي]  ﴾ڃ 
مفرد  ،(5) فعل  مجع    ،وآخر  أو 

 
العباس  (1) أبو  العدوي  األزدي  عثامن  بن  حممد  بن  البنا  أمحد  بابن  علوم  املعروف  يف  نبغ  منها  ء،  شتى: 

ن أيب  د اهلل حممد بوأيب عب  أيب عبد اهلل حممد بن عيل بن حييى املراكيشالرياضيات، والقانون، أخذ عن:  

فاضالا  ا وكان  وغريمها،  املرشف،  التآليف: عالربكات  من  وله  التعليم،  يف  مجاعة  به  انتفع  نبيها  قال 

والل احلساب،  يف  مداالتلخيص  يف  العقلية  وكتاوازم  العلوم،  سنة  رك  مات  ذلك،  وغري  األنواء،  يف  ب 

 .(1/222)يل: ، الزرك عالم، األ(1/331)ظر: الدرر الكامنة، ابن حجر:  . ان721

بأَنه أحد أمجع التصانيف يف علم الرسم، وأَن املراكيش ذكر  ف  تاب ابن البناء املراكيش، وإْن وصفه املؤلك(  2)

تلفيه توجيه الرس أَن أغلب  التوجيهات ال  م، إال  بناها عىل معاٍن باك  بل  طنية،  تقوم عىل دليل رشعي، 

املقنع  سم املعتمدة، ويف إيراده مع  الرال يعد من مصادر  الكتاب  أن  ة فلسفية، فضالا عىل  وجوانب كالمي

البن  لةوالوسي ابن  عند  الرسم  توجيه ظواهر  انظر:  الفائدة،  من  وملزيد  للصواب.   من  جمانبة  املراكيش  اء 

، رسالة علمية لنيل نقدية، فتحي دوفلة   دليل من مرسوم خط التنزيل، دراسة حتليليةكتابه عنوان ال  خالل

  .م1420جامعة اجلزائر، اجستري، بامل

 بياض يف األصل.  ( 3)

 ني، كلمة مبهمة. فتما بني املعقو (4)

كتاب اإلتقان،    (5) وتتمته:  (2/408)هنا سقط من  امل269قرة:  ]الب  ﴾ۈئ ۈئ ﴿»،  فرد،  [، بخالف 

:[68]يوسف:    ﴾ۈئ ۈئ  ﴿نحو:   إال  ]النساء:   ﴾پ  پ  ڀ  ﴿  و  [،  527رة:  ]البق  ﴾ڎ  ﴿   ، 

 .«صوبو منمفرد أو مجع، مرفوع، أ  فعل، وآخر  [176
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 يف سبأ  ﴾ہ ہ ہ ھ ﴿   ،﴾ې﴿  ﴾ ڳ﴿ نحو:  (1) ، منصوب، أو  مرفوع

 . (2) انتهى « [5]

  هناكو  نص عىلأو ال  ،عىل متام الكلمة ووجه زيادة األلف الداللة  »  قال اجلعربي:

ثم   [72فال:  ن]األ ﴾ ڎ ڎ ﴿ املنفصلة بالعاطفة نحو:  لبسحتامل  ا عند امريا ض

 . (5)   «(4) كرميح و  دعِ : ي  كلفظ (3) ا للبابعليها طردا املتصلة لت محح 

 
ا : )  (1)  ﴾ ٹ  ڤ ﴿   [، 21]الفرقان:    ﴾ٿ ﴿  حيث وقعا،  ﴾ ې ﴿  ﴾ ڳ ﴿   إال :هنا سقط أيضا

  [،99]اء  يف النس  ﴾ڭ     ے  ے  ۓ  ۓ ﴿  و[،  9  ]احلرش:  ﴾ىېې   ﴿ [226]البقرة:  

 [(. 5] يف سبأ ﴾ہ ہ ھ ﴿

آخر ورقة يف املخطوط،   سألة كاملة وافية يفن أعاد املكبري يف النقل بأهذا السقط ال   استدرك املؤلف    (2)

 /ب[.3. انظر: ]ائدةف  حتت عنوان:

أللف زيدت إن ا»كتاب املصاحف:    من أحسن ما قيل يف توجيهات زيادة األلف بعد الواو عىل مذهب  (3)

للبعد و إْن قلت: )رضبوهم(او اجلمع،  فإنك  وما ينفصل،  ال  فرق بني ما يتصل  يكون  أن  تمل  ضمري  حيح

، ومفعوالا  متصالا فيكون  الضمري يف،  من  بدالا  يكون  أن  ،  :  حيتمل  منفصالا فيكون  احتمل )رضبوا(  فلام 

أتيا   وقد  بينهام،  ليفرقوا  األلف؛  زادوا  قال  واحتمل  القرآن،  يف  ا  سمعا يف  تعاىل  التطفيف  اهلل    [: 3]ورة 

  [: 37]  الشورى  مفعوالن، وقال تعاىل يف سورة  فهذان ضمريان، متصالن،  ﴾ۉ ۉۅ  ۅ   ﴿

ا؛  ف  فهذا ضمري منفصل،  ﴾ گ   گ  ڳ  ڳگ  ﴿ . انظر: كتاب  « ليقع الفرق بني املعنينيزادوا فيه ألفا

   . ( 246  ، 345ص ) ابن آجطا،  التبيان رشح مورد الظمآن،  وما بعدها،  (17ص:)اخلط، الزجاجي، 

يح   (4) ومضارعها  د،  ع  و  من  ِعد  ي  يف  الواألصل  حذفت  ولكن  الفاء  معتل  الالزم  وِعد،  الفعل  بني  للفرق  او 

جب احلذف،  ء وكسة،  ياتعدي، أو لوقوعها بني  وامل ل الواو و  ثِق  ثم  ومها ثقيلتان. فلاَم انضاف ذلك إىل 

ذفوا مع اواهتا عليها،  محلوا سائر أخ ، محالا عىل ا  لتاء، فقالوا:هلمزة والنون وافح  ِعدح ِعدح وأ ِعدح ون  كام و  لياءت 

، أحكِرمح قالوا:  ْكِرمح "وأصله    أهنم  اهل  "أحؤ  استثقاالا فحذفوا  الثانية  يحكِرمح  ال   مزة  محلوا  ثم  اهلمزتني،  جتامع 

  ،) نصاف يف  اإل تالف. انظر:  والفرار من نفرة االخ  ،اكلل ذلك لتحصيل التشك وتحكِرمح ونحكِرمح عىل)أحكِرمح

األنباري:مسائ الربكات  أبو  اخلالف،  الترصي(2/278)ل  علم  يف  الكبري  املمتع  عصفور:  ف،  ابن   ،

  .(166ص )ين: غاخ النحو العريب، سعيد األف، من تاري(280ص)

يعد ويكرم؛ أل بالفعلني:  الواو  بعد  زيادة األلف  املؤلف مسألة  : )يعد( و)يكرم( حذفووقد شبّه  يف  ا  ن 

الثاين   عليهام،ايف  احلرف  أخواهتام  سائر  محلوا  ثم  أمور،  لعدة  احلال    ملضارع،  وكذلك  للباب،  ا  يف  طردا

التياأل الواو    لف  بعد  ا خشزيدت  بالعاطفة، ثم محلوا   يةللتنبيه عىل كوهنا ضمريا املنفصلة  الواو  التباس 

ا ا للباب أيضا  .الواو املتصلة عليها طردا

 . (498ص ): مجيلة أرباب املراصد (5)
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ا الخ، إن يف قوله: أم الصحيح يف الرسم تركهوال وجه لذكر  السائل الصحيح   

االصطال الرسم  مرسوم  حي  أراد  سب  خطأعني:  ملا  وإنالقرآن  الأراد    ق،  رسم  به 

وا بعد  فيه حذفها  فالصحيح  الفعللقيايس  ك  او  و(ايتلوـ)ـللفرد  غري    (ايدعو)،  يف 

فرقا  املتطرفة  ابن  القرآن، وزيادهتا بعد واو اجلمع  العطف  كام ذكره  بينه وبني واو  ا 

راب عاإلو  أو وا  ،الضمريخوف لبس واو    :يف مقدمته يف اخلط، واملراد  (1)احلاجب

املفرد وفيام    عدمها يفسأل يف هذا عن دليل  وال يح   ،ملتصلةب يف اا للباوطردا   ،املنفصلة

بل قال   ،ملجيئه عىل األصل، واألصل عدم الزيادة  ؛االصطالحي  ستثني يف الرسما

 . (3) «ندور اللبسلِ  ؛(2)[اجلمع]يكتبها يف ن ال ومنهم م  »ابن احلاجب: 

 ﴾ ڍڇ ڇ ڇ  ڇ ﴿  ىل:تعا  هقولووائده:   فر اهللكثَ [  2أ/ ]   وقول السائل: 

  م ـلـي عـوط ف ـبـضم ـاب الـت ـي كـف  (4) ه ــال ـقا  ـم  ه: ــ واب ـ ج ـ ف ره،  ـإىل آخ  [17]الكهف:  

 
هـ،  571لد سنة  و  املالكي املعروف بابن احلاجب، أبو عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر، الفقيه األصويل    (1)

العلوم عىل وا  تلقى  العربية  ، وأيب اجلود لقيد مجاعة من علامء  ياسني  بن  إسامعيل   : منهم  والفقه  راءات 

ملذهب املالكي، والكافية انها: خمترص يف  ، وصنف التصانيف احلسان، ماللخمي، وأخذ عنه خلق كثريون

سنة:   تويف  النحو،  األعيان:  هـ646يف  وفيات  انظر:  ا(3/248).  معرفة  الكبار:  ،  ،  (2/648)لقراء 

 .(2/87)الديباج املذهب:

 نسخة املخطوط، والصواب: يف اجلميع.  كذا يف (2)

احلاجب(  3) البن  القول  هذا  عىل  أقف  ال  مل  بل  احلبييش،  أورده  احلكام  ابن  قاله  الشافية،  اجذي  يف  ب 

نو) :( 143ص)  ا يف اجلميع(. منهم من حيذفه ربوا املاء، ويف نحو: شايكتبها  منهم م 

  واألكثرون ال يكتبون األلف»  ، إذ قال:(3/273)يف رشح الشافية للرضا األسرتاباذي:    ووجدتحه بمعناه

واو استعام  اجلمع االسمي نحو شاربو  يف  أقَل  لكونه  ااملاء،  الفعل  يبال  ملتصالا من  فلم  واو اجلمع،  به  ل 

ن حيذف األلف يف الاللبس فيه إن وقع لقلته،     .«هامااللتباس في فعل واالسم؛ لندورومنهم م 

ه يف مجيلة أرباب امل   ، وإنام مل تكتب اجب، وقد نقله اجلعربي عن ابن احل(499ص)صد:  راووجدتحه بنصِّ

 ألفه، وهذه قاعدة من قواعد اإلمالء. حذفت   اف، فكل ما أضيفنحو: شاربو املاء ألنه مض األلف يف

 هو: ات السبع وضبوط يف بيان القراءقاله الغزنوي مؤلف كتاب امل يريد ما  (4)

ويقا حممد،  بن  حممد  بن  عثامن  الدين  مسلامن    ل:رشف  حممد  بن  شاع  حممد  وابن  شاه،  ابن  حممد  ابن 

= فحفظ القرآن عليه خلق، وأقرأ أيضاا  دة،  الظهري وأقرأ م  شيخ هراة، قرأ للسبعة عىل:الغزنوي اهلروي،  
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الالم    (نْ م  ):  (1) [ةراءــالق] معتل  مضارع  عىل  دخل  بحذفإذا  واملراد -  كتب 

 ،افاؤه  :يسمى  الكلمة  لو أألن عند الرصفيني    ؛آخر الكلمة يف املعتل  :بحذف الالم 

المه  ،عينها  وأوسطها الالموآخرها  ال    ﴾ېې ﴿  ﴾ڇ ڇ ﴿ نحو    -(2) ا 

 .ىانته (3) «  [117املؤمنون: ]

مرا  السائل  ولعل  الثالثةد  األعراف  :باملواضع  والكهف   ،واإلرساء  ،يف سورة 

املواضع هذه  يف  هلا  أصل  عىل    ةحمذوف  وجدناهاو  ،فال  حمررة  مقدمة  مصحف  يف 

 ازم .جلحذفها دخول ا ، والدليل عىلةرواملواضع املذك اإلمام يف

الرسم الشي  ذكره  يف  له  مؤلف  يف  الكاتب  حسن  نظر  وال،  (4) خ  يف ل  رسمها 

زمننامص كثرت-  احف  اجلهل  -وإن  راسمها:  عىل  الغالب  االعتناء    ،إذ  وعدم 

 بمرسوم اخلط االصطالحي. 

وعىل    ،(5)مجالفيه إ  إىل آخره  [36إبراهيم:  ]  ﴾ڄڦ ڄ ڄ ﴿وقوله تعاىل:  

ملِ رادهم ب  :  بصيغةالعائد    الضمريأتى  ــم  واجلمع،    عليها  اإلفراد يأت  ل    ، ؟ بصيغة 

: ما قاله السيوطي يف إتقانه  بهوا فج   ،كان كذلك  إنف  ؟  (6) عاقل  جلمع غري  ياتواآل

 
.  ، هبراة 829سنة  يف شوال  ، تويف  تقد، وأركان اإلسالماته: جامع الوقوف واآلي املبالسبع، من مصنف=

النهاية: غاية  الدراسة،  (1/822)انظر:  قسم  الغزنوي،  املضبوط،  العريب،  (33ص)،  األدب  تاريخ   ،

 .(7/217) : روكلامنب

 واب: املضبوط يف علم القراءات. خطوط، والصكذا يف نسخة امل (1)

 ط. بو، ال ِمن كالم مؤلف املضني من كالم احلحــــب يْيش ما بني الرشطت (2)

ڇ  ﴿   معتل الالم كتب بحذف الالم نحو:ع  من إذا دخل عىل مضار»   :(267ص  )ص كتاب املضبوط  ن  (3)

 .«اونحوه [ 269]البقرة:   ﴾ى  ائ   ﴿  ﴾ې  ې ﴿ ﴾ڇ 

 سة.ىل أنني مل أقف عىل املؤلِف، أو كتابه يف قسم الدراشارة إسبقت اإل (4)

السائل  (5) سؤال  قوله [36اهيم:إبر]   ﴾ ڃڄ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ﴿   :وقوله »:  نص  مثل  ونحوه   ،

ع بنون اإلناث، [197البقرة:    ]   ﴾ٻ پ پ پ  ٻٱ ٻ ٻ﴿  تعاىل: ، ونحوه مما مجح

ل يف فتواه، ففهم  فيد  ه إمجال(، يولعل قول املؤلف: )في  «ك؟ما الدليل يف ذل  يْيش احلحــــب  أن السائل مل يفصِّ

ــماجلمع، وئد عليها بصيغة مل  أتى بالضمري العاأن مراده:   ؟.يأت بصيغة اإلفراد ل 

يهــا بصــيغة ات مجع  لغري العاقل: )األصنام( و )األشــهر(، وقــد عــاد الضــمري عليالذي ورد يف اآل أن  يريد    (6)

 .﴾پ﴿و ،﴾ ڄ ڄ﴿اجلمع: 
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، وقد اجتمعا (1): اجلمع، ويف القلةفرادوأما غري العاقل فالغالب يف مجع الكثرة اإل»

: ن قالإىل أ  [36:  التوبة]  ﴾ھ ھہ  ہ ہۀ ۀ ہ  ﴿  ىل:يف قوله تعا

 ، الكثرة  :وهي  بصيغة اإلفراد عىل الشهور   ﴾  ڭ﴿  فأعاد  ﴾ڭ  ڭ ڭ﴿

  ﴾ ڭ ڭ ﴿ا عىل  فأعاده مجعا   [36]التوبة:   ﴾ ۋ  ۋٴۇ ۈ  ﴿  : قال م  ث 
 انتهى. «وهي للقلة

ال  ،واآليات كذلك كام ترى ما ذكره  القاعدة  (2) راءفوالدليل  أن هلذه  ا رسا »  من 

َحد  ا وح ا كان واحدا ـّـمل  -عرشةىل ال زاد ع   وهو ما-رة  مع مجع الكث  ميزاملوهو أن    ايفا لط

القل  ،الضمري   وعدَ   ،(3)«ع الضمريا مجح مجعا ا كان  ـّمل  -هناودفام    لعرشةاوهو    -ة  ومع 

 . (4) ا من التنافربعضهم اآلية من ختالف الضامئر حذرا 

  :جوابه   ؟(5)راجلراءة دليل عىل قوله: ما اله تعاىل يف سورة الزخرف إىل قوقول 

علـالدلي  قـل  اـى  عـجـ لراءة  ق ـف  ﴾ ۋ ﴿  عىل  ﴾ ىئ﴿ ف  ـطْ ـر  ه  ـولـي 

[  2]ب/ يعلم وقت    :أي  وعلم قيله،  [85ف:زخر]ال ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿   ى:ـالـعـت

 
الضمريبخال  (1) يعود عليه  الذي ال  العاقالت  أو  ف مجع  للقلة  كان  اجلمع سواء  بصيغة  إال  للكثرة،    غالباا 

 .(1/456)اإلتقان:. انظر: [233ة: البقر] ﴾ھ  ھ ﴿ نحو:

أبو زكريا األْسل مي النحوي الكويف  ن عبدب  حييى بن زياد  (2) بـ)ا  ،اهلل،  النحاة، رو املعروف  ى  لفَراء(، شيخ 

ة بن عاصم،   بكر بن عياش، وعيل بن محزة الكسائي، ومجاروف عن: أيباحل ل م  عة، روى القراءة عنه: س 

هـ. انظر:  207ة  سنمصنفاته: معاين القرآن، والوقف واالبتداء، تويف  ن  ن، م هارون بن عبد اهلل، وآخروو

 .(2/371)نهاية: ، غاية ال(5/621)معجم األدباء، ياقوت احلموي: 

 . (565-1/564)قان:اإلت (3)

ا من التنافر نوقد خي»:  (1/563)قال السيوطي يف اإلتقان:  (4) ڭ ڭ ﴿  حو:الف بني الضامئر حذرا

 . «ربعةألأتى بصيغة اجلمع خمالفا لعوده عىل ا  ﴾ۈ ٴۇ ۋ  ﴿م قال: رش ثالضمري لالثني ع   ﴾ڭ 

الزخرف:  وقوله»يقصد:    (5)  ېئ ېئ ىئ ېئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿   تعاىل: يف آخر سورة 

ما عطف؟، وعىل ما يعود قراءة اجلر، ما الدليل عىل قراءة اجلر؟ وعىل    عىل  [88  -87]   ﴾ىئ ىئ 

 . «امللحق بقيل؟
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يف كتابه   (3) مكي بن أيب طالب  (2) [.. ..]  (1) هويعلم وقت قوله وترضعقيام الساعة،  

إع  ،الكشف مشكل  كتابه  يف  القرآن  ارونحوه  لعاصم  (4) [..]..ب    ،ومحزة  اجلر 

 . (5) واحدبمعنى القال ولقول وا  للقيوا
ما:  وقوله ال  جوابه:؟  عطف  وعىل  عىل  وقعطف  ماوساعة،  عىل  يعود   له: 

عيسى  جوابه:  (6) ؟ ]....[الضمري عىل  جزم    ،يرجع  وسلم  عليهام  اهلل  وحممد صىل 

 . (9) حيلامل اجلاللوبالثاين:  ، (8)مكي بن أيب طالب (7) ]....[ 

 
الكشف:  (1) كتاب  قيام  وعأي:  »   :( 2/263)نص  وقت  ويعلم  أي:  رب،  يا  قيله  وعلم  الساعة،  علم  نده 

 .«ساعة، ويعلم قوله وترضعهال

 (. هر من السياق أهنا: )ذكرهبياض يف األصل، ويظ (2)

ي ب  (3) كِّ روش  -ن أيب طالبم  يْيس القريواين ثبن حم  -واسم أيب طالب مح  م األندليس، مد، اإلمام أبو حممد الق 

املقرئ،   سنة العالمة  م355  ولد  وسمع  غلبون،  بن  الطيب  أيب  عىل:  القراءات  قرأ  القاسم ن  هـ،  أيب 

،  بن سليامن اللخمي لبياز، وموسىن احييى بن إبراهيم بمنهم:  السقطي، وآخرين، وقرأ عليه مجاعة كثرية

ثام عىل  تنيف  القراءات،  وتواليفه  يف  التبرصة  منها:  ا،  تأليفا سننني  تويف  التجويد،  يف   هـ 437ة  والرعاية 

 . (2/093)، غاية النهاية: (1/394)انظر: معرفة القراء الكبار: 

 قراءة(. بياض يف األصل، ويظهر من السياق أهنا:)  (4)

ق  (5) توجيه  فقد  راءوأما  النصب  منها:ة  عديدة،  أقواالا  فيها  مكي  اإلمام  رسهم    ذكر  قوله  عىل  العطف 

املحذوف هو معطوف ع  م ونجواهم، ونسمع قيله، وقيل:نجواهم أي: نسمع رسه ىل مفعول يعلمون 

الساعة؛ ألن معناه مون قيله، وقيل: هو معطوف عىل معنى وعنده علم  علكأنه قال: وهم يعلمون احلق وي

نصوب عىل املصدر أي ويقول قيله.  ال: ويعلم الساعة، ويعلم قيله، وقيل: هو ماعة، فكأنه قالسويعلم  

 .(2/262)كشف: ، وال(2/652)ل إعراب القرآن: انظر: مشك

 الضمري امللحق بقيله(.د بياض يف األصل، ويظهر من السياق أهنا: )وعىل ما يعو (6)

 ول(. باأل)ويظهر من السياق أهنا:  بياض يف األصل، (7)

 .  (2/651)ظر: مشكل إعراب القرآن: ان (8)

 .(656ص:)نظر تفسري اجلاللني، ا (9)

هـ،  791يم املحيّل الشافعي، ولد سنة  د بن حممد بن إبراهجالل الّدين حممد بن أمح هو:  واجلالل املحيل

منه  البلقيني، وويل  م:أخذ عن مجاعة،  البيجوري، واجلالل  وقرأ عليه    عن  الفقه،  عة، وكان  مجاتدريس 

يف سنة قه، توع اجلوامع يف األصول، ورشح املنهاج يف الف ل اإلقراء، وأّلف كتبا حسانا منها: رشح مجقلي

 . ( 447/ 9)   ، شذرات الذهب ( 444/ 1) سن املحارضة، السيوطي: ، ح ( 39/ 7)ضوء الالمع: هـ. انظر: ال864
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 خامتة

ال لكتابة  الكرآقرذكروا  الصحاختار  (1) ]....[ يم  ن  املخه  الوجه  من  صوص ابة 

  :منها ما ذكره يف كتاب املضبوط(2)   .[]...لقياس لف ملخالا

معجزا )أ العظيم  القرآن  كان  ملا  خمالفا نه  لكالم  ا  بنظمه  عىل   ،املخلوقنيا  كتبوه 

 . (5) مافق اخلط النظ يول ؛ (4) ا خطوطهم وكالمهم خطه أيضا  (3)خمالفة

كام  ع،  امغري استأن يقرأه من    ألحدٍ   (6)جيوز  الا  قرآن العزيز سمعيًّ لاكان  وأنه ملا  

   .(7)من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ () :خلرب الصحيحء يف اجا

لئال جيرتئ أحد    ؛القراءة به ألحد إال بعد االستامع  (8) كنمْ ـال تح   كتبوه عىل وجهٍ 

 
 ما اختاره(. أنه :)عىلضبوط الكالم وأفدته من كتاب املاض يف األصل، وما يدل عليه سياق بي (1)

ن  سياق الكالم وأفدته م  دل عليهنه سوى حرف الراء والتاء املربوطة، وما يبياض يف األصل، مل يظهر م  (2)

 نه: ) فوائد كثرية(. ، أ(189ص )كتاب املضبوط: 

 خيالف(.  ا :)عىل م(189ص)يف كتاب املضبوط،  (3)

يف وا املصاحف إنام استخدموا اهلجاء املستعمل حني كتب-هم علي رضوان اهلل-الصحابة إَن احلق أن يقال:  (4)

تبونه املصاحف، هو الذي يعرفونه ويكّن خلط الذي كتبوا به  ينة؛ ألزماهنم، ومل يتعمدوا كتابته بطريقة مع 

كتابية إىل فرتاٍت  قواعده، وبام حيمل من ظواهر  ب   نقوشهم، وهو يعود  يف عقودهم، ويف معامالهتم، ويف

م تا أقدم  املن  نسخ  املريخ  القرآنية  النقوش غري  تأَمل  ن  وم  بعده  صاحف،  أو  قبله  أو  إىل عهدهم،  نسوبة 

انظر: رسم املصحف دراسة   ل وغريه.به املصاحف من احلذف واإلبدا م كتبوه عىل ما كتبوا جيد أهن بقليل،

د. لغوية،  عل(170ص) قدوري:  م  غان  تارخيية  يف  أبحاث  القرآن ،  ب  -وم  موازنة  رسم  بحث:  ني 

.  وما بعدها، معجم الرسم العثامين، د  (192ص)غانم قدوري:    والنقوش العربية القديمة، د.املصحف،  

 .(1/20)ي: بشري احلمري

 خلط النظم يف اخلالف(. :)ليوافق ا(190-189ص)يف كتاب املضبوط،  (5)

 وغ (.يس:)ال (190ص)يف كتاب املضبوط،  (6)

ري، باب ما جاء يف الذي يفس القرآن برأيه ح رقم تفس، يف كتاب ال(5/200)الرتمذي يف سننه:  أخرجه    (7)

أ قال    [، ويف سنده سهيل بن أيب حزم،9522] هل احلديث يف سهيل بن أيب  الرتمذي: وقد تكلم بعض 

 . (827ص: )باين يف ضعيف اجلامع، حزم، وأورده األل

 . :)ال يمكن((901ص)يف كتاب املضبوط،  (8)



 (ه1442خرة مجادى اآل)     ونــثالـثالو  اديحلا ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللدطيب اـ لشام اـمإلاد ـهـة معـلـجـم

533 

 . (2)اخلطأ قع يفال يستامع حتى إال بعد اال ،(1) ىل قراءتهع

ملوأنَ   كاه  التعظي ا  يف  والثواب  األجر  بخط  وأكرب  أكثر    ،علم توال (3) من  ال    كتبوه 

  .(5) ( (4)تتيس قراءته به إال هبام، ونصيحة منهم للمسلمني

وإنْ وه  مناسبة    ذه  كثري  فيها  يكن  تتمياما مل  للفائدةذكرناها  أ  ،  انت واهلل   ىهعلم، 

 .آمني  -اىلهلل تعرمحه ا-جوابه 

 لة: مسأ 
السادة  اهلل  األعالم  أصلح  األناالعلامء  وقادة  ما  اإلسالمبنيان    هبم  مروعم،  ،   :

  ﴾   ڎ ڈ ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ﴿   يف قوله تعاىل:  -ريض اهلل عنكم -قولكم

 ڍ ڍ ڇڇڃ   چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿  ، وقوله تعاىل:[108]  آلية يف يوسفا

سورة    ﴾ڌڌ  تث   [36]الرعديف  هل  ألف  وأشباهها:  الو  بت  يف  او  بعد 

هنا أهل التي يذكرو  قاعدةالو  ،عىل إثباهتادة مصاحف  جدنا ع فإنا و  ؟أم ال  (ادعوأ)

استطرادا ال مصنفاهتم  يف  ناَص نحو  إثباهتاا  عدم  عىل  واو    ؛ة  بعد  تثبت  إنام  لكوهنا 

 
 . (إال بعد االستامع ، وال يقدم عليهائ أحد عىل قراءتهرتلئال جي:)(190ص)يف كتاب املضبوط،  (1)

الستامع والتعلم خطأ، وإن كانت صحيحة يف : )ألن القراءة بدون ا (190ص)  التتمة يف كتاب املضبوط،  (2)

 ن صاحب الرشع صىل اهلل عليه وسلم عَده خطأ(.الواقع؛ أل

 )يف التعليم(.  ب املضبوط:تايف ك (3)

ل  سبيمل يتوانوا يف -ضوان اهلل عليهمر-مراء فيه، واليقني الذي ال شك فيه، أن الصحابة ي ال ن احلق الذإ (4)

والدستو العظيم  الوحي  بذلواكتابة  وأهنم  والدقة،  التحري  وجوه  أكمل  عىل  القويم  غاية   ر  ذلك  يف 

يتع ى ماثلني،  هدوسعهم، ومنتهى جهدهم، وكانوا ناصحني، ولل   ون يف مدوا أن يكولكنهم مع ذلك مل 

إال   قراءته  أحد عىل  لئال جيرتئ  أو   ، إعجاز  املقخطهم  من  أو غريها  بل هو خطهم اصدبعد االستامع،   ،

الذي ذكره الغزنوي صاحب كتاب م اليومية، والذي ال حيسنون غريه، ولعل هذا القول  املعتاد يف شئوهن

 . امءحد من العلاد منه، ومل يقل به أحمض اجته  -لهوغفر  رمحه اهلل-املضبوط 

ا لتعلم  املثىل  الطريقة  كون  ينايف  ال  ما سبق  واملوكل  والتلقي  االستامع  قراءة  شافه لقرآن هي  وأن عىل  ة، 

. القرآن وتعل  ا عظياما  يمه أجرا

 .(901-189ص )انظر: كتاب املضبوط،  (5)
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 آمني.  -ا جزيتم خريا -نوا لنا ذلك مفرد، بّي  [3أ/ ] وهذا (1)اجلامعة

املوفق  ب  اجلوا  أهيللصوابواهلل  اعلم  ال:  وإياك -سائل  ا  اهلل  أهل    -وفقنا  أن 

يف كتابه   (2) ربية، قال الشيخ القواعد الع  ري عىلا جتهكلليس    يالرسم هلم نقل توقيف

 :حتافاإل املسمى:

حيث   (3) ﴾  چ ﴿حذفوا يف كل املصاحف األلف بعد واو اجلمع يف نحو:  » 

   وقع نحو:

 (5)   ﴾ٹ  ڤ  ﴿  ،(4) ءحيث جا  ﴾ې ﴿ [18يوسف:  ] ﴾  چ ڇ ڇ﴿

، [21]:  بالفرقان(7)   ﴾ٿ﴿  ،[5]  سبأ(6) ﴾ہ ہ ہ ھ ﴿  ،[262رة:  قلب]ا

 [. 9] حلرشاب (8)   ﴾ى  ېې  ﴿

الواحدوكذا    واو  بعد  نحو:  (9) حذفوها  ء  بالنسا﴾ڭے ے ۓ ۓ  ﴿  يف 

 
 .(307-630)لنرصية: ا ، املطالع(330ص)انظر: رشح قطر الندى، ابن هشام:  (1)

 .الدمياطيلبنا د اإلمام ايقص (2)

، [13، 11النور: ] ،[18، 16يوسف:  ]، [116األعراف:]، [184آل عمران :]مواضع:   (9)وردت يف   (3)

.ان[10احلرش: ]،  [84النمل:]،  [4الفرقان:] املصاحف  باتفاق  الواو  بعد  األلف  وحذف  املقنع: .  ظر: 

 . ا، وغريه(097 /3، 385، 180، 2/81)، خمترص التبيني: (1/465)

يف    (4) الوا[112آل عمران:]،  [90،  61البقرة:] ع:  مواض  ( 3)وردت  بعد  األلف  باتفاق . وحذف  فيها  و 

 ، وغريها.(362،  181، 150، 2/81)خمترص التبيني:   ،(1/465)ر: املقنع: صاحف. انظامل

 .(582، 2/82)، خمترص التبيني: (1/466)ملصاحف: انظر: املقنع: حذف األلف بعد الواو باتفاق ا (5)

باتفاق،  و يف آياتنا(وسع ة املخطوط: )خيف نس  (6)  أما موضع سورة ، وذكرها بحذف األلف يف موضع سبأ 

ا،  [51احلج:] بإثبات  رسم  الواو:فقد  بعد  خمترص (1/466)املقنع:  انظر:    ﴾ ڇ ڇ ﴿  أللف   ،

 . (1009، 4/880، 2/82)التبيني: 

 .(285 ،2/82)التبيني: ترص ، خم(1/466): قنعحذف األلف بعد الواو باتفاق املصاحف. انظر: امل (7)

 . ( 1195/ 4،  83/ 2)   ني: ، خمترص التبي ( 467/ 1) املقنع:  ف. انظر:  باتفاق املصاح حذف األلف بعد الواو الثانية  (8)

ىل املفرد، أو ما يف معنى املفرد  الفرد األصلية املتطرفة، التي هي الم الفعل املسند إ   واو الواحد هي: واو  (9)

 . (275ص). انظر: دليل احلريان، املسند إىل املفرد  به عىل صورةل معه يؤتى ع لفالظاهر إذ ا من اجلمع
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 ، [237] :بالبقرة ﴾وئ﴿  فإهنا مثبتة نحو: ،(1)فقط دون بقية لفظها يف غريها [99]

 [. 43،30  ، 25] (2) لشورى اب ﴾ گ   ﴿

حممد:  ]  ﴾ ٹ  ٹ  ٹ   ﴿   ،[   14ف:  لكه]ا  ﴾ەئى ائ ائ  ﴿  حذفواوكذا   

 . (5) « [48] بمريم (4) ﴾ ائى   ﴿ ، [86] صصبالق (3) ﴾ ٹ ٹ  ٹ   ﴿، [31

    (7) حمذوفتان كهذه التي بمريمهنام  أوالظاهر    ، (6) ا عىل املذكورتنيولن نجد نصًّ  
باملفرد جريا  كلها  القاعدةا  فإهنا  نصًّ  ملفإينعلم،  فليح   (8)عىل  أجد  خلصوص ال يف  با ا   

سيدنا حممد    عىل   وصىل اهلل  ،  املوفق وال يف غريه من كتب الرسوم واهلل  ، ابكتالهذا  

 
،  وأبو داود يف خمترص التبيني يف عدة  (1/467)لداين يف املقنع:  ساء بحذف األلف: ايف موضع النذكرها    (1)

 .(291، 148، 82،  79/ 2)مواضع منها: 

فقال:   (314ص  )ة:  ء يف كتابه الوسيلسابالن  ﴾ ۓ   ﴿د  د تعقب اإلمام السخاوي حذف األلف بع وق

فإين نظر،  النساء  يف  يعفو  أن  استثناء  يف  كشفت    )ويف  العرا ذلك  العتيقة  باأللف املصاحف  فوجدته  قية 

 ملصاحف.كإخوته، وكذلك رأيته يف املصحف الشامي بألف بعد الواو( وقوله هذا حيمل عىل تعدد ا

حجة؛ ألنه رؤية  يف  وي  : )وقول السخا(3)مش  ها،  (467ص  )املقنع    قال الدكتور بشري احلمريي حمقق

سيني، ومصحف طوب قايب بغري ها يف املصحف احلم، وقد رأيتح كااملصاحف التي ينقلون عنها هذه األح

 ألف يف النساء، وباأللف يف البقرة(. 

 .[15ة: املائد]كذلك فإن األلف مثبتة يف موضع   (2)

(3 )(1/88-89) . 

 . ( ن بالقصصحتاف: )وترجو أنص اإل  (4)

 )وأدعو بمريم(.  حتاف:نص اإل ( 5)

وقوله    [،108]  يوسف  ﴾  ڎ ڈ ڎڍ ڍ ڌ   ڌ ڇ ڇ ﴿  ل:يقصد املذكورتني يف السؤا  (6)

 . [36سورة الرعد]  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڇڃ   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ تعاىل:

ا.األلف بعد الواو يف موضع مريم اتفاأثبتت  (7)  قا

قرآن بعد واو املفرد، يف مجيع القرآن  األلف يف الإثبات    اعدة عىلعدة، إذ تنص القلكالم هنا خمالف للقاا  (8)

النسباستث موضع  املقنع  ناء  يف  الداين  قال  الواو  (467-1/467)اء.  بعد  األلف  حذفت  )وكذلك   :

قوله: وهو  واحد  وأ  ﴾ڭے ے ۓ ۓ ﴿  األصلية يف موضع  ال غري،  النساء  هذه  يف  بعد  ثبتت 

 واو   ﴾  ڍ ﴿ يع القرآن...( والواو يف الفعل يف مج التي يف ل األصواو او اجلمع، و املواضع األلف بعد و

 لف فيها يف كل املواضع. ، فوجب إثبات األمفرد
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متع   (1) احلنفيبازي  مد  حم جواب الفقيه العالمة إسامعيل بن  *، آله وصحبه وسلمو

 . *يف حياتهاهلل 

 :فائدة
 :قال السيوطي يف اإلتقان

ڄ  ﴿  ع نحو:اسم جممور  الواو آخلف بعد  يادة األ الزيادة ز يف  ة:القاعدة الثاني»

  (4) ﴾ۈئ ۈئ  ﴿  ،[29د: ، هو46:ةالبقر]  (3) ﴾ ۋ ۋ﴿   ،[90]يونس:  (2) ﴾ڃ 

 و:  ـحـن ردـمفـبخالف ال

 
مل أقف عىل ترمجته فيام اطلعت عليه من املصادر، ولكنني هو إسامعيل بن حممد بن إبراهيم بازي احلنفي،    (1)

الدرر:    وجدتح  كتاب سلك  ت  (4/238)يف  الغزي يف  أنه  املقب   الشهري  رمجة يوسف  الشافعي  توجه »ري 

قرأ عىل: إسامعيل بازي  دار يف مدهنا سبع سنني وفيها  لبالد اليمنية وهـ إىل ا1151من مكة املرشفة سنة  

أ أخذوا عَمن  الذين  ابن اجلزري  أحد  العالمة  فيها  خذ عن  إىل مكة املرشفة ومكث  ثم ثم رجع  سنتني، 

اليـرج إىل  بـ ظـ حو ن  ـمـع  بـه ـى  وأقـــماإل ـا  بــاربـ ام  ك ــاءة؛ ألنرــالقب  ـسبـ ه  يـه  ر ـش ـة عـع ـرأ لألرب ــقـان 

 .«انــ قـق واتـيـقـحـراءة تـق

واحلروف خمطوطة لإلمام إسامعيل بازي بعنوان: الفوائد املهمة اجلامعة ملعرفة احلركات  عتح عىل  اطلوقد  

الغالف:   صفحة  يف  كتب  وقد  الراجالنافعة،  عفو  تأليف  ولطفهي  بن  اخلفي:     ربه  حممد  بن  إسامعيل 

احل بازي  املفي،  نإبراهيم  هذه  حقق  جمموع وقد  ضمن  مشهداين  أمحد  خالد  د.  بعنواخطوطة:  ن: ة 

ا أنه مل يقف عىل ترمجته.خمطوط  ات حمققة يف النحو واللغة، وذكر أيضا

كتاب يف  باليمن،    ووجدت  اإلسالمي  الفكر  ب( 382ص:)مصادر  إلسامعيل  أن  كتابا ،  بعنو ازي  ان: ا 

 الفوائد يف رسم احلرف، بجامع صنعاء. 

جاب عنها بام نقله  بازي، وأعيل  ن هذه املسألة برَمتها وردت للشيخ إسامأ  -واهلل أعلم    –هر  يظوالذي  

الفقيه العالمة إسامعيل بن : )جواب    -عىل غري عادته-من كتاب اإلحتاف، بدليل قول اإلمام احلبييش  

 ياته(. يف حي متع اهللبازي احلنفحممد 

ا. انظر: امل (2)  . (1299، 5/1265)تبيني: ، خمترص ال(1/474)ع: ن قأثبتت األلف فيها اتفاقا

ا. انظر: املقنع: يها اتفااأللف فأثبتت  (3)  . (2/81)، خمترص التبيني: (1/472)قا

ا.  الواو التي هي عالمة الرفع يف ) أولو( يف مجيع املواضع اأثبتت األلف بعد    (4) ،    ( 470/ 1) ملقنع:  انظر: ا تفاقا

 .(80، 2/75)خمترص التبيني: 
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 . ( 4)   [ 176  اء: س الن ]   ( 3) ﴾ پ  پ  ڀ﴿ و   ( 2) ﴾ ڎ ﴿ :  إال    [ 68]يوسف:    ( 1) ﴾ ۈئۈئ   ﴿ 

فـــ وآخ  مــعـ ـر  وجاردا ــفــ ل  مـم ـ،  م  ،وعــرفــع    ﴾ ڳ ﴿  :إال    ،وبـ ـ صـنـ أو 

  [ 226  ]البقرة:  ﴾ڤ ٹ﴿   ،[21ان:ـقرـالف]  ﴾ٿ﴿   ،اـع ـوق   ثـيـح  ﴾ې﴿

ہ ﴿ [99]  ءيف النسا  ﴾ ڭ  ۓ  ۓ    ے  ے  ﴿ و  [9احلرش: ]  ﴾ى  ې  ې﴿

 . يف سبأ ﴾ ہ ھ 

واوا   املرسومة  اهلمزة  نحوبعد   (6) ﴾ ک ﴿   ويف   [85يوسف:]  (5) ﴾ەئ  ﴿  :ا 

 ڱ﴿و  [67اب:األحز]  (8) ﴾ڈ﴿و  [10األحزاب:]  ﴾گ﴿ و،  (7) ﴾ڑ﴿و

 
ااملضاف )  عالمة الرفع يف االسم املفرد   ف بعد الواو التي هيلاأل  أي: حذف  (1) .  ذو( يف مجيع املواضع اتفاقا

 .(2/82)، خمترص التبيني: (1/473) :انظر: املقنع

يف    (2) البقرة:    (8)وردت  وم: الر]،  [161النساء:  ]،  [130ل عمران:  آ]،  [278،  276،  275]مواضع: 

عدا[39 آخرها  يف  واأللف  بالواو  بإثبات  وكلها  واا  موضع  ،  فيه،  فمختلف  رسمها لروم  عىل  لعمل 

يف اباأللف  املقنع:    انظر:  التبيني:  (2/67)،  (1/476)ملصاحف.  خمترص   ،(2/71  ،315  ،316  ،

 .(4)، هامش: (4/988

 . (429، 2/85) التبيني، خمترص (2/67) انظر: املقنع  (3)

تان يف اللفظ، كام  ومعنى، معدونحومها، زائدتان يف الرسم مل   ﴾پ    ﴿  و ﴾ڎ  ﴿  الواو واأللف يف :  (4)

 .(2/67)، (1/475)  ظر: املقنع. اناينعمرو الدل أبو قا

 . (3/726)، (2/84)، خمترص التبيني: (2/67)انظر: املقنع:  (5)

يف    (6) ،  [ 2النور:]،  [25الكهف:  ]،  [66،  65فال:  األن]،  [261،  592: البقرة]مواضع:    (8)وردت 

ا. انظر: امل [ 147الصافات: ]   . ( 302/ 2) :  التبيني   ، خمترص ( 67/ 2) ، ( 477/ 1) قنع:  ، وكلها بزيادة األلف اتفاقا

موضعني:  وردت  (  7) بز[66،  65األنفال:  ]يف  ا.،  اتفاقا األلف  املقنع:    يادة    ، ( 2/67)،  (1/477)انظر: 

   .(2/302) خمترص التبيني:

ا.    ﴾ڈ  ﴿و ﴾گ﴿    (8) اتفاقا األلف  املقنع:بإثبات  التبيني:   ،(59،  57،  2/56)انظر:  خمترص 

(4/999 ،1007) . 
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(1) ﴾ ڱ ڱ
(2) ﴾ ەئ ﴿و  [23الكهف:]  

   (3) ﴾ ۅ ﴿  [21ل:نمال]  

  [68  ات: ــ اف ـ الص ]     ( 4) ﴾ ۇ        ۇ ﴿ و   [ 851ران:  ــ آل عم ]   ﴾ ٻ  پ  پ ﴿ و    [ 47ة: ــ وب ـ الت ] 

 
أبو   (1) عيسى األصبهاين فقال: )رأيتح يف   عن حممد بن  (2/69):  يادة األلف يف املقنعز  الداين  عمرو  ذكر 

عبد اهلل بن مسعود  قال: )ويف مصحف  بغري ألف ما خال الذي يف الكهف« ثم    ﴾ٿ﴿املصاحف كلها:  

  راقأهل الع ل: )ومل أجد شيئاا من ذلك يف مصاحف  )شايء(، وأنكره أبو عمرو وقا  رأيتح كلها باأللف

 لف(.أبوغريها 

ا اإلم  : )وقول يف كّل يشء ليس معتربا(. (162)يف العقيلة، البيت:  ام الشاطبي فقالوأنكره أيضا

 ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ﴿  ::) كتبوا يف مجيع املصاحف ، فقال (3/805):وأما أبو داود يف خمترص التبيني 

 غريه(. ليس يف القرآن  -أي الكهف -بألف بني الشني، والياء هنا 

 وقعت يف مصاحف الصحابة،  األلف بعد الشني، فذكر أن زيادة  ( 316ص) لة:سيلواوي يف اسخوأما ال

 وأنه رآها يف املصحف الشامي باأللف يف موضع الكهف وغريه. 

بشريو  الدكتور  املقنع:قال  لكتاب  احلمريي يف حتقيقه  هامش:(2/69)  املصحف (4)،  رأيته يف   :)وكذا 

مواضع يف  )شايء(  األلف  بزيادة  مثأخ  احلسيني  األول،  املوضع    [154،  92،  5ران:  عمأل  ]ال:  رى 

ت ، وغريها، وأما مصحف الرياض فقد تتبع [14الرعد:  ]، و[93،  91،  38األنعام  ]، و[59:النساء]و

ا   املكثريا وتتبعتها يف مصحف طوب من  ألف: يشء،  بغري  مرسومة  فوجدهتا  الكهف،  مع موضع  واضع 

فلم أ  قايب  بزيادة  واحدا  موضعا  فيها  وكله أر  بلف،  ياء:ا  ثم  العمل  ،  ﴾ٿ﴿  شني  عليه  يف والذي 

 .(38ص)، سمري الطالبني: (266ص )دة األلف يف موضع الكهف. انظر: دليل احلريان: مصاحفنا زيا

ا، ونقل أبو داود فيها اخلالف، واختار زيادة األلف؛ إلمجاع املأحثبتت األ  (2) صاحف عىل  لف عند الداين اتفاقا

العم انظر:  ذلك، وعليه جرى  التبيني:  ترص، خم(1/477)قنع:املل   (2/303  ،380-4،813/944 ) ،

 .(38ص)، سمري الطالبني: (264ص )ل احلريان: دلي

الالم ألف وحذفها، واختار أبو داود حذف األلف، وعليه جرى يادة األلف بعد  ورد فيها اخلالف بني ز  (3)

 دليل احلريان:   ،  (625،  573  /3،  2/303)، خمترص التبيني:  (727،  84-2/83)انظر: املقنع:  العمل.  

 .(38ص )،سمري الطالبني: (269 ص)

، فقال:  (175ص  )م  ذكرمها يف املحكاين يف املقنع، وإنام  يف املوضعني مل يذكرمها أبو عمرو الد ﴾ۇ  ﴿   (4)

آل عمران ا يف  أيضا الصافات    ﴾ پپ  إلاىل    ﴿  )وفيها  أنا  ألف،  ﴾ ۇ  إلاىل  ﴿ويف  أجد  ومل 

ا يفذلك كذلك مر  ق القديمة(. رامصاحف أهل الع  يشء من سوما

خمت يف  داود  أبو  اقال  )(379/ 2)لتبيني:  رص  بعض  :  يف  هنا: كتبوا    ﴾  پپ  إلاىل    ﴿  املصاحف 
يف املوضعني بغري    ﴾ ۇ     ﴿  ويف بعضها:  ﴾   ۇ إلاىل  ﴿  ذا يف والصافات:الالم ألف، وك   بألف بعد

=  عمران، أنل  ، وقد ذكر يف آ  ﴾ ۇ ىلإلا ﴿»:  (4/1037)ر  ـع آخـوضـي م ـود فو داـال أبم قألف(، ث
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 (1) ﴾ڑ  ڑ ﴿  [87يوسف:  ]    ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ﴿   [87]يوسف:   ﴾ پپ  ﴿و

   ( 3)  [ 69]  (2) الزمريف    ﴾ڦڦ ڦ ﴿واليا يف  وبني اجليم    [31الرعد:]
 .(4) « اباهلمزة مطلقا  ﴾ ۓ ﴿ كتبو

 ه من الكتاب املذكور مما يتعلق بحذف األلف. أردت نقل انتهى ما 

 

 

 

 
 

 
وأ=   فيه،  اختلفت  ألف، نه  املصاحف  الالم  بعد  بألف  ا  أيضا ويكتب   ألف،  بغري  رسمناه   كام  يكتب 

 .  «واألول أختار، وبه أكتب

البيت:   ال  : )وعن خلف معا ال(77)وذكرمها الشاطبي يف العقيلة، يف  وقال السخاوي يف  وسيلة: إىل(، 

م يصاحف القديمة الشامية، وهو مصحف قدامليف بعض    ﴾ إىل  ال﴿   نا كذلك:: )وقد رأيته أ  (158ص  )

  ،(270ص  ):  ني، انظر: دليل احلريانمرت عليه الدهور(، والذي عليه العمل حذف األلف من املوضع 

 .(38ص)سمري الطالبني: 

  ليه العمل، خالف، وهو ما ع  األلف، بدون   نقل الداين يف هذه املواضع الثالثة اتفاق املصاحف عىل زيادة  (1)

ا عن غريه  ،تالف املصاحف فيها اخونقل أبو داود   انظر: ، ثم جزم بزيادة األلف يف موضع الرعد.  متفردا

دليل احلريان:  ، انظر:(741-740،727-2/3،303/726) ، خمترص التبيني:(478- 1/477)املقنع:

 .( 38ص)سمري الطالبني:  ،(268ص )

أبو داود اخلالف يف زيادة األلف ل  فيه اخلالف، ونق  كم ناقالا ، وذكره يف املحرو يف املقنعمل يذكره أبو عم  (2)

د شارقة إثبات األلف، وعن، والذي عليه العمل عند امل(23)يف موضع الزمر، والفجر:    ﴾ ڦ﴿  :يف

املح انظر:  حذفها.  التبيني:  (175ص  )كم:  املغاربة  خمترص  احلريان:  ( 1295  / 5)،  (1/269)،  دليل   ،

 . ( 38  ) ني: سمري الطالب     ، ( 270ص ) 

 لفجر(. وا: )يف الزمر ( 2/803) :اإلتقاننص   (3)

 .(2/480) انظر: اإلتقان: (4)
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 متةااخل
املصالح  مد  احل تحقىض  وتوفيقه  وبعونه  الصاحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل 

وعىل    واحلاجات، والرساالت،  الرسل  خاتم  عىل  والسالم  وصحبه  والصالة  آله 

 عد: لوات، وبالصكى أز

 بحث: ت إليها يف ختام هذا ال تي توصلأهم النتائج ال هفهذ

ر املهمة، السيام  واملصاد   ت،رآين باليمن، باملخطوطاثراء مكتبة الرتاث الق  -1

أهن إال  املصحف،  ورسم  القراءات،  علوم  تزال  يف  ما  ذلك  مع  وتراجم  ا  مغمورة، 

 ة. مل تكن معدومبعض مؤلفيها تكاد تكون شحيحة، إن 

الفتاوى والرد عليها يف  إنَ   -2 لطيفة موجزة، من األساليب رسائل    أسلوب 

 زير. وعلم  غ  م،القدم، وفيها نفع  عظي تي انتهجها العلامء منذال

املص  -3 بمرسوم  االعتناء  أمهية  عىل  خمالفته    حفالتشديد  وحرمة  العثامين، 

 لو يف حرف واحد. و

القيأكثر خط املصحف موافق لقواع  إنَ  -4 الرسم  كن جاءت أشياء ، لايسد 

 عنَا.ا سببها، ومنها ما غاب منها ما عرفنالتباع السلف،  تباعها؛، يلزم اهخارجة عن

 ا:أوصي هب ومن التوصيات اليت 
ل  مجيع املخطوطات املحققة من ِقب    فظ فيهاإنشاء منصة الكرتونية عاملية حتح  -

العلم،   ا للمسو طالب  البحث يف نصوصها متاحا ون إىل صلم يلعله   تفيدين، يكون 

جم  ل ٍم  ع  أو  غائبة،  التقريب  هوٍل،  معلومة  بذلك  فيحصل  مغموٍر،  كتاٍب  أو 

آليَ عىل    التأكيد  معتسديد،  وال حلعينمة  وجود  املة  حقوق  السقات فظ  من  حققني 

 العلمية، وغريها. 

الصغرية - باملخطوطات  ودراس االعتناء  بتحقيقها،  واالهتامم  مسائلها،  ،  ة 

 . العلم طلبة ونرشها بني
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بالد اليمن، وأبرز رواده من مها يف  اسة نشأة التأليف يف القراءات وعلورد -

 العلامء. 

 وسلم عىل سيد األولني وصىل اهلل  أجل وأحكم،  م، وهو سبحانههذا واهلل أعل

 ين.  ابته، ومن تبعهم إىل يوم الد واآلخرين، وعىل آله صح
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 جع املرااملصادر و فهرس
 الكتب :  -
 لتوزيع، األردن. غانم قدوري، دار عامر للنرش وا د. ،  لوم القرآن أحباث يف ع  .1

فض  .2 البشإحتاف  األالء  القراءات  يف  عشر  الغني  ر ربعة  عبد  بن  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد   ،

إسامالد حممد  شعبان  حتقيق،  بالبناء،  الشهري  الدين  شهاب  الكتب،  مياطّي،  عامل  عيل، 

 هـ. 1407ة: األوىل،  الطبع 

فواز أمحد زمريل،  الرمحن السيوطي، حتقيق:    بدلدين ع، جالل اقرآناإلتقان يف علوم ال .3

 هـ. 1421نية، ة: الثاعاب العريب ، لبنان، الطب ت كدار ال

الزيدية  .4 املؤلفني  عيل  أعالم  بن  زيد  اإلمام  مؤسسة  الوجيه،  عباس  بن  السالم  عبد   ،

 هـ.1420الطبعة األوىل،  للثقافة، 

  ،   ستعربني واملسترشقني وامل رب  نساء من العم ألشهر الرجال والتراج  ، قاموساألعالم .5

هـ(،  1396)املتوىف:  لدمشقي  اعيل بن فارس، الزركيل    بنالدين بن حممود بن حممد  خري  

 العلم للماليني.  النارش: دار

االمس .6 يف  واملختلف  املؤتلف  عن  االرتياب  رفع  يف  واالنساباالكمال  والكىن  مري  األ،  اء 

 رة. يثة للطباعة والنرش، القاهارق احلدسالمي الفوال، دار الكتاب االبن ماكاحلافظ ا

، عبد الرمحن بن حممد بن  وفيني ني والكي البصر الف بني النحويني:  اإلنصاف يف مسائل اخل  .7

، الطبعة: األوىل  و الربكات، كامل الدين األنباري، املكتبة العرصية عبيد اهلل األنصاري، أب

 م. 2003 -هـ1424

دار النرش:  مة حممد بن عيل الشوكاين،  ، العالع لقرن السابلع مبحاسن من بعد ا طار الالبد .8

 بريوت.   -دار املعرفة  

علوم .9 يف  عبد   ،القرآن   الربهان  عبد  أبو  بن  حممد  الدين  بدر  الزركيش    اهلل  هبادر  بن  اهلل 

 م. 1957  -هـ  1376وىل،  املحقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: األ

د  ، أبو الوليد حممد بن أمح ة رجل املستخيل ملسائ رح والتوجيه والتعلصيل والشالبيان والتح  .10

حتق القرطبي،  رشد  وآخرون،    . ديق:  بن  حجي  الغردحممد  بريوت ار  اإلسالمي،  -ب 

 م. 1988  -هـ  1408لبنان، الطبعة: الثانية،  
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موعة من  ق: جمحتقي   احلسيني الزبيدي، ، حممد مرتىض اتج العروس من جواهر القاموس .11

 ر اهلداية. قني، دار النرش: داحقملا

العرب  .12 األدب  بروكلاماتريخ  كارل  ال،  احلليم  عبد  حتقيق:  رمض ن،  عبد  نجار،  ان 

 م. 1977ارف،  ار املع دالتواب، 

رمسه  .13 وغرائب  القرآن  عبداتريخ  بن  طاهر  حممد  الشافعي    ،  املكي  الكردي  القادر 

النارش: مصطفى1400  اخلطاط )املتوىف: يغمور، طب  هـ(،  بمطبعة ع  حممد    للمرة األوىل: 

 م.  1946هـ و1365عام  ازاحلج  -دة  الفتح بج 

وصابريات .14 يف  خ  االعتبار  واآلث،  االتواريخ  وجيه  عبدلار،  احلبييش    دين  الرمحن 

 هـ. 1427، مكتبة االرشاد، صنعاء، عام  الوصايب، حتقيق: عبد اهلل حممد احلبيش

ن أيب  الرمحن ب  ل الدين عبدجال ، و أمحد املحيل  لدين حممد بن، جالل النيتفسري اجلال .15

 . هرةقاال –لنارش : دار احلديث ي، ار السيوطبك

م  .16 الزهر  الرحلة التقاط  نتائج  يف   ن  ا   والسفر  عشرأخبار  احلادي  السيد  لقرن  بن  جعفر   ،

 هـ. 9143دين، حتقيق: أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية،  حسن الربزنجي امل 

  -ار الفكر  د  ،  لشافعيبو الفضل العسقالين اأر  د بن علي بن حج هتذيب التهذيب ألمح .17

 . 1404،  1بريوت ط 

لفكر، الطبعة األوىل  ، دار اييمي البست د أبو حاتم التمبن حبان بن أمح   ، حممد الثقات .18

  ،1395 – 1975 . 

القصائد .19 أتراب  عقيلة  شرح  يف  املراصد  أرابب  القصائد  أرابب  بره مجيلة  الدين  ،  ان 

  القرآنية   اساتاين للدرار الغوث حممد خضري الزوبعي، دق:  ر اجلعربي، حتقي إبراهيم بن عم

 هـ.1431،  1ط  ، دمشق، سورية،

احمل .20 يف حسن  والقااضرة  مصر  اتريخ  عبدرةه  أبو    ،  حممد  حتقيق:  بكر،  أيب  بن  الرمحن 

  الطبعة   مرص،  –ه  عيسى البايب احللبي ورشكا   -ضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية  الف

 . م1967  -  هـ1387  األوىل

ن حمب الدين بن  حممد أمني بن فضل اهلل ب  ، حلادي عشرن القرن اخالصة األثر يف أعيا .21

 . بريوت –صادر  ي، دار قبي احلموي األصل، الدمشححممد امل 
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، احلافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عيل بن  الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  .22

مراحمم حتقيق:  العسقالين،  / د  عبد  قبة  جمل امل حممد  النرش:  دار  اعيد،  دائرة  ملعارف  س 

 عة: الثانية. بم، الط 1972هـ/ 1392  -د  اهلن  -  حيدر اباد -امنية عثال

احلري  .23 على  دليل  الظمآنان  أبو  مورد  املارغني  ،  سليامن  بن  أمحد  بن  إبراهيم  إسحاق 

 القاهرة.  -التونيس املالكي، دار احلديث

رحون،  مد، ابن فإبراهيم بن عيل بن حم،  ان علماء املذهباملذهب يف معرفة أعيباج الدي .24

)املتوىف   انبره اليعمري  وتعليق799:  الدين  حتقيق  األمحدي    :هـ(،  حممد  بو  أ الدكتور 

 لنرش، القاهرة. ر، النارش: دار الرتاث للطبع واالنو

احلديث  .25 إىل  املسند  من  العرب  اخلط  منشورحلة  شوحان،  أمحد  الكتاب  ،  احتاد  رات 

 م. 2001دمشق،   العرب،

الــسر  .26 دراســحـ مصـ م  لــــف  غد  ،ة ـــــيـخـاريــتة  ـــــ ويــغ ــة  قدوريـانـ.  للنرش  م  عامر  دار   ،

 توزيع، األردن. وال

الـــرس .27 ونـحـ صـمـ م  عبد ه ـــطـق ــف  حسني   ،  املكالفرما  احلي  املكتبة  مكة  1ط   ية،وي،   ،

 هـ. 1425املكرمة،  

الثاين عشر  .28 القرن  أعيان  الدرر يف  ع  ، سلك  بن  بحممد خليل  بن حممد مراد  يل  ن حممد 

ة،  ـثـالـ ة: الثـعـطبزم، ال ـن حـة، دار ابـيـالمـر اإلسـائـشـل، دار البـضـفـو الـبني، أ ـيـحسـال

 م. 1988  -هـ  1408

يني،  ، عيل حممد الضباع، تنقيح: حممد احلساب املبني بط الكتض رسم و مسري الطالبني يف  .29

 هـ. 1424،  1النارش: املكتبة األزهرية، ط  

:  بو عيسى الرتمذي السلمي، حتقيق حممد بن عيسى أ  (،اجلامع الصحيح)  مذيالت سنن   .30

 لعريب، بريوت. حياء الرتاث ادار إ  أمحد حممد شاكر وآخرون، 

  ال الدين أبو عمرو عثامن بن عمر الدويني ؤلف: مجاسم امل   ،الشافية يف علم التصريف  .31

حتقيق: حسن   احلاجب،  بان  املعروف  د النحوي  العثامن،  النرش:أمحد  املكية    ار    -املكتبة 

 م، الطبعة: األوىل. 1995  -هـ1415 -مكة 
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ذهبالذهب  شذرات   .32 من  أخبار  عيف  حم   بد،  بن  أمحد  بن  احلنبيل،  احلي  العكري  مد 

عبد حممو واألرنؤر  القاد   حتقيق:  دط،  األرناؤوط،  كثريد  بن  دار  النرش:    -دمشق    -ار 

 . 1هـ، الطبعة: ط 1406

حتقيق:  الريض اإلسرتاباذي، نجم الدين،  سن  بن احل  ، حممدبن احلاجبشرح شافية ا .33

ال حممد  احلسن،  نور  عحممد  الدين  حميى  حممد  احل زفزاف،  الكت بد  دار  العلمية،  ميد،  ب 

 م. 1975 -هـ 1395وت،  بري

بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو  ، عبد اهلل  الصدى  ندى وبل لح قطر ار ش .34

الدين،  مجال  حتقي  حممد،  هشام،  حمابن  حممد  القاهرة،ق:  احلميد،  عبد  الدين  الطبعة:    يى 

 .  1383احلادية عرشة،  

اإلميان .35 أمح شعب  بكر  أبو  ا،  احلسني  بن  بسيوين    ،لبيهقي د  السعيد  حممد  حتقيق: 

 ، الطبعة: األوىل. 1410  -بريوت    -تب العلمية  الكدار   رش:ر الن زغلول، دا

العربية  .36 وصحاح  اللغة  اتج  أالصحاح  إسامعيل  بو  ،  محاد  نرص  الفارايب  بن  اجلوهري 

بريوت،    -اليني  ر، النارش: دار العلم للم الغفور عطا  هـ(، حتقيق: أمحد عبد393)املتوىف:  

 م. 1987  - هـ 1407عة: الرابعة  الطب

اجل .37 الضعيف  وزايغ صامع  الكبري(،ري  )الفتح  املكتب  حمم  دته  األلباين،  الدين  نارص  د 

 م. 8198هـ ،  1408: الثالثة،  اإلسالمي، بريوت، الطبعة  

التاسعضو ال .38 القرن  ألهل  الالمع  عبد ء  بن  حممد  الدين  شمس  السخاوي،    ،  الرمحن 

 م. 1988هـ،  4081الطبعة: األوىل،  ورات دار مكتبة احلياة، النارش منش

حتقيق: عبد  يم بن القاسم،  ، إبراهراد إىل معرفة اإلسنادت الزيدية الكربى، بلوغ املقاطب .39

 هـ. 1421ثقافة، الطبعة األوىل،  عيل لل ن زيد ب  اإلمامه، مؤسسة الم الوجيالس

حممود    حتقيق: د.   كايف السبكي،لا  ، تاج الدين بن عيل بن عبدطبقات الشافعية الكربى .40

  -للطباعة والنرش والتوزيع    د احللو، دار النرش: هجرح حممالفتا  حي، د. عبدحممد الطنا

 . 2ط هـ، الطبعة: 1413

امل، اسطبقات الشافعية  . 41 بم  أبو  بن  أكر بن  ؤلف:  بن قايض شهبة، محد    حممد بن عمر 

 ة: األوىل. ، الطبع 1407  -وت  بري   -تب  عامل الك العليم خان، دار النرش:    حتقيق: د. احلافظ عبد 
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املطبقات   .42 اليمن/  ال صلحاء  بتاريخ  الربيهيعروف  الربهيي  ، عبد  الرمحن  بن عبد  وهاب 

 صنعاء. مكتبة االرشاد، عبد اهلل حممد احلبيش، السكسكي اليمني، 

يف  .43 م العرب  خرب  غرب  الذهبي)ت ن  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  الدين  لشمس  هـ(،  748، 

 م. 1984،  2ط  الكويت -ة الكويت املنجد، مطبعة حكوم الدينصالح  حتقيق: د. 

اغاي .44 القراءة  طبقات  يف  ل لنهاية  حمم،  بن  حممد  اخلري  أيب  الدين  اجلزري  شمس  بن  د 

 هـ. 1402،  3بريوت ط  -لعلمية  ا الكتبدار   برجسرتارس،تنى به: ج. هـ(، اع833)ت

عشر  .45 احلادي  القرن  أخبار  يف  السفر  ونتائج  االرحتال  مصطفوائد  بن،  اهلل    فى  فتح 

 ادر. كندري، دار النوقيق: عبد اهلل الاحلموي، حت

مد، دار  ق:  د. غانم قدوري احلبد الرمحن الزجاجي، حتقي، أبو القاسم عكتاب اخلط  .46

 هـ. 1421ن،  امع  عامر للنرش،

هـ(، حتقيق:  437ي بن أيب طالب القييس )ت:  ، مكقراءات السبعوجوه ال ف عن كشال .47

 اخلامسة.  هـ، الطبعة1418الرسالة،  حمي الدين رمضان، مؤسسة

دار  جالل الدين السيوطي،     عبد الرمحن بن أيب بكر،،  نساباللباب يف حترير األلب   .48

 . بريوت  –صادر 

التنز صر  خمت .49 هلجاء  سيلالتبيني  داود،  أبو  نجاح  بليامن  ،  األموي  ن  القاسم  أيب  بن 

)املتوىف: األندليس  فه496  بالوالء،  امللك  جممع  النارش:  عام   -د  هـ(،  املنورة،    املدينة 

 م.  2002 -ـ ه1423النرش:  

 . م2010أمحد مشهداين، دار سعد الدين،    ، خالديف النحو واللغة حمققة   خمطوطات .50

: د. حاتم صالح    ، حتقيقدم بو حميس أ  طالب القي، مكي بن أيب لقرآن عراب امشكل إ  .51

 . هـ 1405  ،  الثانية:   الطبعة بريوت،  –الضامن، مؤسسة الرسالة  

المصاد .52 اليمر  اإلسالمي يف  بكتابته   ن،فكر  الطياموي  قام  بالنفقة  فريق عمل  وتكفل   ،

 عبد القادر ريان النعلواين. دكتور نزار ال

، نرص )أبو الوفاء( ابن الشيخ نرص  طيَّةِّ ول اخلَ ةِّ يف األصح صريَّ  املصرية للَمطَابِّعِّ املَطَالِّعح النَّ  .53

هـ،  1291:  احلنفي الشافعّي )املتوىف  ونس الوفائي اهلوريني األمحدي األزهري األشعريي
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الدكتورحتق وتعليق:  م  يق  املقصود،  عبد  السنة،طه  األوىل،    كتبة  الطبعة:  القاهرة، 

 م. 2005  -هـ  1426

الدين أبو عبد اهلل ياقوت    ب، شهاب ي ة األد معرفاألريب إىل،  إرشاد  معجم األدابء . 54

 وت. : دار الغرب اإلسالمي، بري حتقيق: إحسان عباس، النارش   ي،بن عبد اهلل الرومي احلمو

 بريوت.   -الفكر  اهلل، دار اهلل احلموي أبو عبد  ياقوت بن عبد ، البلدان معجم  .55

العثماين .56 الرسم  بشريمعجم  د.  ت،  مركز  احلمريي،  حسن  ل   افسري    ، لقرآنيةلدراسات 

 هـ.1436، الطبعة األوىل، الرياض

و  .57 الطبقات  على  الكبار  القراء  أاألعصار معرفة  بن  ملحمد  عثامن،  بن  قايامز    محد  بن 

عب الذ أبو  بشار    دهبي  حتقيق:  معروف  اهلل،  األرناؤوط   ،عواد  مهدي    ،شعيب  صالح 

 هـ. 1404  -  1بريوت ط   -عباس، مؤسسة الرسالة  

السعادة .58 الرايمفتاح  ومصباح  م   ة،د،  او يف  الشهري:  لعلوم ضوعات  مصطفى  بن  أمحد   ،

 هـ. 1405،  1ط، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، بطاش كربى زاده

اللغة، .59 احلسني أل  مقاييس  زك  يب  بن  فارس  بن  عبد أمحد  حتقيق:  حممد    ريا،  السالم 

 هـ. 1420، 2بريوت ط   -يل  ارون، دار اجله

عباس، املعروف باملربد،  أبو ال  ،األزدي  األكرب الثامىل  بن يزيد بن عبدحممد    ،املقتضب .60

 ، عامل الكتب، بريوت. حممد عبد اخلالق عظيمة 

رس .61 يف  األم املقنع  مصاحف  عثامصار م  عمر  أبو  سعيد،  بن  د  ن  حتقيق:  بشري    . الداين، 

 هـ. 1437سالمية، بريوت، احلمريي، دار البشائر اإل

ال .62 الكبري يف  بن مؤمن  تصريف املمتع  احل رْض  حم  بن ، عيل  أببمي اإلشمد،  و احلسن ييل، 

 م. 1996ة لبن، الطبعة: األوىل  املعروف بابن عصفور، مكتب 

 مكتبة الفالح. األفغاين، ، سعيد بن حممد بن أمحد لعرب من اتريخ النحو ا .63

ْرقاين )املتوىف:    د عبد ، حممعرفان يف علوم القرآن ل المناه .64 مطبعة    هـ(، 1367العظيم الزر

 الثة. ثبعة الطلبي ورشكاه، ال عيسى البايب احل

،    الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج  ، لعبدنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ملا .65

 . هـ1358، 1بريوت ط  -دار صادر  
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،  1سكندرية، الطبعة  ، لعبد احلكيم عفيفي، مكتبة اال ة ـــيـالم ــة إســـنــديـة ألف م ــوعــموس .66

 م. 2000عام 

  لك ة املـعـامـ ن، جـيـث ـاحـبـن الـة مـوعـمـجـ، مرآنـــق ــ الوم  ــلـا عــــيــرافـ غو ـلـبـيـة بـــوعــوســم  .67

 عبد العزيز، جدة. 

 م. 1937يق، القاهرة،  مصطفى عناين، النارش حممود توف  نتيجة اإلمالء وقواعد التقيم، . 68

  يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري  ،رة يف ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاه . 69

 . رص افة واإلرشاد القومي، دار الكتب، م وزارة الثق مجال الدين،    حاسن، أبو امل احلنفي، 

يف النش .70 العشر   ر  بن  القراءات  حممد  بن  حممد  اجلزري،  ابن  اخلري  أبو  الدين  شمس   ،

 املطبعة التجارية الكربى. ع ، النارش: حقق: عيل حممد الضبايوسف، امل 

اجلوامع .71 اهلوامع يف شرح مجع  ب الرمح  عبدالدين    ، جلاللمهع  السيوطي،  ن  بكر  أيب  ن 

 مرص.  -قية  ياحلميد هنداوي، املكتبة التوف حتقيق: عبد

ابلوفيات .72 الصفدي)ت  الوايف  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  أمحد  764،  حتقيق  هـ(، 

 ء الرتاث. ياارش دار إحناؤوط وتركي مصطفى، الن األر

إىل   .73 العقيلة الوسيلة  السخ كشف  حممد  بن  عيل  الدين  علم  احلسن  أبو  يق:  حتق  اوي،، 

 هـ. 1323، 1ي، مكتبة الرشد، السعودية ط موالي حممد اإلدرييس الطاهر 

، أيب العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .74

 لبنان.   -ن عباس، دار الثقافة  ساحتقيق: إح  هـ(،681بن خلكان )ت 

 رسائل العلمية: ال  -
الظم .1 مورد  شرح  يف  حتقيق:  ،  آن التبيان  الصنهاجي،  عمر  بن  اهلل  اهلل  ععبد  عبد  بن  مر 

 هـ. 1429رى،  الثويني، رسالة علمية لنيل درجة املاجستري، جامعة أم الق

رسالة علمية    ،ة فتحي دوفل  ، دراسة حتليلية نقدية،عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل  .2

 م. 2014معة اجلزائر، لنيل املاجستري، بجا

الق  .3 بيان  السبع رااملضبوط يف  بنت عبد اهللءات  القرين، يف رسالة علمية    ، حتقيق: صفية 

 ـ. ه1436لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى، عام  



 (ه1442خرة مجادى اآل)     ونــثالـثالو  اديحلا ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللدطيب اـ لشام اـمإلاد ـهـة معـلـجـم

549 

، رسالة علمية يالقار عيل    ملال  ،   اهلبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية يف الرسم .4

 هـ. 1422دكتور: عبد الرمحن السديس،  بجامعة أم القرى، لل 

 ت واألحباث العلمية: الاجمل  -
ال .1 لنسخه اخلطية واملطبوعة،  ر ابلقراءات األربعة عشربش إحتاف فضالء  دراسة وصفية   ،

ص للدكتور اجلهني،  سعد  بن  الرمحن  عبد  البحث  11:  عامدة  يف  حمكم  بحث   وهو   ،

 اإلسالمية، باملدينة املنورة.  امعةي باجلالعلم

الرسمموج .2 علماء  تراجم  يف  الكلم  عا ز  للدكتور  جملة  د ،  يف  منشور  بحث  الرفاعي،  ل 

 . 28هـ، ص: 1432، سنة  154اإلسالمية، العدد  ة اجلامع

 

 

 

 

 
 

 



 حسن عزوز بنت ابتهال. د       دراسة وحتقيق :بيشيالدين أمحد بن عمر احلح  سم القرآن لشهابوى يف ر فتا

550 

 رس املصادر واملراجعفه
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 صلخستامل

البحث تفسري  يتناول  هذا  وحتقيق  الشرح )دراسة  كتاب    (سورة  ينابيع  )من 
وفيه إظهار جلزء  ،(ـه637)ت أمحد بن اخلليل اخلويي ، للعالمة مشس الدين (العلوم

من علم    ا  وهذا اجلزء يمثل جزء  ،من هذا الكتاب املاتع الذي حوى مجلة من العلوم

 التفسري أحد علوم الكتاب. 

تناول  ف  ، غاية اإلبداع والرتتيبيف  سورة عىل طريقة  ال  يف تفسريه هلذه  راس وقد   

لسبع   عرضه  خالل  من  أخرى    علميةلطائف  السورة  لطائف  بسبع  سامها أتبعها 

 باملستملحة.

مبحثني  يف  البحث  والكتاب   األول:  ،وجاء  املؤلف  عن  دراسة   والثاين:  ،فيه 

قيق واعتمدت يف حت  ،تحقيق العلميلااملنهج املتبع يف    ه وقد سلكت في  ،نصالحتقيق  

 هذا البحث عىل مخس نسخ خطية. 

 اخلويي. - ينابيع العلوم - سورة الرشح -تفسري  الكلمات املفتاحية: 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
كثريا   محدا  هلل  يوم   ،احلمد  إىل  وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة 

 :ا بعدمأ ،الدين 

للعالمة شمس    (ينابيع العلوم)من كتاب    (سورة الرشح)ق  يفهذا بحث يف حتق

 هـ. 637املتوىف سنة  ،اخلويي اخلليلأمحد بن  ،الدين 

  أمهية البحث: .1
 تعلقه بالقرآن الكريم الذي هو أرشف الكالم وأفضله.    .1

جهود    .2 األمإبراز  وتعليام  علامء  تعلام   الكريم  بالقرآن  ا سري  فتوا  وتدبر    ة 

 .اواستنباط  

حتقيق  إىل    احلاجة  .3 ا  حمقق  املخطوط  هذا  علمي  إخراج  يتناوله  اا  مل  ولكونه  ؛ 

 أحد من الباحثني، ونرشه ليستفاد منه. 

 أسباب اختيار البحث: .2
 اإلسهام يف خدمة القرآن الكريم والدراسات القرآنية.  .1

 إخراج تراث علامئنا املتقدمني، وإبراز جهودهم املباركة.  .2

العظيم ق تفقيحت .3 السورة  البحث املسري هذه  ا ألصول منهج  تبع يف  ة، وفق 

متناول  اجلامعات يف  وَجْعلِها  العلمية،  علوم   واألقسام  يف  الباحثني 

ا. ااإلسالم عموم    ، ويف جمال التفسري خصوص 

 الدراسات السابقة:  .3
 . عدب حيقق  مل املخطوط يف قواعد املكتبات الرقمية تبني يل أن هذا بعد البحث      

 خطة البحث: .4
 لبحث يف مقدمة، ومبحثني، وفهارس: ا ذاجعلت ه     

البحث   :املقدمة أمهية  ييل:  ما  عىل  اختياره أ   ، وتشتمل  السابقة   ، سباب    ، الدراسات 

 منهج التحقيق.  ،خطة البحث
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 : وفيه مطلبان املبحث األول: الدراسة:

 املؤلِّف. ترمجة املطلب األول: -

 سة الكتاب. ارد :املطلب الثاين -

 . حث الثاين: النص احملققبامل
 . امتةخلا -

  .الفهارس  -

 التحقيق:منهج   .5
يا  مع الطرق احلديثة يف الكتابة.   ، نسخ النص وفقا  لقواعد الرسم اإلمالئي  . 1  ومتشِّ

 أبدا  بل أبقيه عىل ما هو عليه. لنص املؤلفال أتعرض  .2

 بينها.روق فل أهم ا ذاكرا   ،قابلت بقية النسخ عىل النسخة األصل)األم( .3

بخـط  بـكت .4 القرآنيـة  اآليات  النبويـة، حـمصت  املدينـة  بذكـر   ف  وعزوهتـا 

 اسـم السـورة ورقـم اآليـة يف املتـن بيـن معقوفتيـن. 

يف  .5 كان  فمـا  األصيلـة،  السـنة  مصـادر  مـن  النبويـة  األحاديث  خرجت 

غريمهـ يف  كان  ومـا  منهام،  بتخرجيه  اكتفيت  أحدمها  أو  بعد    االصحيحيـن  ذكرت 

  ريج حكم أهل احلديــث عليه.التخ

أورد .6 التي  النصوص  وغريهاتوثيق  ولغة  أحكام  من  املصنف  بعزوها   ،ها 

 إىل املصادر التي استقى منها املؤلف عىل حسب ما يتوفر منها.

 التعليق عىل ما حيتاج إىل تعليق. .7

 غة. للكتب املعاجم وا خالل بيان األلفاظ الغريبة التي أوردها املؤلف من .8
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 ولاملبحث األ
 اسةالدر

 طلبان:وفيه م

 وفيه: ،املؤل  ف مة ـترجاملطلب األول:  
 .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه :أوال

 مولده. اثنيا:

 نشأته وحياته العلمية. :ااثلث

 ثناء العلامء عليه.  :ارابع 

 شيوخه وتالميذه. :خامسا

 مصنفاته.  :اسادس

 وفاته. :اسابع 

 وفيه: ،با تكلاملطلب الثاين: دراسة ا 
 لمؤلف.نسبته لوتوثيق لكتاب حتقيق اسم ا :الأو 

 منهج املؤلف يف كتابه من خالل اجلزء املحقق.  اثنيا:

 ونامذج مصورة منها. ،وصف النسخ اخلطية اثلثا:

 املؤلف: وفيه:  املطلب األول: ترمجة 
 .امسه ونسبه وكنيته ولقبهأوال:  

ش ـــه الـ ــم ــ و  ق ــاضــق   ، نــ ـديـس  ال ــبأ  ،امــ شـال   ةاـــ ضــي    ،(1) اس ــبـ عـو 

بــم ــأح الـ ـد  بـي ـلـخـ ن  بادـــعــس ن  ــل  جــة  بــ فـعــن  عيــر  ـُـال  ىســن  بِ ـهَ ـ م   ( 2) يــ لَّ

 
نسب  (1) ب    هوالبعض  بـ)اللَّ ريب  ،ودي( وأسامه  بال  خطأ  أ  ،وهو  بن  خليل  بن  )أمحد  مع  أبو لاللتباس  محد، 

 (. ـه 896ت ،العباس ابن اللبودي

البن حزم    ،يف: مجهرة أنساب العرب  ،ومل أجد ألحد أجداده ذكرا  ،ة األزدي يب صفرب بن أنسبة للمهل  (2)

)  ،واألنساب   ،(1/367) يف  ،(12/501للسمعاين  اللباب  األنساب  ويف  األثري  الب  ،هتذيب  ن 

= شديد الالم املفتوحة ويف آخرها باء موحدة هذه النسبة إىل املهلبي بضم امليم وفتح اهلاء وت»(: 3/276)
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ــ خُ ـ ال   ( 2) كِي ـ ْرمَ ـ البَ   ( 1) األزدي  ي ـ َويِّ ـ
 . ي ـ ع ـ اف ـ الش ي  ـ شق ـ الدم   ( 3) 

 : اثنيا: مولده
ولد يف شوال سنة ثالث وثامنني ومخسامئة بُخَويَّ 

 (4)  . 

 : اثلثا: نشأته وحياته العلمية
 هتأ شن : 

 من   مصادر؛ لكنوقفت عليه من  يف حياة املؤلف ونشأته فيام  كثري أمر  مل أظفر ب

  اتضح يل جليا    ،ورحلته املبكرة من سنه للعلم  ، كالم من ترجم لهنيط بالرب  خالل

حتى وقفت عىل كالمه عن نفسه    ،ومة أظافرهـنع  أنه نشأ يف بيت علم وحذق منذ

الولد أ  لد والاتعجب من  أفال تدري  -صته مع والده  وق نشأته  -؟م   ،عن يشء من 

بسبب أسقام    ،كن الضعف منيني متس   صغر يف  فإين    : فيقول   ،فجاءت املصادقة

 
 . «لب بن أيب صفرة األزدي أمري خراسان وينسب إليه كثري من العلامء نسبة ووالء...سعيد امله أيب = 

 ( . 94/ 5للمقريزي ) ،ه يف: املقفى الكبرينص عىل نسبت ،وفة املعر لقبيلة أزد نسبة (1)

بغداد كام    يفواملشهور أهنا اسم ملحلة وموضع    ،(8/17)    : طبقات الشافعيةتفرد هبذه النسبة السبكي يف  )2)

  ، يجم دمشق التارخي(. ويف مع 1/367للحموي)  ،ومعجم البلدان  ،(2/180للسمعاين )  ،األنساب  يف:

ني حي القنوات وساحة اجلامرك احلالية. ب  ،دمشق خارج السور   ء(: الربامكة: من أحيا 1/30ايب )للشه 

طني. قلت: إن مل  واملستشفى الورية  تسميته ملقربة الربامكة التي كانت متتد بني مبنى اجلامعة السوتنسب  

 واهلل أعلم.  ،فالنسبة حلي دمشق أقرب  ،يكن خطأ أو تصحيف عند السبكي

ينة  وهي مد  ،اء حتتية، والياء الثانية ياء النسبوفتح الواو، بعدها ي  بضم اخلاء املعجمة،  -َويإىل ُخ سبة  ن  )3)

أذربيجان  األنساب  ،من  انظر:  إيران.  اليوم يف مجهورية  )ال  ،وتقع  البلدان  ،(5/236سمعاين   ،ومعجم 

السابق:  1/128)  للحموي املرجع  يف  السمعاين  ويقول  باالن(.  أبوإلي  تسابواملشهور  عبدان   ها  معاذ 

 بب، يروي عن اجلاحظ.طاخلويي املت

وأخربين مجال الدين أبو عبد »( قال: 2/736ابن العديم )  ،ملا حكاه صاحب بغية الطلب  ،وهو الصواب  (4)

ث  ابوين قال: سألت القايض شمس الدين اخلويي عن مولده، فقال: يف سنة ثالد بن عيل بن الصحمم  اهلل

له . وك «يبخوئة  وثامنني ومخسام (:  260يب شامة )ص  أل  ،يف ذيل الروضتنيو  ،ذا عند غالب من ترجم 

اثن» مولده يف سنة  وثامنني ومخسامئةوكان  ولده حممد  ،تني  بخط  قرأته  ن«فيام  يف  وكذا  البن   ،األنامزهة  . 

 ( . 29/272للقلقشندي ) ،وهناية األرب   ،(120امق )ص: دق
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املقام يب  العظام  ،أطالت  مني  أحالت  آالم  رَ   ،وكثرة  ودَ   ق  حتى  عظميحلمي    ،ق 

 ُيَفتُِّت فني تكليفا   يكل  -مع أن يب من الضعف ما يكفي- يف تضاعيف ضعفيوأيب

فينأو  ،احلصا ل  ها  العصاال أشق  املساء و  ،ه  التكرار يف  ق فو  ،الصباحفآيت بوظائف 

الط البُ   ،األقوياء الصحاحصغار  وق  ابن عرشحتى حفظت  ثم   ،لغة واملصادر وأن 

  ، ن إنبات الشعر قبل أوا  ،قامات وكثريا  من الشعرحفظني الُلمع ونزهة الطرف وامل

بالت يسريثم شغلني  زمانا   ع  إذ  ،ا  فقه  أنمزكان يف  ش   ه  الطب  من   ، كثريا    يئا  يعلمني 

و مخود  من  حدث  الفقهلـِمـا  األطباء  كثرة  ورأى  ،اءمخول  إىل  األحياء   ،حاجة 

...يا  ،بن زكريااومرشد    ،فحفظني مسائل حنني بالعني    ، وشكال  زريا  (1) وأنا تراين 

قرة بن  ثابت  ذخرية  قرأين  يف  ،ثم  املشقة  من  مرةوأنا  حياة  ا  ،  يف  أعظم  أرى  ملوت 

  صال  ال أاالشتغتركت    ،وملكت يف نفيس احلكم  ، بلغت من سني احللملامف  ،ةرسم

املاللةسا   ورأ شدة  اجلهالة  ،من  عليهم  غلب  وناسا   أهال   السوق  يف    ، وعارشت 

دكانا   أيب  جوار  يف  زمانا    ،وفتحت  فيه  أطلق   ،واجترت  كمسجون  فرصت    ،وكنت 

فقال يل أيب   ،ها  فارسا  فار  ةرفاحل  ويف   ،ارها  الشتغال بالعلم كين ل ترا  ،كمجنون أحنق 

يكون لك ن  البد من أ  ،شتغلتا  بام  تغلتواش   فعلتلت ما  لو فع  ،يف بعض الليايل

وأعلم أين كنت  يف الصغر عىل ضد    ،وإين ُأريت ذلك يف هذا الزمان  ،يف العلم شأن

باب  رإىل أوأنا    ،هل السوق فإين يأمرين والدي بمعارشة أ  ،طبعك ونقيض صنعك!

االحتجار  ،مشوق   العلم من  عيلَّ  ما  بسبب  التجار  أ  ،فأعارش  إىلوأنفلت   حيانا  

التعلم يف قلبي إىل أن محلتك أمك   ،وأجد عىل فواته أشد تأمل  ،التعلم    ، وبقي حب 

فقلت    ،ومال قلبي إىل مجع املال  ،وزال مني الطلب  ،فشغلني عن طلب العلم مهك

اجلزء   نفيس  هذا  يف  مني  عنيالطالب  انفصل  احل  توتفرس   ،الذي  بذكرأن    ،مل 

وعاش مع كثرة    ،رذك   ولداستي وجاءينفلام صح بعض فر  ،يعيش ويكون له ذكر

 
 صل قدر حرفني.بياض يف األ (1)  
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األَعراض  ،األمراض وزالت  احللم  الباقي    ،وبلغ  يف  يصدق  أن  من  بد  ال  قلت 

 وهلذا شققت عليك يف تعليمي إياك ودارستي. ،فراستي

رين إىل ابن هُ  االشتغال يف   قوم يف  يفرغبن  ، أ عليه القانونبل الطبيب ألقرثم َسفَّ

مقصد الرجال    ،اُوْوِِس  هبمداندين الطَّ ان عالء الوكان يف ذلك الزم  ،فنون الظنون

الرحال اجلدال  ،وحمط  وحيسن  اجلدل  عليه  ،يتقن  واشتغلت  إليه  ثم    ،فارحتلت 

مام فقصدت اإل  ،عقوللتعلم األصول والتكلم يف امل  ،محلني مجع عىل سفر خراسان 

ين   الد  ا لافخر  فاتت احلرص  ،ي  زرَّ وأنواع علومه  العرص  واحد  ت يف فوجد  ،وكان 

واشتغلت بغري الطب   ،فدبر أيب شيئا وقدر ريب غريه  ،مدة   هعندمت  وأقشدة    السفر

 وجعل اهلل فيه خريي وخريه. 

بب وح  ، اشتغايل بأمر القضاءوكيف قىض اهلل  ،فانظر كيف كان حايل فيام مىض

الرش  إيل وفروعها أصول  الطبي  إيل  هروك  ،يعة  بتالوة    ،عة وفضوهلافصول  وشغلني 

خوتفهم    ،كتابه أحكاوتقري  ،هطابلطائف  كالمه  ،مهر  جيعل    ،وتفسري  تعاىل  فاهلل 

 .      (1) اخلامتة خري

  :حياته العلمية 
 قدم حلب وأقام هبا مدة ثم سار منها إىل دمشق، وتويف هبا، ومل تسعفنا املصادر 

ان قبل وصوله  ى ارحتل منها، وهل مر ببلدتمق، ورشمدة بقائه يف بالد امل بيشء عن  

 ؟إىل حلب

-لصاحب بغية الطلب  فنرتك الكالم عنها  ،استقر يف حلب  امبعد  اتهأما عن حي 

وقارنه عارصه  فقد  الفرتة  هذه  يف  عنه  كتب  من  أكمل  علينا  -وهو  قدم    ( 2) قال: 

 
 (.30 امتة والنصيحة. )صخللنوحية يف: الباب الثامن: افينة االس (1)

ع يف رح  ز أن يكتب سريته  ،الته ومشاخيهوأقول: ليته أطال وفصل وفر    ،وإين أدعو كل عامل وفاضل ُمربَّ

 وتوابعها. وفيه فك ملا ُيشكل بني الباحثني يف مسائل الرتاجم ،وملن أتى من بعدهن فيه خري لنفسه فإ

 يف بحر الثالثني.  هوعمر ،( بيسريـه620عد سنة )ل أو به قبلعل( 2)
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الدين    نيض زي اقومدرسها إذ ذاك ال  ،(1) السيفية حلب، وتوىل هبا اإلعادة باملدرسة  

ذر ب  (2) أبو  الرمحن  عبد  شيخنا  ابن  اهلل  و عبد  علوان،  بحلبن  من مج  سمع  اعة 

نا مثل: قايض القضاة أيب املحاسن يوسف بن رافع بن متيم، وأيب حممد عبد  شيوخ

ا إىل  . وأقام هبا مدة ثم سار منه(3)غريمهاالرمحن بن عبد اهلل بن علوان األسدي و

فأعجبه    ،(5)بن امللك العادل صاحبها  (4) ى سيعظم عملك ا دمشق، وحرض جملس املل

و وكالمه،  عليه  القضاءالح  ارتفعتنفق  واله  أن  إىل  عنده  والتدريس (6)ه  بدمشق 

العادلية والزم  (7)باملدرسة  القضاء،  يف  والطرق  املسالك  أحسن  فسلك  العفة  ، 

ومُح وال وُش صالح،  طريقته،  .دت  سريته  القرآن وَس   ..كرت  حفظ  إىل  نفسه  مت 

بدملوعزيز  لا فحدثني مجاعة  يكن حيفظه،  ب  نفسه  ألزم  أنه  فظه  حفظه حتى حمشق 

 
الشافعية(  1) السيفية  املدرسة  انظر: أنشأه  ،هي  جندر.  بن  الدين سليامن  علم  بن  الدين عيل  األمري سيف  ا 

 (. 316/ 1العجمي )لسبط ابن  ،الذهبنوز ك 

 مد. ريه أن كنيته أبو حموالصواب كام يف املرجع نفسه وغ ،يظهر أنه خطأ( 2)

 .تأيت ترمجتهام يف مبحث شيوخهس( 3)

ال  (4) بن  عيسى  أيوبهو  بن  بكر  أيب  ال  ،عادل  املعظم،  اهلل،  امللك  سبيل  يف  املجاهد  الفاضل  الفقيه،  عامل 

النَّحوي   الالغازي،  اهل  ،لغوي،  عايل  فاضال  كان  مهيبا   شجاعا   حازما   ذي   ،مة  مستهل  اجلمعة  يوم  تويف 

( سنة  انظر:  ـه624احلجة  )  ،انالزم  ة مرآ(.  اجلوزي  ابن  األعيان  ،(22/285لسبط  البن   ،ووفيات 

 (. 3/494خلكان )

دين، وكنيته أشهر  ف الأبو بكر امللك العادل سي ،وهو حممد بن أيوب بن شاذي بن مروان يعني: دمشق.  )5)

ط لسب  ،نا(. انظر: مرآة الزمـه615سنة)تويف    ،أخوه السلطان صالح الدين، رمحهام اهلل تعاىل  ،اسمه  من

 (.5/74) نالبن خلكا ،األعيان ووفيات ،(22/230) ابن اجلوزي

ر:  انظ  فيكون عىل هذا عمره أربعني سنة.   ،(ـه623شهر ربيع األول سنة )  وذلك يف يوم األحد سادس  (6)

الروضتني شامةأل  ،ذيل  املعظم  224)ص   يب  تولية  يف  العديم  ابن  عند  السبب  هذا  القضاء  (.  للمؤلف 

منزلته   ينظر: وع  ،دهعنوعلو  غريه  الزمان  ند  األنبا  ،(22/279)  مرآة  التاريخ    ،(646)ص:    ءعيون 

 (. 5/95) قفى الكبريامل،(122)ص:  املنصوري

وب داخل دمشق، وفيها تربته فتنسب إليه. انظر ادل، أبو بكر أيالع   هي املدرسة الكربى التي بناها امللك  (7)

 .(1/359للنعيمي ) ،تاريخ املدارسالدارس يف 
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بدمشق، فكان جيلس بني    (1)وكان يقرأه وهو قايض القضاة عىل بعض القراء  ه،مجيع

القضاة بجامع دمشق كام جيل إنه يديه وهو قايض  ثم  التلميذ بني يدي األستاذ،  س 

امللك األرشف اإلقالة من  لب منطواء ومال إىل الزهد واالنقطاع، رغب عن القض

يـضـالق وأن  لـاء،  فـأذن  اـه  فأجـحـلي  ذلـابـج،  إىل  وح( 2)كه  بيـ،  إىل  اهلل ـج  ت 

ثانية  ،(3) رامـح ـال مرة  ذلك  بعد  القضاء  ويل  إنه  ومرض  (4) ثم  هبا،  قاضيا  فبقي   ،

بحمى   وثالثنيمرضة  سبع  سنة  يف  بدمشق  وتويف  ذاك السل،  إذ  وكنت  وستامئة.   

ف بمرص  وفو غتني  لبرسوال  بحلب  اته  وخمالطة  اجتامع  وبينه  بيني  وكان  هبا،  أنا 

 .  (5) ديثحلي بحلب ا ق، وسمع معودمش

مناقبه   ذلك   ومن  قبل  وكان  بدمشق  هود  الش  مراكَز  رتََّب  قاٍض  ل  أو  أنه 

دوهنمإىل بيوت الُعدول يُ يذهب الناس   شهِّ
ا يدل عىل كرمه  وقد مات مديونا  مم  ،(6) 

له يف  وقد اجتمع عليه الفقر مع القناعة ومن لطيف قو  ،امنهه  لهده يف الدنيا وتقلوز

 
ير؛ كام يف مرآوهو ( 1)  (.22/367اجلوزي )لسبط ابن  ،الزمان ة حممود الرضَّ

(2)  ( الروضتني  ،(ـه629وهذا يف سنة  السنة ي244أليب شامة )ص    ،كام يف ذيل  صاحب قول  (. ويف هذه 

الزمان )  ،مرآة  اجلوزي  ابن  عام»  (:22/316سبط  القايض  األرشُف  بن ووىل   الكريم  عبد  الدين  د 

 .«   اء القضاة بدمشق... قضيف يناحلََرْستا

 ن املصادر عن رحلة حجه وال أخبارها! سف مل أجد يف يشء ملأل( 3)

. ث»( :  5/95للمقريزي )  ،يف املقفى الكبري  (4) ه إىل احلج  إىل سلطان الروم يف   عثه األرشف يف رسالةم  بوتوج 

 . «وثالثس ة مخنعيد إىل القضاء يف سابع ذي القعدة سوأ ،سنة أربع وثالثني وست امئة 

  امللك -املعظم مللكا: ملوك بثالثة مرت ،تقريبا   ـه629 – ـه623للقضاء من سنة  فتكون واليته األوىل -

 ف.    األرش امللك –النارص

الثان  - لوواليته  سنة  ية  من  اجلواد    ،ـ ه637  –  ـه635لقضاء  امللك  ملوك:  بثالثة  أيضا     امللك   –مرت 

 .يل عإسام الصالح امللك -أيوب الصالح

 (.735-2/734البن العديم ) ،بغية الطلب (5)

 (.91)ص  البن دقامق ،ة األنامونزه ،(46/21)للذهبي  ،تاريخ اإلسالم انظر:( 6)
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وفيه يقول شهاب الدين أبو شامة وقد  .(1) !ىل إمساك املناصبأقدر ع قول: مايهذا 

 به: وقف عىل مصنف له يف العروض بخطه فأعج

َدُه  ــَ ــِل أْرشــــ ــُن اخلليــــ ُد بــــ َ ــْ   اهلُلَأمحــــ

 

 

 

 

ـــام  درْ ألــ َ ــْ ــَن َأمحــ ــَل بــ َد اخلليــ ــَ  شــ

ــْ ذاَك مُ   ــَ  ُج خرِ تَ ســـ َذاالعـــ ــَ   روِض َوهـــ

 

 

 

 

ُر الســ   ــِ ــهُ رِّ ـُمْظه ودُ  من ــَ د  والع َ  (2)َأمحــْ

 

 

 :(3) ثناء العلماء عليها:  رابع  
ا،   : هـ( 654ت: )يقول سبط ابن اجلوزي  • إىَِل جامع دمشق،  يميض    وكان متواضع 

اخلطا عند مقصورة  ير  الرضَّ يدي حممود  بني  القرآن، ومات وجيلس  عليه  فيقرأ  بة، 

 ( 4).مديون ا

العديم اب   ل ويقو  • العرشة  :هـ(660)ت:  ن    ، يف بحثهلعبارة  و احل  ،وكان حسن 

سلطان   ذا  أحكامه  يف  يراعي  وال  الئم،  لومة  اهلل  يف  تأخذه  ال  أحكامه،  يف  موفقا 

 . (5) لسلطانه وال ذا جاه جلاهه، بل جيري عىل سنن احلق وطريق العدل 

أيب  • ابن  يف   هـ(:668)ت:    أصيبعة   ويقول  زمانه  أوحد   ، ةكميحلالعلوم  ا  كان 

الرشعية األمور  وقته يف  بعار  ،وعالمة  افا  وغأصول  احلكمةه  ريلطب  أجزاء    ،من 

مالزما   وكان    ،ريحمبا لفعل اخل  ،حسن الصورة كريم النفس  ،عاقال كثري احلياء

 
 ( .260 )ص مةأليب شا ،انظر: ذيل الروضتني (1)

 رجع السابق.املانظر: ( 2)

ينظر: سري أعالم   ،طول  ل وفيهحاف   اقترصت عىل كالم اثنني من أقرانه وأحد طالبه؛ وإال الكالم يف هذا  (3)

)  ،ءالنبال اإلسالمتا  ،(16/319للذهبي  )  ،ريخ  األبصارمس  ،(46/315للذهبي  للعمري   ،الك 

الكربى   ،(9/157) الشافعية  والن   ،(8/16)  للسبكي  ،طبقات  )ال   ،هايةالبداية  كثري   ،(17/249بن 

الشافعيني كثري)ص:    ،طبقات  األنام  ،(829البن  دقام  ،نزهة  الذهب   ،(120:)ص   ،قالبن    ، شذرات 

 (.  7/739البن العامد )

 (.22/367لسبط ابن اجلوزي ) ،انمرآة الزم (4)

 (. 2/735البن العديم ) ،بغية الطلب (5)
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القرآن وقراءة  والصيام  قال -  للصالة  أن  العبارة  -إىل  حسن  الرباعة    وكان  قوي 

 .(1) ة ة كثري الفتوورملوافر ا لبيانح اللسان بليغ افصي

 تالميذه.ا: شيوخه و خامس  
 :شيوخه 
ين العراقي .1 (ـه600)تبن حممد بن العراقي القزويني  الط اووِس   ،ركن الد 

 (2) . 

(ـه606)ت:حممد بن عمر التيمي البكري  ،فخر الدين الرازي ،اإلمام .2
  (3) . 

ين احلكيم . 3 ( ـ ه 610ت: ) ُهبل ن  عيل ب سن عيل بن أمحد بن أبو احل  ،مهذب الد 
 (4 )   . 

(ـه617ت)لنيسابوريالطوِس اد املُؤيَّد بن حمم  .4
 (5). 

( ـ ه 618  )ت لمي  الس   اهيم بن عيلإبر ،ي  املعروف بالُقطب املرص ،احلكيم .5
 (6).   

(ـه623)ت د الرافعيعبد الكريم بن حمم  ،شيخ الشافعية  .6
 (7) . 

  ، احللبيهلل بن علوان األسدي  ن بن عبد ا عبد الرمح  ،اإلمام املحدث الزاهد .7

(ـه623)ت:األستاذ بابن  فاملعرو
 (8) . 

 
 (.664أيب أصيبعة )ص:  البن ،عيون األنباء (1)

 ( .3/258)  البن خلكان ،ووفيات األعيان ،(3/308للقزويني ) ،ر: التدوين يف أخبار قزوينانظ (2)

 (.8/81للسبكي )  ،فعية الكربىطبقات الشا  ،(4/248) انالبن خلك ،انظر: وفيات األعيان( 3)

 من ثالث: عىل الفخر الرازي    اءته كال الذي أورده بعض من ترجم للمؤلف بعدم قر ـ اب عن اإلش ـ ج ـ وي 

 سبق يف مبحث النشأة وترصيح املؤلف بذلك يف كتابه السفينة النوحية.   ما . 1

 .  /ب(137) ،/ب(74يف: ) امك  ،ذا بالسامع منه يف مواضع متفرقةه هب كتاترصحيه يف . 2

 (.  462:  ( )ص 646)ص:   يف أكثر من موضع كام يف:   ، أصيبعة يف كتابه عيون األنباء ما حكاه تلميذه ابن أيب   . 3

 (. 407البن أيب أصيبعة )ص:  ،عيون األنباء ،(3/296أليب الربكات ) ،امنقالئد اجل انظر: (4)

 (.  44/383للذهبي ) ،سالمتاريخ اإل  ،(456)ص:  طةالبن نق  ،رفة رواة السنن واملسانيدملع  تقييدال  (5)

 (.2/50شهبة )البن قايض   ،افعيةوطبقات الش ،(8/121للسبكي ) ،انظر: طبقات الشافعية الكربى( 6)

 (.  148) ص البن كثري  ،وطبقات الشافعيني ،(8/281للسبكي ) ،نظر: طبقات الشافعية الكربىا( 7)

  (.  148البن كثري )ص  ،فعينيطبقات الشا ،(22/303)ي للذهب ،انظر: سري أعالم النبالء( 8)
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بن حممد الربعي   احلسني بن املبارك ،رساج الدين  ،لكبريا والفقيه مسند الشام .8

( ـه631)ت:الزبيدي احلنبيل
 (1). 

املحاسن .9 أيب  األسدي    ،القايض  متيم  بن  رافع  بن  بابن    ،يوسف  املعروف 

(ـه632)ت:اد شدَّ 
(2) . 

األمنيامل .10 أحد    سند  اوالكاتب،  بخلشهود  صادق مدزانة  أبو  احلسن   ، شق، 

(ـه632ت:)يي املرصملخزوما يى بن صباحبن حي
 (3). 

الدين  .11 زين  األسدي    ،القايض  رافع  بن  علوان  بن  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد 

(ـه635)ت: 
  (4) . 

 تالميذه: -
 ، ي الدمشقيعمر بن حممد بن منصور األمين  ،أبو الفتح  ،عز الدين احلافظ .1

(ـه630)ت:
 (5). 

ين  جتا .2 ببن أيب جعف حممد    ،أبو احلسن  ،حدثملا  اإلمام  ،الد  عيل ن  ر أمحد 

هـ( 643)ت: القرطبي
 (6) . 

إسحاق   ،املحدث  ،الدينمعني   .3 ع  ،أبو  بن  العزيز إبراهيم  عبد  بن  مر 

هـ( 663)ت:  القريش الدمشقي
(7) . 

 
 (. 357/ 22) للذهبي   ، أعالم النبالء سري    ، ( 243)ص    نقطة البن    ، رواة السنن واملسانيد انظر: التقييد ملعرفة  (1)

 (. 334 بي)صللذه ،لكبارمعرفة القراء ا ،(7/84البن خلكان) ،انظر: وفيات األعيان (2)

 (. 22/372هبي )للذ ،أعالم النبالءسري  ،(12/189لصفدي )ل ،انظر: الوايف بالوفيات (3)

 ( .8/155للسبكي) ،عية الكربىالشافبقات ط ،(46/239للذهبي) ،انظر: تاريخ اإلسالم( 4)

 (.4/641) للذهبي ،تذكرة احلفاظ ،( 4/241للصاحلي ) ،نظر: طبقات علامء احلديثا (5)

 (.8/16لسبكي )ل ،ت الشافعية الكربىبقاط ،(14/467للذهبي ) ،تاريخ اإلسالمظر: ان( 6)

 (.4/160) لذهبيل ،تذكرة احلفاظ ،(15/82للذهبي) ،انظر: تاريخ اإلسالم( 7)
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يفة  بن خلالقاسم    أمحد بن  ،الطبيب الشاعر  ،ابن أيب أصيبعة  ،موفق الدين .4

هـ(668)ت:  اخلزرجي
 (1) . 

الدمشقي  بن حممود بن    ن عيل  حممد ب  ،الصابوين    املعروف بابن  ،الدين  المج .5

(ـه 680)ت:املحمودي  الشافعي  
 (2) . 

ين  ولده شهاب .6 وقد تويف    ،د بن أمحدحمم    ،أبو عبد اهلل  ،قايض القضاة  ،الد 

(هـ693)ت:  ،والده وله إحدى عرشة سنة
 (3). 

 ا: مصنفاته: س  ساد
 :منها عليه والذي وقفت (4)ودةجلوا لكثرةافه ب ادر تصانيوصفت املص

 . (5) الفاحتةسورة تفسري  .1

 . (6)تفسري سورة اإلخالص .2

 . (7) تفسري سورة العنكبوت .3

 
 وانظر:.  «وقرأت عليه التبرصة البن سهالن  ،وكنت أتردد إليه»(:  646يقول يف كتابه عيون األنباء )ص  (  1)

 ( .7/193صفدي )لل ،الوايف بالوفيات

 ،. وانظر: املقفى الكبري« سمعت منه وقرأت عليه الفقه»  (:  41  ملة إكامل اإلكامل )صتكيقول يف كتابه  (  2)

   ( . 6/911)للمقريزي 

 ( . 5/94للمقريزي) ،واملقفى الكبري ،(2/97للصفدي ) ،انظر: الوايف بالوفيات( 3)

الط  (4) بغية  ) ال   ،لبانظر:  العديم  و2/736بن  الكربى طبقا(.  الشافعية  صفها وو(.  8/17للسبكي)  ،ت 

 . «جلودةيف ا وله تصانيف ال مزيد عليها»( بقوله: 646بعة يف عيون األنباء)ص أصيتلميذه ابن أيب 

)قونية/تركيا(  ،خمطوط  (5) موالنا  متحف  الفهرس  82)جمموعة(  280-3/279قم:  ر  ،يف  .انظر:  /أ 

لل )الشامل  ) رتاث  وعلومه(  وق(1/245التفسري  أشقر.  إبراهيم  حممد  د.  عليه  اطلع  أنه و  ،د  أخربين 

 ح وأنه لغري املؤلف! فتلسورة ال

)مرص(  ،خمطوط  (6) التيمورية  اخلزانة  )  ،يف  املرجع  131ص)  ،(166اميع:  جم )  ،(1/77رقم:  انظر:   .)

الكتاالفضل  صاحب    ،ويعمل عىل حتقيقه األخ والزميل د. حممد أشقر  السابق.  ،بيف الداللة عىل هذا 

 ا. زاه اهلل عنا خري  ج

الغيب    ،(398)171/ 2/1962م:  رق  ،صغر مهدوي )طهران(أ  يف  ،خمطوط  (7) مفاتيح  ضمن نسخة من 

واالطالع عليه خيدم   ،هي مكتبة خاصة وهناك صعوبة يف الوصول إليهاابق. واملرجع السللرازي. انظر:  

 أين؟  ي ومن أيضا مسألة من أتم تفسري الراز
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 . (1)وكتاب يف الفرائض وتعليلها وبيان احلكمة يف مقاديرها .4

 .(2) عرائس النفائس   .5

 .(3) رشادرشح كتاب اإل  .6

 .(4) لرازي خر الدين ا لقرآن لشيخه ف تتمة تفسري ا  .7

ابينا .8 الفنون السبعة    ملولعيع  لفقه واألدب والطب حلديث واالتفسري وايف 

 .(5) واهلندسة واحلساب

 . (6) كتاب يف علم األصول .9

 . (7) كتاب يف النحو .10

املعظم صنفه   .11 امللك  السلطان  ألقاب  يشتمل عىل رموز حكمية عىل  كتاب 

 . (8) أيوبللملك املعظم عيسى بن أيب بكر بن 

 . (9) ةالسفينة النوحي .12

 
 ملفقود. اويظهر أنه يف عداد    ،هومل أجد ،(2/734يم يف بغية الطلب )العدهكذا ذكره ابن ( 1)

الدين  (2) لركن  )النفائس(  لكتاب  خمترص  بن    ،وهو  العميحممد  ان حممد  الظنوندي.  كشف  حلاجي    ،ظر: 

 (.200للكنوي )ص:  ،د البهيةالفوائ ،(2/1966) خليفة

للعمي(  3) أيضا   وهوهو  يف دي.  االسيوي  املتحف  يف  خمطوط  روو  )  ،سيا  احلفظ:  خزانة84رقم  انظر:   .)  

 (.  35/268لرتاث )ا

 (.647نباء )صاألبه عيون نص عىل هذا غري واحد، منهم: تلميذه ابن أيب أصيبعة يف كتا (4)

  وهذا البحث جزء من هذا الكتاب.   (5)

 (.647)ص البن أيب أصيبعة  ،هكذا ذكره يف عيون األنباء (6)

 انظر: املرجع السابق. (7)

 انظر: املرجع السابق.( 8)

ة يف  ثم طبع طبعة ثاني ،ـ ه1347بعناية حممد راغب الطباخ سنة   ،مؤلفللالوحيد الذي طبع  ابوهو الكت (9)

 لك بأمرين: . ومل يتكلم عن املؤلف واكتفى عن ذـه1435سنة  ،ملقتبسا دار

خطأ يف ذكر وفاته حيث ذكر   مدهاالنسخة التي اعتي  ـ وف  ،ه ــمت ـرجـي ت ـكي ف ـن السبـ ه عـ لـقـا نـم  األول:

 .  ـه876ة أهنا سن

 عن نفسه ونشأته يف آخر الكتاب.ف ما ذكره املؤل الثاين :
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 :اتهف و سابعا: 
ظ  وفاته  نتكا السبعد صالة  يوم  السابهر  شعببت  من  وثالثني ع  سبع  سنة  ان 

بدمشق  سنة  ،(1)وستامئة  أربع ومخسني  املوت  ،عن  تيقن  قد  به    (2)وكان  علق  ألنه 

ل قِّ   ،مرض الس  بسفح    ودفن من الغد  ،وكانت جنازته َحِفَلة  مشهودة ،   (3) ومحَّى الدِّ

 .(4)َقاِسُيون

 

 
 

 
 وهي:  ،ت له يسطأ وهي لوقد نسب للمؤلف بعض الكتب خ  -

 . (1/93وهدية العارفني ) ،(1/918كشف الظنون )يف الروض البسام فيمن ويل قضاء الشام. كام  . 1

 (. 93/ 1)   هدية العارفني   ، ( 39/ 3كنون ) امل إيضاح  كام يف  القبور من األشعار.  عىل األخيار بام وجد أخبار . 2

إيض . 3 يف  كام  العوامل.  من  من مىض  أخبار  يف  الباسم  العارفني   ،(3/588)املكنوناح  الروض      وهدية 

(1/93.) 

 ( . 1/93) فنيربعني البدرية يف احلديث. كام يف هدية العاراللوامع املضيئة من األ . 4

 ( .1/93ية العارفني ) هد يفر يف معرفة األواخر يف التاريخ. كامزواهالنجوم ال . 5

ال  ت: ومجيعقل ابن  العباس  أبو  أمحد،  بن  خليل  بن  الكتب ألمحد  يذكرها    ،(ـه689لبودي )تهذه  ومل 

 .  ( 121/ 1)   يل للزرك  ،ض ويكثر فيها اخلطأ. ينظر: األعالمأحد للمؤلف غري هذه الكتب التي تنقل من بع 

 (. 260ني )صلروضتل ا. ذي«حرضت دفنه والصالة عليه»امة: بو شيقول أ( 1)

د وأ»(:  5/95للمقريزي)  ،قفى الكبريمليف ا(  2) وخدجية إىل الشيخ   ختيه مؤمنةوجعل وصي ته عىل ولده حمم 

 . «عز  الدين ابن عبد السالم

لَّ احلاد     ،عاودة يوميًّاهي مُحَّى م(  3) (. ويف كشاف 1/758عارصة )ة امل. معجم اللغة العربيغالب اَتصحب الس 

يف  وق(:  1/964)  والعلومفنون  ال  اصطالحات القريش  الفصول:  ال  الدق »رشح  حلمى  ل   الس  يقال 

  للرازي  ،لطب. ولالستزادة يف معرفة العالج والعالمات هلا ينظر: احلاوي يف ا«ةلقرحة الرئالشيخوخية و

 (. 3/81) بن سيناال  ،طبالقانون يف ال ،(4/443) 

اجله(  4) عد  و  وفيه  دمشق  مدينة  عىل  املرشف  وة  بل  سفحه   ،آثار مغاور  الصالحم  ويف  أهل  معجم قربة   .

 ( .  4/295للحموي ) ،البلدان
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 وفيه: : ابكتاسة الر املطلب الثاين: د
 وتوثيق نسبته للمؤلف. لكتاباسم ايق  حتق: أوال  
  اسم الكتاب:  حتقيق 

 فيبقى:  ،مل يرصح املؤلف باسم الكتاب يف كتابه هذا وال غريه

كام: .أ العلم  أهل  ذكره  القدير  ما  فيض  الظنونو  ،(1) يف  معجم  و  ،(2)كشف 

 سموه: )ينابع العلوم(.  ،(4) عارفني ة الهدي ،(3) املؤلفني

 : ة الُنسخ ُطرَّ  عىلب كت ام .ب

وكتب يف حاشية ُطرة النسخة: ورأيت يف    ،)ينابيع العلوم(  :األصل  النسخة . 1

 فلُيعلم! ،سمى: بأقاليم التعاليمبعض ُنسخ هذا الكتاب أنه م

عيل . 2 الشهيد  التعاليم()  :باشا  نسخة  ينابيع   ،أقاليم  كتب:  اللوحة  أعىل  ويف 

 .  ونلظنا قايض القضاة شمس الدين...كشف العلوم: ل

 التعاليم(.  يمقل)إ ة :خلديويخة االنس  . 3

 النسخة الباريسية: )أقاليم التعاليم(.   . 4

 النسخة املغربية: )ينابيع العلوم(. . 5

 تواه.   كالمها مشتق من مادة الكتاب وحم أن للكتاب اسمني    ، والذي يظهر يل بعد هذا 

  :توثيق نسبته للمؤلف 
 أمور: ب لكذ نسبة صحيحة، وحتقيق إىل املؤلف  وطاملخطنسبة 

 النسخ بال اختالف.  يعىل طرة مجما ُكتب ع . 1

 من مؤلفاته.  ذكرتهللمؤلف  بعض املصادر التي ترمجت . 2

 
 (، وفيه تصحيف )اخلويي( إىل )اجلويني(. 4/43للمناوي ) ،رفيض القدي انظر:( 1)

 . (2/2051حلاجي خليفة ) ،شف الظنونانظر: ك  (2)

 (. 216/ 1ة )كحالل ،انظر: معجم املؤلفني (3)

 . (1/105دي )للبغدا ،ني انظر: هدية العارف (4)
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 نسبته للمؤلف يف عدد من فهارس الكتب واملخطوطات.  . 3

 . (1) وكذا والده  ،ذكره لشيوخه يف غري موضع من هذا الكتاب . 4

غيـنق . 5 واحـل  من  ـر  عنـالعلم د  خاء  من  الكت ـه  هذا  كالـالل   (2) كيش رزاب 

 . (3) والسيوطي

وهي أن    ،بأمور نكتفي بواحدة منها  (4) به البنه شهاب الدينسنن  عن م  جُياب . 6

هذا  تأليف  من  املؤلف  نسخه  فراغ  غالب  يف  مقيد  هو  كام    ، (ـه630)سنة  الكتاب 

 أربع سنني!. ن وهو ابنفهل يمكن أن يؤلفه االب ،(ـه626)وسنة والدة ابنه يف

 قق.ن خالل اجلزء احمله مبمنهج املؤلف يف كتا  :يا  اثن
والفقه،     لفاملؤمجع   واحلديث،  التفسري،  وهي:  سبعة،  فنونا   كتابه  يف 

 واألدب، والطب، واهلندسة، واحلساب، يذكر يف كل فن سبع لطائف. 

الفاحتة وهي:  سور  سبع  تفسري  عىل  فيه  واقترص  بالتفسري  كتابه   ، وابتدأ 

سورة ر يف كل  ذكي  ،سلناوا  ،والفلق   ،واإلخالص  ،والكوثر  ،رشحوال  ،حىوالض 

ـُلح  ،سبع لطائف علمية حكمية ،اوسبع   اسبع    . وسبع لطائف من قبيل امل

 ومن خالل النظر يف هذ اجلزء احملقق ميكن إمجال منهجه يف هذه النقاط: 
 قدو ،لحةثم يعقبها بسبع لطائف مستم  ،طائف السبع األوىل احلكميةلتزم باللا .1

 أخرى(. ـ)ها بعن يزيد عىل السبع فيعرب حيتاج أن

 
 /ب( .137) ،/ب(83) ،/ب(71كام يف: )( 1)

(2)  ( الربهان  :  1/394يف  املخلوقني وهل  وقا»(  أبلغ من كالم  اهلل  الدين اخلويي: كالم  القايض شمس  ل 

 . /أ 9وهو موجود يف: اللوحة  «جيوز

: اللوحة  يف  و موجود. وه«نهامخلويي: ال يكاد اللغويون يفرقون بيال اق»(:  3/488يف معرتك األقران )  (3)

 /أ .36

الظنونك (  4) كشف  يف  )  ،ام  خليفة  )  ، مواألعال  ،(2/6175حلاجي  العارفني   ،(5/324للزركيل   ، وهدية 

 يف آخرين.  ،(36/397خزانة الرتاث )  ،(2/137لكحالة )
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 انب االستنباط والتأمل أكثر من غريه.ريه ج تفسعىل غلب .2

 يف عرض املسائل وحرصها وتقسيمها. تفنن وأبدع .3

كام يف نقله عن الزخمرشي   ،من سبقه مع عدم التزامه بلفظ املنقول عنه  عن  نقل .4

 ه.يف مخسة مواضع بمعنى ما قاله دون لفظ

 ا. ري  كب اجلانب البالغي واللغوي اهتاممى اأعط .5

 وربط معاين اآليات ببعضها.   ،القرآنن بقرآري البتفس اعتنى .6

 وهو أسلوب تعليمي حمفز.  ،أكثر من أسلوب الفنقلة .7

 . ألقوال التفسريية دون عزوهاا يرسد .8

ما يليق بظاهر تفسري    اثم يتعقب كل وجه مبين   ،ية لآليةيسوق الوجوه التفسري .9

 وما يبعد. ،يقرهبا منها ماو ،يةاآل

يـق .10 مـجعـ د  بيل  الن  ـ ن  يــقـحا  ـمة  ـحمستملـاللطائف  أن  مـكـه  ن ـون 

 ة. ــكميـحـف ال ـاللطائ

 . ( 1) منها   ومناذج مصورة ، وصف النسخ اخلطية اثلثا:

 أوال : وصف النسخ وهي: 
 نسخة: مكتبة راغب ابشا.  .1

 . 1223رقمها:  -

 احلسيني . الناسخ: حسن بن عبد الرمحن بن حييى -

 
فيه كفاية وزيادة احل  أخرى للكتاب؛ لكن يف ظني ما استطعت   ك ُنسخهنا  (1) هذه    مع  واحلال  ،صول عليه 

كام يف   ،أنه كتاب آخر   عليها تبنيومن خالل االطالع    ،ا فهرست باخلطأ عىل حالني: األول: إما أهن  سخلنا

املرصية الكتب  دار  )  ،نسخة  احلفظ:  انظر: خزان6/181رقم   .)( الرتاث  .ا36/973ة  صعوبة   لثاين:( 

(.  4رقم احلفظ: )  ،(دننة )ليمدي  ،ليدن يف هولندامكتبة: أكاديمية    نسخةكام يف    ،احلصول عليها ومشقته

 : املرجع السابق.ألب!. انظروقيدت بتاريخ وفاة ا ،لالبن أيضا وقد نسبت 
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 . هـ673 نسخ: سنةتاريخ ال -

 . اسطر 21ا: رهتطمس -

واضح  ْس ن  اخلط: - مضبوخي  مكتوبة   طجدا  والعناوين  أحيانا ،  باحلركات 

 باللون األمحر. 

 لوحة.   126عدد األلواح:  -

 .  مصححةفيها أربعة مواضع  ،غاية الوضوح بيانات اجلزء: املحقق: واضح -

 منها: وذلك لعدة أسباب ،م(وقد جعلتها النسخة األصل هلذا البحث)األ

 نسخها.  ختقدم تاري  .1

خمطوطة   .2 مملوكي ائزخأهنا  نادرنية  األجلية كتة  ة  السعيدة  اخلزانة  برسم  بت 

 األقصوية البدرية. 

 كثرة التعليقات عليها.   .3

 كثرة التملكات عليها مما يدل عىل االهتامم هبا وتقدمها عىل غريها: .4

 متل ك أيب بكر رستم بن أمحد الرشواين.  .أ

 د .متل ك أيب اخلري أمح  . ب

 . ـه980سنة ن عبد املحسن  بمتل ك حسن   .ج

 الباقي.  متل ك عبد .د

 هـ.   892سنة براهيم املقري بالرشاء متل ك حممد بن إ هـ.  

 هـ.  897متل ك أمحد بن حممد احلزمي سنة  و. 

 . نسخة: مكتبة الشهيد علي ابشا  .2
 .  50رقمها:  -

 .الناسخ: إبراهيم بن حممد احللبي -
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 . هـ 732تاريخ النسخ:  -

 . اطرس 21مسطرهتا:  -

يف   - واضح  نْسخي  با  ،غالبل ا اخلط:  غامضبوط  والبلحلركات  عناوين ا ، 

 مكتوبة باللون األمحر. 

 لوحة.  119عدد اللوحات:  -

واضح - خط  املحقق:  اجلزء:  الغالب  ،بيانات  يف  الكلامت  كلمة   ،مشكل 

 واحدة مصححة. 

 عليها متلك: يف القرن احلادي عرش.  -

 مقابلة . عليها ويوجد  -

 رمزت هلا بـ)ت(. -

 . كتبة اخلديويةامل  :خةسن  .3
 .  383: هارقم  -

 عروف. : غري ماسخالن -

 . ـه746خ النسخ: ريتا -

 سطرا. 23مسطرهتا:  -

نْسخي - الغالب  اخلط:  يف  مع   ،واضح  الغالب،  يف  بالشكل  مضبوطة  غري 

 رداءة يف التصوير. 

 لوحة.  175عدد اللوحات:  -

 . ر وتعليقني بخط مغاي   ، وست تصحيحات   ، ح بيانات اجلزء: املحقق: خط واض  -

 قراءهتا.يها متلكات مل أستطع لع -

خمط - خزاتعد  القضائية برسم  كتبت  ة:  ئنيوطة  العالية  الرشيفة    ، اخلزانة 

 القضاة تقي الدين احلنفي .  قايضمالكها 
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 قوبلت مرتني . -

 رمزت هلا بـ )خ(. -

 .نسخة: اخلزانة العامة املغربية .4
 .  433: هارقم  -

 مد بن مأمون. أمون بن حمالناسخ: م -

 . ـ ه 707 نةس  :تاريخ النسخ -

 سطرا .  23مسطرهتا:  -

نْس  - رداخلط:  فيه  والعناوين  مضبوطغري    ،ةءاخي  الغالب،  يف  بالشكل  ة 

 مكتوبة باللون األمحر. 

 لوحة.  127اللوحات:  -

 كلمة واحدة فقط مصححة.  ،س بهبيانات اجلزء: املحقق: خطه ال بأ -

 اريخ . عليها متلكات ومطالعة بدون ت -

 رمزت هلا بـ)غ(. -

 سي ة.: الباري سةامالنسخة اخل .5
 .  2321 رقمها: -

 يوسف احلسني الشافعي. مد بن كر بن حم بوليل بن أبالناسخ: خ -

 . ـ ه814/ 8/1لنسخ:تاريخ ا -

 سطرا .  19مسطرهتا:  -

   .غري مضبوطة بالشكل يف الغالب، غري ملونة ،اخلط: نْسخي كبري جيد -

 . ـه814/ 23/1قابلها ناسخها:  -

اليب - املحقق: خطه  اجلزء:  به  انات  قراءتهيفو  بأس  يف  يف   اءةرد  ،ه صعوبة 

كلاميه  وف  ،التصوير مصححةست  احلا  ،ت  يف  ثانية  مرة  كتبها  كلامت  شية  وسبع 
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ومرة يرسم رمز احلرف أعىل  ،دقة الناسخ عالية أن مما يدل عىل ،لتأكيد رسم الكلمة

 حرف الكلمة إذا ظن اللبس عىل القارئ. 

 دي عرش.لقرن احلامتلك يف ا -

 وعليها مطالعة.  -

 بـ)ب(. هلا تزرم -

 
    : ا ــ هـ نـورة مــصـ ذج ماـمـ: ناـــ  يـانـث
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 ة األصلالنسخ
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  ورمزها )ت( الشهيد علي باشا ةنسخ
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  النسخة اخلديوية ورمزها )خ(
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 النسخة الباريسية ورمزها )ب(
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 النسخة املغربية ورمزها )غ(
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 (ققالنص احمل) ثانياملبحث ال
 (/ب48) إىل اللوحة (ب/41) لوحةال لشرح منوهو سورة ا

 ا س ورة أملْ نشرح أم  وَ 
 وقال:   ،الرشح[ سورة  ]  ﴾ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ ﴿ ال:فيها: أنه ق  فاللطيفة األوىل

  ، [22الزمر:] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ :قال و ،[طهسورة ]  ﴾ۈ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ﴿

ا  ،َصْدرهُ رشح اهلل له    قل: أفمني  ملو يقول:  فىكتوال    ، أمل نرشح صدرك   َهاُهنا بأن 

 جهان: و : فيه نقول ،الالم اجلارة والضمري ريغب

يل  أحدمها: ارشْح  رب   أوال   قاَل:  أنُه  الزخمرشي  ذكره  املرشوح  ، َما   ، ثم خص  

صدري مرتني  ،وقال:  الرشح  أعاد  كأنه  يل  ،فيكون  ارشح  ارش   ،وقال:  ْح  وقال: 

طَ يف  .(/ب41).  (1) َصدري اكون  آكدلب  أ  ،لرشح  نرْشحوكذلك  ذكرهُ   مل   لك 

له وبي نه فيكون  (2) ِمنَها حيث أشاَر إليه مرتني   ، الوجوه  بيانا  للرشح عىل أبلغ  ثم فص 

 ، طني َماال  عم عيل  أعوهو كقول القائل: أن  ،وأخرى مضمرا  مبين ا  ،مرة رصحي ا جممال  

 أو قريٌب ِمنه. 

عل  ا:واثنيهم  األنبياء  نقول:  الأن  الميهم  ا  سَّ عليههلليفتح  ا  أبواب  لعلوم  م 

دةمة  واأل  ، عنهم شيئ ا  يفِ خُيْ   عها والبأمج وهلذا   ،كل منهم خيتص بعلٍم أو ُعلوم متعد 

: قال موسى  نقولذلك  كان ك  . وإذا(3) : أرنا األشَياء كام هي  ورد يف دعاء النبي  

:   ﴿  يصلح يل؛ وهو كقول القائل   ا اح  انرش   ؛ [ طه سورة  ]   ﴾ ۈ ۈ   ۆ  ۆ ۇ :

دا ا  هيئ يل  ا    ،أسكنهار  َدار  َقال هيئ  قال:    ،نهاكأس ولو  ملا  لكن  املعنى حيصل؛  كان 

نزال   للسلطان م  (4) وكذلك   ،هيئ يل؛ نبه بقوله: يل؛ أن الدار ينبغي أن تكون صاحلة

 
 ( . 771/ 4)   كشاف ظر: ال حكاية معنى قوله. ان مل أجد قول الزخمرشي يف مطبوعات تفسريه؛ إال أن يرد املؤلف    ( 1) 

 ية النسخ: ُمبهام . وهو الصواب.  بقويف ،هكذا يف األصل (2)

ن تفسريه عىل ة مواضع مدذكره أيضا فخر الدين الرازي يف عوقد    ،حديث مرفوع هبذا اللفظ  عىلأقف    مل(  3)

    أنه حديث!

 ويف بقية النسخ: لو قلت هيئ .  ،هكذا يف األصل (4)
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ملحمد    ، فيه  ينزل تعاىل  قوله  سورة  ]  ﴾ہہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿  : وكذلك 

 وملثلك.  كن ل يكو ح لك صدرك انرشاحا  ؛ أن  معناه: أمل نرشالرشح[

ما    ،الرشح[ سورة  ]  ﴾ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ﴿  يف:القول  وكذلك   الزخمرشي  يقول 

ال  يه أنه قويدل عل  ،كونقول معناه: رفعنا ذكرك رفعة تكون لك وتليق ب  ،(1) قاله

   ت ي لالختصاص.املرسلني بالالم ال يف حق 

األنعام:  ] ﴾پ پپ ٻ  ٻ ٻٻ ٱ  ﴿ :(2)غريمهاحقِّ  قال يفو

غ من قوله: يرشح له؛ ألن  بلأ  (3) : يرشح صدرهله؛ ألن  قوله  حيرش  ومل يقل   ؛ [125

ا  ح  الرش  ألن  الرشح؛  نقصان  توجب  لالختصاص  التي  لالالم  يكون  عامة لذي 

بالغاملسل ا غري  يكون رشح  إثباتا    ،مني  كان  قال نرشح صدره    ، املطلق للرشح  وإذا 

 الرسول؛ وإذا قال يف حقِّ   ،هضعفُ بقيد يُ   مقي دٌ   ر رشٌح كَ ذْ أن يُ   نْ  مِ وهو يف الذكر خري

االختصاص؛  [1: الرشح]  ﴾ہ ہہ  ﴿ الم  وقوته.   كان  الرشح  كامل   يفيد 

ذلك42) فكان  قا  /ب(  لو  قائكام  كثريا  ل  عطاء   أعطيته  عطاء  أعطيته  وقال:    ،ل: 

أع  ،قليال   عطاءوقال:  م.  طيته  أبلغ  عطاء  قليال  فأعطيته  عطاء  أعطيته  وأعطيته   ،ن 

 ته عطاء.عطين أعطاء كثريا  أبلغ م

 الصدر؟  حما معنى رش قيل:ن فإ

  نقول فيه وجوه:

تنوره  أحدها: الصدر:  ينترش    ،(4)رشح  النور  كافإن  وهلذا    ،ملنقبضوالظلمة 

وجي البرص  النور  الظالمُيفِرق  الب   ،معه  يف:  يقال  ُمفحتى  لون  لياض  ق  لبرص  رِّ

 لون جامع للبرص.وللسواد 

 .   وم م دراك بسبب اهل اإل   يمتنع من ال  يث بح سيعه للعلومرشح الصدر: تو الثاين:

 
 ( . 4/770ي )للزخمرش ،انظر: الكشاف (1)

 )غ(: غريهم.،)ب( ،يف: )ت(( 2)

 يف: )غ( زيادة : يف هذا املوضع.  (3)

 . «  لعموم هلذا ولغريه واألوىل ا »( وقال: 10/499البحر املحيط ) اجلمهور؛ كام حكاه أبو حيان يفل  هو قوو( 4)
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ن    الثالث:
 ل إليه ال تص  (1) رشح الصدر: كشفه؛ ومعناه: كأن الصدر يكون يف كِ

ال َص وَ هر الصدر فَ فإذا كشفه أزال عنه األكنة فظ  ،تدركاامل إليه  وكل    ،ُت كادرمُ ـل 

 . (3)(  2) از  لك جماذ

ذكيا  مأ القلب  جعل  فمعناه:  الصدر  تنوير  يفر  صدل افيكون    ،ا  عام   عبارة: 

عن    والتنوير  ،الصدر كاليشء    ،الذكاءعبارة:  العلم  أن  فمعناه:  التوسيع  وأما 

الصد يف  كث   ؛راملوضوع  الـَمظْ فإذا  واسعر  ظرٍف  إىل  احتاج  ع  قاف  ،روف  وسِّ ل: 

أو ألن اليشء   ،[114طه:]   ﴾ ٺ  ٿ  ٿ  ﴿ قوله:لومي؛ فهو كَصدري؛ أي: كثِّر ع

وسع   متباي إذا  يألمرين  كالدااسع  و  كوننني  يا؛  التي  واحر  فيها   اد  سكنها  وخيزن 

متنوعة اهلم   ،أمتعة  حيتمل  بحيث  كان  إذا  القلب  مفكذلك  ويدرك  العلوم وم   عها 

اآلخر يف  تدب  ،ةويتفكر  أمورمع  واسعا   ري  يكون  حمتاجون  ألنوا  ،الدنيا  إىل بياء 

أم الدنياوإصالح   وُ   ،ر  ألسنتهم عَ ِض وهلذا  الرشائع عىل  الح  إص  إىلومفتقرون    ،ت 

 خرة وهو أهم. جانب اآل

ب  وهو أن  اإلدراك ليس بذهاب القل  ،كشف الصدر: فهو إشارة إىل أصلٍ ا  وأم  

ر  فالقلب كالساكن واملدرك كالسائ   ،بل بورود املدركات عىل القلب  ،ركاتإىل املد

و43)   ،إليه إ  (4) هذه/أ(  الإشارة  أن  كسبيةىل  ال  عطائية  املرء   ،علوم  كسب  وإنام 

نغم  ن جانب الرشور امىل القلب مدركات  عفإذا ورد    ،ذهنال  (5) جتريد
فيها فال    (6) 

 
ن  هو: كل  يشٍء َوَقى شيئا  فهو ِكن ه وكِناُنه  (1)

والكِن     ،ليشء؛ َأي: جعلته يف ِكن  نُْت اوالفعل من ذلك َكنَ  ،الكِ

ِوقاء كل يشٍء ووالكِ  اللغةانه.  ِسرْتُ نَُّة والكِنَاُن  العرب  ،كن()(  9/334)لألزهري    ،ظر: هتذيب   ، لسان 

 )كنن(.  (13/360ر )البن منظو

 ولعله الصواب.  ،: جمازٌ و)غ( ،ويف )ب( ،و)خ( ،و)ت( ،هكذا يف األصل (2)

 (.40/ 22زي )للرا ،نظر: مفاتيح الغيبي( 3)

 ة النسخ: وهذا . بقيويف  ،هكذا يف األصل( 4)

   لنسخ: جتريده .ة ايف بقيو ،األصلهكذا يف  ( 5)

 ويف بقية النسخ: انغمر. ،هكذا يف األصل( 6)
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رساء:  اإل]  ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿ :قوله تعاىل  وهو املراد من  ،يصل إليه اخلريات

 وغري ذلك.  ،[7البقرة: ] ﴾ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ وقوله: ، [64

 ؟  رما معنى: وضع الوز الثانية:يفة  اللط

 وفيه وجوه: ،نقول الوزر: الثقل

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ﴿ىل:  ون كقوله تعاالذنوب؛ فيك  ا:ده حأ 

 . [2الفتح: ] ﴾ٺ  

كاالثقل    ها:اثني كالذي  وهو  القوم؛  كفر  بسبب  عليه  تعاىل:  ن  ٿ  ﴿قوله 

: )وما عليك ولهه بقَضعوَ وَ   ،[6الكهف:]  ﴾ڤٹ  ڤ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

البالغ(  ال  )وقوله:    ،إال  أن  عليك    ﴾ ۉ ۉ ۅ  ۅۋ ﴿  ،(1) (يؤمنواوما 

مشهورا  ،[18فاطر:] وجهان  موجه    :وعندي  ،(2) فيه  نهذان  أن    ،نهامألطف  وهو: 

عب عليه أمر  وهو يف أول األمر كان يص  ،النبي    السورة نزلت بعد تكامل حال

  ، (3) حتى قيل له: إن اهلل ال خيزيك  ،ربيل  ف عند ظهور جحتى كان خيا  ،يالوح

وحتمر   العرق  عليه  يظهر  كان  بحيث  صار  خثم  عليه   ،هدود  السكينة  أنزلت    ، ثم 

وكان يف أول األمر عند االشتغال   ،وال يعلم به احلارضون    يلأتيه جربيفكان  

حارضا مع    ،بني احلارضين  كالغائبويكون    ،الدنيارك شيئا من أمور  بالوحي ال يد

مور يف أ  ،ثم صار بحيث يسمع الوحي وهو مع أصحابه  ،الغائبني وهم املأل األعىل

والا الرشائعوبلم  سِّ حلرب  ي  ،يان  الوحيبالتدمنعه  ال  استامع  من  نزول    ،ري  وال 

تي  ـالوح أمـيـرتـمن  الـب  لألمرين  ،اــيـدنور  يسع  صدره  اهلل   ،مجيعا  فصار    فقال 

 
 تعاىل: ولعل اآلية األوىل: يريد قوله  مجيع النسخ !ريب؛ وهو كذلك يف  ت اآليتني وهو خطأ بالهكذا كتب( 1)

 تبن يل. مل أما الثانية: ،[48الشورى: ]  ﴾ڻ    ڻ  ڻ    ں    ڻ ﴿

 (.6/296للاموردي ) ،لنكت والعيونا ،(24/493تفسري الطربي )انظر: ( 2)

زوجها  (3) هي  وا  عليه-لقائل:  خويلد  -لسالمالصالة  بنت  خدجية  املؤمنني  يف    أم  البخاري  أخرجه   .

 (. 6982رقم: ) ،من الوحي الرؤيا الصاحلة  ×به رسول اهلل  ما بدئباب أول  ،كتاب التعبري ،صحيحه
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نزول جربيل   ،الرشح[سورة  ]  ﴾ ہ  ہ  ہ ہ  ۀ   ﴿ تعاىل: وعند ذلك صار 

  فقال    ،يبق الثِقل  لمف  ،وال يزعج خاطره  كاألمر املعتاد الذي ال ُيرِعد فرائصه

شد ) ه  رَأزْ   حني  هو  43أن ه  أي:  ِوزَره؛  وضع  الرسالة /ب(  أعباء  حتمل  عليه  ن 

قال: ووضعنا عنك  فإنه لو  ،﴾ہ ﴿  قلنا يفا م (1) (ففي )الكافوعىل هذا  ،يوالوح

للمطلق   ،الوزر ذلك  بك  ،كان  املختص  الوزر  أي:  وزرك؛  قال  الذي    ،وإذا  وهو 

الرسليكون   افإ  ،ألفضل  مجيعأرسل    لنبي  ن  علزون  ،العامل  إىل  الوحي ل  يه 

كر قوم وقيل له: اذ  رسل إىلفإنه أ  ، منه حرفا  بخالف غريهالم ال يمكن أن ُيغريِّ بك

پ  پ  پ  پ   ﴿ :وقيل: للنبي    ،بأي عبارة شئتكذا  ك كذا ولقوم

 .  [114طه: ]  ﴾ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ

 إذا فوض أمر قوم إىل   مللِكاألن  ه؛  من  غريه أفضل  فهذا ُينْبـِي عن كون   :فإن قيل 

وقـخـش  اـص  مـذكال:  أكم ــشئا  ـر  يكون  تقل هلـت  له: وال  قال  إذا  مما  ما  ل  إال  م 

 ؟! سنقول لك

 وفضيلة أمته.  بل هو دليل عىل فضل النبي  نقول: ال؛

النبي   فُ أما  إذا  تقدمه  إليوض األ : فألن من  َيِردُ مر  امله ربام كان  نع مما   عليه 

 ، فال ينقض عليك حكم  ،إليك  ىح قيل له: ال تقل إال ما يو  نبي  لا اوأم  ،قال

 .[150األعراف: ] ﴾  ٹ ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ﴿ تعاىل:ىل قوله وانظر إ

 واهلل أعلم.   ،وأما فضيلة األمة: فألن اهلل توىل أمرهم بنفسه ووحيه

  معناه: ما جتده من أن كلمة  ؛ الرشح[   سورة ]  ﴾ ڭ ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ :اللطيفة الثالثة

بالشهادة هادالش ُتقرن  حممد    ة  األذا  بنبوة  وغرييف  تقرن  احلو  ،(2)هان  هلل  مد 

 
 . [2:ح الرش] ﴾ ھ ﴿  وله تعاىل:يريد: ق (1)

 )ب(: غريه . ،)غ(،يف)خ(( 2)
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سأل اهلل    واللطيفة فيه: أن إبراهيم    ،ل اهلل يف اخلطب وغريهابالصالة عىل رسو

  ﴾  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ   ﴿ بقوله:أن جيعل له ذكر خري يف اآلِخرين  

دعاه  (1) ستجاب او  ،[الشعراءسورة  ] النبي  ة  صالال  َوِذْكر  ،اهلل  هب  عىل  ا  مقرونا  

  ، وجوبا    حممد  /أ(  44َوُرفَِع ذكر )  ،ُسنة  (2) هيم وآله يف التشهدعىل إبرا  الةصال

طلب    وإبراهيم    ،راهيمإلب  ستحبيف التشهد وا  حممد  فوجب الصالة عىل  

لني  مد وحم   ،ذكره يف اآلِخرين ٿ   ﴿ال:كام ق  ؛ُذكِر يف اآلِخرين وُكتِب يف األو 

اس ـك وذِ   ،[6الصف:  ]  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿ  تـ م ـر  علــي ـبـنـه  وص ـه  ه  ـفـى 

 . اود  ـم ـحـه مـونـكـب

منعه  َكُمل ال يا فإن العارف باهلل إذ ،وعىل ما ذكرنا فيه إشارة إىل مراتب العارفني

الدنيا عن  ن  يشء م و  االشتغالأمور  اهلل باهلل  النبي    ،اإلقبال عىل  ملا كمل   فإن 

وكان له من الدواب ما   ، عومن اجلواري عدد أكثر من األرب ،تسعله من النساء   كان

  ، وهو ينام وقلبه مع اهلل ،وكان ذلك ال يمنعه من اإلقبال عىل اهلل  ،(3) ورد به األخبار

 صدر. بة رشح الوهذا مرت

ومل يسعدهم اهلل    ،سوا يف اخللوةأو الفسقة من الذين جلواعلم أن بعض الكفرة   

الشيطلط  وس   ،هبا املرتبةد  ي  ،انعليهم  هذه  املال  ،عي  الفاخرةبفيلبس  ويأكل    ،س 

الشيطان   ،إين واصل  :ويقول  ،ويرتك املجاهدة  ،الطي ب وهو يف احلقيقة واصل إىل 

من الطريقة    ،ولنا  أيت بمثل ما أتى به رس أن يواه؛ إال بوال تصح دع  ، ال إىل اهلل

م يتو  حتى  هلل يف حقه كان يقوموهو أنه مع ما ورد من ا  ،احلسنة ر 
  َأَفالَ »ويقول:    ،(4) 

 
 ويف بقية النسخ: فاستجاب . ،يف األصلهكذا  (1)

 يف)غ( زيادة: التشهد اآلخر. ( 2)

 (.7/408للشامي ) ،اهلدى والرشادسبل  ،(7/278ي )للبيهق ،انظر: دالئل النبوة( 3)

 )ب(:تتورم قدماه.،)خ(،ويف)ت( (4)
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فكيف يدعي   ،ا يف حقهوهذا اجلاهل مل يسمع من اهلل كالم    ،(1)«د ا َشك ور اَعبْ   ون  َأك  

 ، ذليال  خائفا    اي ال يرى نفسه إال بعيد  هو الذ  (2)لوالواِص   ،لصمن جهله أنه قد و

يقول املخلصون عىل خطر عظيم ذ  ، كام  اد عى  قتلهفمن  بان    ،لك وجب    كفره؛ إن 

  ه.عاعىل ابتدإن أرص  ؛ لزم تعذيبهالوإ

الوزر مرتبة وضع  بعد ذلك  اخللق   ،ثم  اهلل وجانب  بني جانب  أن جيمع    ، وهو 

فيقوم والقمن غري مش  (3) يشهد له ُيـخطي  (4) يتعب ويشوش   ة  ري  تصف  ،اخللق وال 

لغريه كالعادة  له  أمر)  ،العبادة  عليه  يثقل  العب44فال  الفكر  ،ادة/ب(  ى حت  (5) وال 

رشق  يع أهل الجلم   ،إىل قيام الساعة  دائام    اع رشع  فكيف من ُيرشِّ   ، األصلحىلع  أيتي

لإل بل  ال  واجلنوالغرب  با  ،نس  أمره  كفى  اهلل  أن  إلوكان    ،وحيل لوال  يه فوض 

غاية   عليه  يثقل  كان  بيا  ،الثقلاألمور  اهلل  بنفسهفتكفل  األحكام  عنه    ،ن  ووضع 

  ، هرزضع عنه و صدره ويوينرشح    (6) جةدرىل  تهى إالصالح إذا ان  العبد  ثم إن  الوزر.

ا متبع  من    ،يصري  التكميلوُينَقل  درجة  إىل  الكامل  وينهى   ،درجة  الناس    ، فيأمر 

ويقول صلوا   ،أمرهم بأمور مقترصة عىل حالة األمري :عىل قسمني  ثم إنه ،ويكملهم

 
 . ( 1130)   رقم:  ،ماهقد ترميل حتى الل ×قيام النبي  باب ،هجدكتاب الت ،البخاري يف صحيحه هخرجأ ( 1)

النظر  (  2) كامل  له مجيع احلجب عن  رفعت  الذي  هو  الصوفية:  عند  احلالواصل  عينيا  إىل  نظرا   اإلهلية    رضة 

 ( . 105/ 1جي )لعوا ،ظر: فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالمقيقا  يقينيا . انوحت

 ى. ب ملوافقة املعنلعله الصوالة. وسهوسخ: ب ويف بقية الن ،هكذا يف األصل (3)

 ويف بقية النسخ: يسوس. ولعله الصواب ملوافقة املعنى.  ،هكذا يف األصل( 4)

فإن العاقل إذا أراد إقامة مصلحة   ،ادةيف املصالح املعت)خ(: وال الفكر  ،)ب(،ويف )ت(  ،ل األصسقط يف(  5)

العاقل إذا أراد   فإن ،ح املعتادةيف املصال الفكرال غ(: و؛ حتى يأيت عىل األصلح. ويف )فكربِت متعب يف اليَ 

 إقامة مصلحة تعب يف الفكر؛ حتى يأيت عىل األصلح. 

فيأمر الناس   ،ة التكميلا انتهى إىل درج)ب(: إذ،)غ(،ويوجد سقط يف: )ت(  ،و)خ(  ،هكذا يف األصل  (6)

قسمني   ،ويكملهم  ،وينهى عىل  أنه  درج....ثم  إىل  انتهى  إذا  )غ(:  التويف  الن  ،لكمية  وينهىفيأمر   ، اس 

 . أنه عىل قسمني... ،ويكملهم 
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ا ن  فال  ذكرواوال ت  ،فالن  لوا طعاموال تأك  ،وصوموا اليوم الفالين  ، الليلة كذا ركعة

 . (1) ُمِريَدهومن يتبعه  ، ايخا كبري  فيكون ش  ،إال بخري

أمر   يضع  بحيث  يكون  مستمر  وقد  األنبي  ،امستقر    اورشع    ،اا  من  نبي    ، ءاوهو 

والثناء عليه    ،كان ذكره بينهم أكثر   أدوم؛  (2) ورشعه  ،قومه أكثر  ؛كان منهموكل من  

ْينوع الم طلدا  ما  ودام رشعه  ،قلنيملا ُأرسل إىل الث  لكن النبي    ،أتم َ   كان له   ،نَّريِّ

 فكان له كامل مل يكن ألحد.  ،كن ألحدذكر مل ي

ليس   التكميل  درجة  من  ذكرنا  ما  أن  جه  امكوأعلم  الفاليظنه  من ال  سفة 

وكيف ال؟ ونحن نجد من ُيذيب   ،عطاء من اهللحيصل إال ب  فإن ذلك ال  ،االكتساب

ذا إف  ،مان يسريقنه يف زوآخر يت   ،لمهيع  ن الفنون الما   فن  (3) تهد حتى يعلم جيو  ،نفسه

فام ظنك بالوالية فضال  عن الرسالة؟! فال رسول إال من    ؛كان احلكم يف ذلك عطاء  

واحلمد    ، نبينا  بَتم الرسالة  َخ و  ،وهو يف أصالب اآلباء للنبوة  ،عاىلاره اهلل تتاخ

 وجعلنا من أمته. ،هلل عىل ما هدانا

ۋ          ۋ     ۈ    ۈ     ٴۇ         ۇ  ۇ  ۆ         ۆ  ﴿   حني قرأ:   ي  ُنقل عن النب   الرابعة:يفة  اللط

 ن: وجها ر فيه ِك . وذُ ( 4) « ع سر ي سرين ب  غل  لْن يَ »   : نه قال أ   ، الرشح[ سورة  ]   ﴾ ۅ

 
 ند أهل الت صوف بمعنيني:يأيت عو»(: 2/1514للتهانوي ) ،يف كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (1)

الك املجذوب.  عنى املحب   بم  أحدمها:  البمعنى امل  والثاين:أي الس  ر اهلل عني ذي  قتدي. واملقتدي هو  نو 

ائام إىل طلب الكامل، وال يقر  له قرار حتى حيصل  ام إىل نقصه فيسعى دى ينظر دائحت  دايةبصريته بنور اهل

 .«ىله وتعاعىل مراده والقرب من احلق  سبحان

 كلمة يف )غ(. موجودة ال)ب(: فرشعه. وغري،)خ(،يف )ت(( 2)

 ه.علموال ي )خ(: فنا  من الفنون شيئا  ويف فنون شيئا وال يعلمه.)ب(: من ال،)غ(،يف )ت( (3)

موقوفا. انظر:     به الرواية عن عمر بن اخلطاب، وعيل بن أيب طالب  والذي صحت  ،ديث مرسلاحل  (4)

 (.2/575للحاكم ) ،واملستدرك ،(24/495لطربي )فسري ات

قه أخرجه  طرير، عن أيوب، عن احلسن به مرسال ، ومن  أخرجه عبد الرزاق، عن معم» قال ابن حجر:  و

طريق أيب ثور، عن معمر. وله طريق أخر أخرجه ابن    ورواه الطربي منب،  لشع بيهقي يف ام، والاحلاك 

 (.4/618. الكايف الشاف: )«، وإسناده ضعيفموصوال  مردويه من رواية عطية عن جابر 
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ُمنَْكر)   أحدمها: اليرس  مُ 45أن  والعرس  بالالمعَ /أ(  تكوإذ  ،رف  يف ا  املعرف  رر 

املوضعنيالم  الك يف  به  املراد  يكون  ،اد  احو  اشيئ    يكون  املـُنَكر  تكرر  به    وإذا  املراد 

إذ مثاله:  رجلشيئني؛  جاءين  قلت  الرجل   ،ا  يف  ج خر   ثم  ،لللرج  توقل  ،يقال 

 ،قلت جاءين رجل  اضع كلها: شخص واحد. وإذااملراد من الرجل يف املو  ،الرجل

  املواضع املراد من الرجل: يف    ،ت فقال رجل: كيت وكي  ،علرجل افعل واصنفقلت  

ۋ       ۆ        ۈ    ۈ     ٴۇ  ۋ      ۇ  ۇ  ۆ       ﴿   تعددة. وإذا علمت هذا فإذا قال:ص مشخاأ

 ا.ا واليرس خمتلف  كان العرس واحد   ؛[الرشح سورة] ﴾ۅ

للتكبري.  واثنيهما: التنكري  أن  الزخمرشي  ذكره  زيد    (2) يقول   ،(1) ما  رجلأن    ، ا 

 ُمنَكرا  للتكبري يكون فيه  يرسال  كان  وإذا  ،ومال كبري  ،أي: رجل كامل  ،ولفالن مال

 فيصري كأنه يرسان.  ،ل اليرس والزيادة عليهصأ

ۆ        ۆ    ۇ  ۇ   ﴿   وهو يقرأ:  (3)مسعود  يث ابندل احلناق  واألول ضعيف؛ ألن

  ،(5) ين تأكيدن األئمة اتفقوا عىل أن الثاألو  ،(4)من غري تكرير؛  الرشح[سورة  ]  ﴾ ۈ

 ال عني األول.  إال يكون الثاين  ،للتأكيد  ال  رُج ُت  رجال  رأيوإذا قلَت: رأيُت 

وهي أن اهلل تعاىل    ،يةاآلذه  أخرى مع ه  نه مستنبط من آيةواألحسن أن يقال: إ

  ،  يرسفبعد العرس ،ووعد اهلل مفعول ،[7الطالق:] ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک ﴿قال: 

  بعد   افإذ   ،ال يكون معه كون بعد اليشءوالذي ي ،﴾ۆ  ۆ   ۇ ﴿  :وقال يف هذه اآلية

 ن!يرسا فهام  ؛ومعه يرس ،العرس يرس

 
 .4/772انظر: الكشاف  (1)

 (: تقول. )ت  ،)خ( ،يف )ب(( 2)

وقفه عىل (. والصواب:  4463/ 6)  نبيلل  ،الساري   نيسوانظر: أ  ،(2/309ه)رواه عبد الرزاق يف تفسري  (3)

 .  ابن مسعود
 (. 175البن خالويه )ص ،قرآنقراءة شاذة. انظر: خمترص يف شواذ ال  (4)

اتفاق  (5) كان هناك  املؤلف  لو  كام قرره  م  ،ما حصل خالف  الثاين هو وكام سيأيت  القول  أن  املؤلف  ن قول 

كثري من العلامء إىل أن مع كل   ذهبو»  (: 5/497رر الوجيز )ية يف املحطبن عل ااألشهر. ويف هذا يقو

 . «ليرس منكر، فاألول غري الثاينعهد وارسين هبذه اآلية من حيث العرس معروف للعرس ي
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ل  فيكون الذي قا   ،تسلية  ا  ريث  يتأخر كذلك قريب الاملراد من املعي ة أن    فإن قيل:

 نه بعده؟إ :هو الذي قال فيه  ،إنه معه :فيه

معه بل  الصرب  نقول: ال.  الفرج  األجر عىل  انتظار  فإن  عبادة؛  والذي   ،بالصرب 

َرُج يف األخرى  ،ينيرسلب  والعرس ال يغ  ،بعده الفرج وهو   ،يف األوىل  َرُج فَ وال  ،الدَّ

 . /ب( 45)   . [ 52ة: التوب]  ﴾ ڱ   ڱڱ        ڱ       ڳ     ڳ   ڳ ڳ  ﴿   كقوله تعاىل: 

 بام تقدمه؟   ، الرشح[ سورة  ]   ﴾ ۈ ۆ           ۆ     ۇ   ۇ   ﴿   ما وجه اتصال: اللطيفة اخلامسة:

كان الكفار  الزخمرشي:  قال  يعريونقول:  روا  بالفقر    ×هلل  ا  سولن  وأصحابه 

َفَذكَرُهم اهللفوالضع  باِمَله  ،  م  النعم اجلليلةمع رسوله  أنعم عليكم    وقال: كام  ،ن 

وعىل هذا القول    ،(1) فتقارء بعد االواإلغنا  ،ينعم باإليسار بعد اإلعسار  ،هبذه النعم

  ﴾   ۀ   ہ  ہ ﴿ويكون    ،والوعد باالنتصار  (2) يكون ما ذكره كسبب نزول السورة

ح لل   ،[1:الرشح] ۀ    ﴿وهو أن نقول:    ؛نهم  وىه آخر أقوفيه وج  ،عدوتقديم املـُصحِّ

فال    ؛ما فعلوكأنه قال: أَما َفعل اهلل معك    ،األمر بالشكرئة  توط  [1:الرشح]  ﴾ہ 

 يف قوله:  ذلك وسنبني ،بل كلام فرغت من عبادة ابدأ ُأخرى ،تكن فارغا  

  ة روس]  ﴾  ۈ  ۆ       ۇ  ۇ  ۆ   ﴿  نويكو   ،[لرشحاسورة  ]  ﴾ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ﴿  

تقدم؛ وكأ  ؛  الرشح[ ما  َفعَل ذكر سبب  قال:  فَ   نه  ما  أمعك  تعبت نفسك عل؛ ألنك 

 عنا ذكرك؛ ألن مع العرس يرسا . رفف  ،وتركت لذات الدنيا هلل ،هلل

ألنه يقول: أما فعلنا   ؛(3) ي موافق لهالفاء للتعقيب وما ذكره الزخمرش  فإن قيل:

 ونبدله باليرس؟  ،ريك العرسن أنالم علنا فاعما ف

 
 (. 4/771للزخمرشي ) ،كشافانظر: ال (1)

رواية  (2) أجد  النقول  مل  لباب  ويف  السببية.  يف  صحيحة  )ص  ،رصحية  ملا  ن»:  (132للسيوطي  عري زلت 

  ا نزلت هذه اآلية إن مع العرس يرسا قال قر. وأخرج ابن جرير عن احلسن قال مللفبا  املرشكون املسلمني

 . «أبرشوا أتاكم اليرس لن يغلب عرس يرسين ×اهلل رسول 

 (. 4/771خمرشي )للز ،انظر: الكشاف (3)
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فإن القائل   ،وسائط يف غاية احلسناء فيام يكون اليشء سببا  ب عليل بالفول: التقن

افإ   ؛إذا قال: أحسن إىل الناس ولو    ،كان حسنا    ،أو فإن اخلري ال يضيع  ،هلل حمسنن 

؛  لك ذ ك ا هن   ا مر ه واأل   ،يع كان دونهري ال يضأو ألن اخل  ،سنقال: أحسن؛ ألن اهلل حم 

بسبب يكن  مل  الذكر  رفع  ال  ،النبي  َتِعب  ا  م  ألن  تعاىل  اهلل  النبوة  فإن  يعطي   

يعطيها هبا   ،هدةجابامل الوالية ال  النبي    ذلك كان سببا    ناموإ  ،(1) ال بل  لزيادة درجة 

  اهلل اختاره  ما  َعْبد  »:    قال  كام  ،بعد  َأك ون   َشك ور اَأَفالَ  ُرفِع (2) «ا  فقال:   .

 سن الثناء عليك. ُح  رسيُ   ؛ عبادتكرس/أ( مع ع46فإن) ،وأكثرأكثر َفع رْ نَ و ،ِذْكرك

 ؟ [6:الرشح] ﴾ٴۇ  ۋ          ۋ        ﴿ ما الفائدة يف إعادة اللطيفة السادسة:

  وجهان:نقول: فيه 

ن بعض الصحابة  ويؤيده ما نقل أ ،عند املفرسينوهو األشهر أنه تأكيد  أحدمها:

 . (3) يكررومل  ،أ مرة واحدةقر

 رين: موهو أن نقول أن ذلك أل لثاين:او 

املرة األوىل: فذكرها؛ أل النبي  أما  بالع  ن  اهللة احلسنة فجزبادأتى  فكان   ،اه 

مفيد   عبادته  لك    اعرُس  رفعنا  وقال:  عليه.  الثناء  تعبتحُلسن  ومع   ،ذكرك؛ ألنك 

 شكور. مل ا   يك لسع لنا جزاء   ففعلنا ما فع   ، أن نرفع ذكرك بالكرم  فيليق    ،االعرس يرس  

أخرى   مرة  قال:  الُعرس  ،الرشح[سورة  ]  ﴾ ۅۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ ﴿ثم  ل  يف   َفَتحم 

يُ   ؛ك لذات الدنياَوْترُ   ،العبادة   : يهتب علوهلذا رَ   ،رس الدرجات يف الدار اآلخرةجتد 

اقال: كأنه ؛ الرشح[سورة ] ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې   ﴿ ل العرس  حم  َت فَ  ؛إن مع العرس يرس 

 
كالمه    (1)  ية الوال   يعطي  فاهلل  الوالية؛  أساس  مهاو  ،والتقوى  امناإلي  عىل  لتد  املجاهدة  ألننظر؛    يف 

 واهلل أعلم.  .املجاهدةب

 (.586)ص ،سبق خترجيه (2)

عاشور  ير  (3) ابن  الطاهر  برباعة  الوجه  هذا  نرص  وقد  السابقة.  مسعود  ابن  قراءة  وايد:  التحرير    لتنويريف 

(30/415.) 
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وعىل  لل يكون  يرس.  يففاء)الهذا  املوض(  خمتلف  لفائدتني  يفأم    ني:تعني  ۇ  ۇ   ﴿:  ا 

ا يف:  ،للتعليل كام بينا  ؛الرشح[سورة  ]  ﴾  ۈۆ    ۆ        ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې   ﴿ وأم 

العلامءبللرتت  ؛الرشح[سورة  ] ُيكرم  السلطان  م. ال يكون قولك: َعلَّ َفتَ   ،؛ كام نقول: 

ملا  فتعل م  علة  الق ؛  من  قولك  ،(1) ولسبق  العان  طللسا  :ويف  ما    ،لامءيكرُم  ونِعم 

العلم يكوالع  فإن  ؛ليفع الفاء عىل هذا    ،ن سببا  لألوللم رشيف. رشف  أن  َفُعلم 

 . والعياذ به من الغواية   ،  عىل اهلداية مد هلل احل   ، دقيق النظر (  2) وهذا يف ،لفائدتني جليلتني

 فيه وجوه:  ؛الرشح[  رةسو ] ﴾ ې    ۅ  ۉ  ۉ ﴿ اللطيفة السابعة:

سه  ذلكأن    أحدها: التكللبيان  أمر  مل  اهلل  نوأ  ،يفولة  ا   تعاىل  نفس  إال    يكلف 

 فانصب يف العبادة.   ؛فقال: إذا فرغت من رضورات الدنيا وحوائجها ،سعهاو

ب  اثنيها:   ﴾ ڎ ڎڌ ڌ ڍ  ڍ﴿  دة؛ كام قال له:دوام العباأنه أمر 

 ارشع يف أخرى.  ؛ب( عبادة/ 46من) ذا فرغتك إ أن :  ومعناه ،[احلجر سورة]

ومل  ،كووضعنا وزر  ، ورشحنا صدرك  ،مومإذا فرغت مما كنت فيه من اهل  ها:ثاثل

 فانصب يف العبادة. ،يبق لك هم

الثالث: التفسري   والوجه  بظاهر  يكو  ،(3) يليق  هذا  )الفاء( يفوعىل     ﴾ ۅ  ﴿   : ن 

إذ ال مانع   ؛صدرك فانصب  لك ا  أي: رشحنالنعمة؛  ىل  لعبادة علرتتيب ا؛  [7:الرشح]

 . قمف ؛اهلموم؛ كام تقول: أزلت عذرك نمت رغوقد ف ،لك

 
 للتعليم. تفردت)غ( بزيادة: بل إكرامه يكون سببا  (1)

 يف بقية النسخ: من .و ،لألصهكذا يف ا (2)

)  ربيالطيقول    (3) تفسريه  ذلك»(:  24/499يف  األقوال يف  تعاىل  بالصو  وأوىل  اهلل  إن  قال:  من  قول  اب، 

ب كان  ما  كل  من  فراغه  أن جيعل  نبيه  أمر  م ذكره،  مشتغال،  به،  ه  الشغل  له  أدى  مما  دنياه وآخرته،  أمر  ن 

به إىل بالشغل  النصب يفوأمره  واال     فشتغ عبادته،  إليه، ومسألته حاجاته ال  قربه    خيصص بذلك مل  و،  يام 

أحوال فراغه، من صالة كان فراغه، أو جهاد، أو أمر دنيا   واء كلحاال  من أحوال فراغه دون حال، فس 

 .«ذلك، من غري خصوص حال فراغ، دون حال أخرىم الرشط يف كان به مشتغال، لعمو
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الثاين: ذكرنايل  والوجه  بام  يرس    ،يق  العرس  مع  إن   يقول  هلا  فإنه  مشقة  فكل  ا؛ 

 لتنال الدرجة التي مل ينلها أحد.  ،أخرىفارشع يف  ؛فإذا فرغت عن عبادة ،ثواب

األول:ا  أم  )الفاء(ففائ  الوجه  بنيَّ   :هي  دة  ملا  تعاىل  لهأنه  كان  ما   ، عم النِّمن  (1)  

ا تقتيض  النعم  هذه  شكرها  تغراق س قال:  يف  دنياك  ، العمر  أمور  من  فرغت   ؛ فإذا 

 فال أقل منها؛ والنصب: التعب.  ،فانصب يف العبادة

قوله:  :( 2) األخرى الذي  الرشح[سورة  ]  ﴾ ى ې  ې  ې  ﴿  يف  أي:  رشح  ؛ 

 ء. العقال والرغبة إىل جانب الـُمحسن من شيم ،ك أحسن إلي ،ورفع ذكرك ،صدرك

منه: أحسن  آخر  تعاىل   ووجه  أنه  إليك  هو  أحسن  كوم  ، ملا  ما  ا  تدري  نت 

إليه  ،اإلحسان رغبت  كنت  مع  ،وما  َيعمل  إليهفكيف  رغبت  إن  إليه    ،ك  فارغب 

 وال يسعه صدر.  ،ال جتدُه ُذكر احسان  جتد إ

أ آخر  الك ووجه  من  أن  ل:حسن  وجهه  يط  ال  العارف  وهو  إال  اهلل  من  لب 

منه فوم  واجلنة  ،والقرب  ال  ا  تبع  عنده  تع  ،أصليها  ممنىلافقال  إنك  رشحت    : 

  ، فال ينبغي أن تكون رغبتك إىل اجلنة  ،فأنت أعرف العارفني  ،دره ورفعت ذكرهص

 هلل ال غري وكل خري تبع ذلك.إىل ا فارغب ،أو ما دون اهلل

آخر النبي    :وجه  أن  بزيادأُ   وهو  الناس  مر  إن   فقال:  العبادة؛  من  ة  منهم 

غرض قول: ال لذلك ال ويكفيه    (/أ47) ،بدمن العذاب املؤواخلالص    ،نةيطلب اجل

، ثَق يَلَتان    َكل َمَتان  َخف يَفَتان  َعَلى »  :×كام قال  وال َنصَب فيه؛    ،إله إال  اهلل الل  َسان 
يطلبهم مومن  ،(3) «امل يَزان  يف    الذي  ؛  اتالدرج  ن  الح  الص  بالعمل  ُأوَجب وذلك 

بقدر    ،عليهم قعىلو   ،الوسعوهو  كام  الُيرس؛  سبيل  تعا  ۇ  ۇ  ۆ   ﴿  ىل:ال 

 
 يه.ه علن لالنسخ: ما كا ويف بقية ،هكذا يف األصل( 1)

 ! فل رقمها ذكر سبع فقط أغ نفسه    ول اللطيفة الثامنة؛ لكن لعله ملا أشرتط عىل يق   أن   وحقها  ،أي: من اللطائف( 2)

 ( . 6406رقم: ) ،التسبيح  باب فضل ،كتاب الدعوات ،أخرجه البخاري يف صحيحه (3)
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باملجاهدة  ،[185البقرة:  ]  ﴾ ۆ  إليه  والُزلفى والسبيل  القربة  يطلب   ، ومنهم من 

  ٱ  ٻ ﴿ وقال:  ،[69العنكبوت:  ]  ﴾ڻ  ڻ  ۀ ڻ  ڻ  ﴿ قال تعاىل:

 ، السبيل باملجاهدةوإذا كان هداية    ،[92آل عمران:]  ﴾پ  پٻ  ٻ    ٻ 

ۅ  ۉ  ۉ   ﴿  فقال:  ، نيبَ بيل من الَوَرفع قطُع الس  ،ولوُص وال  ،(1) فكيف اجلذب 

؛ أي: اجعل عَبادتك نصيب ا  الرشح[سورة  ]  ﴾ ې  
ده ُشغل من يرغب إىل اهلل وح  ،(2) 

 أعلم.  واهلُل .ال إىل اجلن ة وغريها

 : تملحاتسامل   ما وأ 
يع منها: أن    فاألْوىل  لناوهي: وجع  ،ورة آية أخرىة نقل أن يف هذه الس  بعض الش 

فقيل: له كان اسم أيب بكر    ،حق أيب بكرهذا يف    فقال:  ،بيفسمعه ناص  ،صهرك  اي  عل

مريعلي   الضَّ إن  اللغة عىل  اتفق أهل  ة  (3) ا؟! فقال: ال؛ ولكن  الزوج    ، يقال ألقارب 

ى املتفق أْوىل؛ ىل املعنصهٌر أم ال؟ فحمل اآلية ع  (4) يقال للَختنِ فوا يف أنه هل  واختل

مع ذفيكون  لك  ورفعنا  علي  ناه:  وجعلنا  َعالي    ا؛كرك  ا  رفيع  أبو  ا  أي:  وهَو  ِصهُرك؛ 

أنلنا أبا بكر رفيع القدر عيل  افيكون معناه: وجع ،بكر  بالفاِسد!  فَدَفَع الفاسد ،لش 

طلب أن َيرفع له    وإبراهيم    ،هطلب أن يرشح له صدر  وسى  م  الثانية: 

واهلل    ،[شعراءال  سورة]  ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿ حيُث قال:  ،ذكره

ا مجيع ذلك قبل أن َيطلب. تعاىل أع  طى حممد 

 
فيها القلب عن   يغيب  نفسل من أحوال الصوفية(: حا)يف اصطالح ال  »(:  1/112يف املعجم الوسيط )(  1)

  ،طالحات الفنون والعلومشاف اص !. ويف ك «اخللق ويتصل فيها بالعامل العلوي  حوالن أري معلم ما جي

ا إىل حرضته تعاىل عوعند أهل السلوك عبارة عن جذب اهلل»(: 1/554للتهانوي )  .«بد 

 ويف بقية النسخ: نصب ا. ،هكذا يف األصل( 2)

 خ: الصهر. وهو الصواب. النس قيةويف ب ، األصلهكذا يف( 3)

. هكذا عند العرب، وأما عند العامة فختن  الخالب وان من قبل املرأة، مثل ابالتحريك: كل من كاَن  تَ اخلَ (  4)

 ( )ختن(.5/2107) للجوهري ،الرجل: زوج ابنته. الصحاح
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ا؛  الرشح[سورة  ]  ﴾ۋ     ۅ  ٴۇ  ۋ   ۈ     ﴿   يف  ثالثة:ال  ا آخر لطيف    ، رناهما ذك  وجه 

احلكم وه بالفوائد  يليق  باملستملحي ةو  ال  ي ة 
النَدِميَّة47]  (1) إ  ،/أ[  أشار  أنه  ىل  وهو 

الن بوة عليه سالةعىل حت  دارهوإق  ،تسهيل أمر  الر  عاىل هه هو أن اهلل تووج  ،مل أعباء 

ا َمارََة، »  :ومنه قال    ، للرسالة أعانه  إذا اختار عبد   أعطيتها َك إ نْ فَإ ن    اَل َتْسَأل  اإل 
مَ  َها م ْن غري  َعَليـْ أ ع ْنَت  َمْسأَلَةٍ   ،ْسأَلٍَة  عن  أْعطيتها  َها  َوإ ْن  إ لَيـْ ويدلك    ،(2)«و ك ْلَت 

؛ [طه  رةسو]  ﴾ ۋ  ۅ  ٴۇ  ۋ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ﴿  :ل موسى  قوعىل هذا  

  سورة ]  ﴾ ى   ې  ې  ې ۅ  ۉ  ۉ   ې ﴿بدليل قوله:    ،أي: أمر الرسالة

تعاىل: رشحنفقا  ؛[طه الرسالة  ،صدرك  ال  أمر  أمرك؛ وهو  العرس  بعد  إذا    ،ويرسنا 

ف يليق  فرغت  األْصفياء  وإىل ربك فارغب كام يكون  ،باألنبياءانصب كام    ، (3) َحال 

ا چ  چ   ﴿ كام قال الرسل بأرسهم:  ،وجه اهللك إال  فام أجر  ؛وال تسأل عليه أجر 

  . [72يونس:] ﴾چ ڇ  ڇ

ع  لرابعة:ا امللوك  أمورٍ  خالف  ىلعادة  يف  تعاىل  اهلل  ملا   :منها  ، ُسنة  تعاىل  اهلل  أن 

رس  كحكمهأرسل  وحكمه  كأمره  أمره  وجعل  الوزر  ،وله  عنه  له:  وقال    ،ووضع 

عنك   عبادتناووضعنا  يف  فانصب  إلين  ، وزرك  اسَتوزروا  وامل  ،اوارغب  إذا  لوك 

ا   َموُزور  أي:  ا؛  َوزير  َجعلوه  ا  وَأث حُممَّ واحد  امللك  أوزاَر  أنت ث   ،قالهُ ال   له  يقولون  م 

الوقوف   عن  أيدينامعفو  إ  ،بني  الرتُدِد  بابناوعن  بنا  ،ىل  االجتامع  بك  يليق   ،وال 

والذي    ،ةَمديد  لوزير ال جيتمع بامللك إال يف ُمدةفيكون ذلك ا  ،اوالدوران معنا كثري  

 
 )ب(: املستملحة. ،)غ(،يف )ت(( 1)

   ٻ   ٻ   ٻ  ٱ  ﴿:  اب قْول اهللَّ تعاىلب  ،ان والنذورـيماب األـكت  ،ه ـي صحيحـ فاري  ـخـه البـ رجـأخ(  2)

َمارََة، فَإ  َرَة، اَل َتْسَأل  ا الر مْحَن  ْبَن مَس  ََي َعْبدَ : »×ولفظه: َقاَل النَّبِي     ،( 6622رقم: )  ،﴾ ...  پ  ٻ ن َك  إل 
َها، َوإ   إ نْ  ، َوإ َذا َحَلْفَت َعَلى ميَ نٍي، فـََرأَْيَت َغرْيََها َهايْـ َت َعلَ ٍة أ ع نْ َغرْي  َمْسأَلَ ْن ْن أ وت يتَـَها م  أ وت يتَـَها َعْن َمْسأََلٍة و ك ْلَت إ لَيـْ

َها، َفَكف    نـْ  « . ْأت  ال ذ ي ه َو َخرْير ْر َعْن ميَ ين َك وَ َخرْي ا م 

 مْن َوَصْفنَا.)ب(: حال ،)ت( يف( 3)
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  ، الـَملك لك؛ ولكن عليه أثقال  أمر املفيكون أمَر الوزير ك  ،ُهو الن ديم دائام مع امللك 

لطنة الس  م  ،وأعباء  احلرمان  لطانوله  الس  جمالسة  ذلك    ،ن  وقدرة كل  امللوك  لعجز 

 اهلل تعاىل.

دراعلم أن اهللَ ت  اخلامسة:  ،سدوالظهر للعمل الفا  ، للعلم الن افع  عاىل جعل الص 

الظهرفج الوزر عىل  ق  ،عل   وقال:   ب[/47]  ،[3:الرشح]  ﴾ۓ ے  ﴿ ال:وهلذا 

يكون    ،[31ألنعام:ا]  ﴾ڳ  ڱ ڳ  ڳ  ﴿ األمرفالذي  يعكس   ،شقي ا 

العلم وراء ظهره  وجيعل  الفاسد يف وْسط صدره  ،والكتاب  قلبه   ،والعمل  فيكون 

ن ،بأمر الرُشبمشغوال    وغريمَها. ،اوالز 

عىل  واب ا أحسن اجلزاء ث  بيان ؛  الرشح[ سورة ]  ﴾ ې  ى  ې  ې  ﴿  قوله: السادسة:

ا ،الرشح[سورة  ]  ﴾ ۉ  ۉ  ې  ۅ   ﴿  :فإنه ملا قال  ،أشق األعامل وكان ذلك أمر 

العبادة  باملداومة العظيم  ،عىل  بالعمل  ا  وأمر  ا  أمر  فراغ  كل  عقيب  جعل    ، حيث 

ې    ﴿  قال:  ،: تعٌب والن صب  [7:الرشح]  ﴾ ۉ   ﴿  حيث قال:  ،ة البالغةواملجاهد

  ، جزية األ حسن  وهذا أ  ،طلب عليه إال اهللال تأي:    ؛الرشح[سورة  ]  ﴾ې  ې  ى  

والواحد      ،[114األعراف:]  ﴾ ے ے ھ﴿ يف ال؟! وقال فرعون للسحرة: وك 

ه امللِك بني: الُقرب منه وبني ر تاخي  ،لـُملك العظيماملال الكثري وا  من الناس إن خري 

ف  ،القرب خيتاره  العاومن ال  ا  ،قبةلخوف  األمن  علم  إن  يرتك   ،لُكيل  حت ى  كان  ما 

ا من  بيشء  اهلل  ،ألشياءالقرب  من  القرب  ُحكمي  ،فكيف  املعنى  أن   ،وهذا  وهو: 

اخلرياتال َمنَْبُع  ساعة  ،ـَملِك  كل  به  فاز  منه  قرب  نعمة  ،ومن  يوم  كل  له  د    ، وجتد 

 وُيرغب فيه. أن ُيطلب فاهلل تعاىل أوىل ب ،جاع البامٍل إذا نفذ املومن بعد منه 

َ لنبي ه ثالثة أنواع من تعاىلاهلل  السابعة: در   بني    ، لوزرووضع ا   ،النعم: رشح الص 

كر الذ  بأم  ،وَرفع  أمره  الن صُب هلل ثم  اهلل   ،رين:  إىل  أكثر من   ،والرغبة  اإلنعام  فكان 
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بعده املطلوب  ينبغي    ،الشكر  امللوككذلك  يكون  الرعيَّة    (1)نيكو  ؛أن  مع  نعمهم 

ٍر ُمرتٍب فإن نعم أكثر امللوك بقد  ،لعكسمر بابهم اخِلدمة منهم؛ لكن األكثر من طلأ

اجلِ  واتب  ،(2) َرايةمن  ِمنهُ   ،والر  املستخدم أن    (3) وطلبهم  أمرهم عىل  48]  يقدم  /أ[ 

اهلل ةُ   ،أمر  اخِلس  ه  ،فهذه  عىل  خدم  من  ا  طباع  هذا  من  الوجهوأخُس  اهلل   ،ذا    وباع 

 واهلل أعلُم .  ،بدراهم
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الكلمة. ويف)خ(: بدون هذه ،)ب(: تكون،يف )ت( (1)

 )جرى(. (6/2301ي )وهرللج ،صحاح انظر: ال  اري من الوظائف.اجلأي:  (2)

 يف )غ(: منهم.  ( 3)
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 اخلامتة
الع رب  هلل  حم   ،املنياحلمد  نبينا  عىل  والسالم  وصحبه    مدوالصالة  آله  وعىل 

 أما بعد . ،أمجعني إىل يوم الدين

د  ــق سيــح ـة بـقـعلـمتـة والـم ـورة الكري ـذه السـر هـفسيـواف مع تـطـ لتد اـع ـفب

 ل: وــن أق ـمرسليـال

 أهم النتائج:   -
من هذا    وإخراجها  ،ان ويرس عىل حتقيق هذه السورةىل ما أتم وأععاحلمد هلل    .1

القيم تراثه  حقه    الذي  ،السفر  إخراج  مؤلفه  بهالعووحق  عىل   ،ناية  قائم  والعمل 

 اهلل.ذلك وسريى النور قريبا إن شاء 

قائم    ،تفسريال  أسلوب إبداعي جديد يفبأجاد املؤلف يف تفسريه هلذه السورة    .2

 لطائفها.  ا عىل ذكر تناول فيه السورة مقترص   ،وثقابة ذهن نظرعد عىل تدبر وبُ 

يف   .3 القارئ  الجيد  أسلوب  هذا  بسؤال   ؛ارصين   ا تعليمي    ا تفسري  مادته  صياغة  يف 

لإلجابة  ،شيق  عرض  و  ؛ثم  من  أكثر  قراءته  ،جه يف  من  ينتهي  وق  ؛فال  علق  إال  د 

 بذهنه وال بد!

والرد عىل كل   ،بآيات اهلل  تباطاالرأبرز فيه وجوب    ،مهام    انب  جا  أظهر املؤلف .4

أو الفسقة من الذين جلسوا لكفرة  ومن ذلك حينام قال: واعلم أن بعض ا  خمالف؛

وأعلم أن ما ذكرنا    وقوله:لوة ومل يسعدهم اهلل هبا وسلط عليهم الشيطان....  اخليف  

 .الكتسابن ايظنه جهال الفالسفة م من درجة التكميل ليس كام

يف .5 املؤلف  السورة  تفسري  تكلَّم  هذه  نصحه   عىل  يدل  لواقعه  ،بام    ، وإدراكه 

نع  ؛نبغي أن يكون امللوككذلك يومن ذلك قوله:    ؛وشفقته الرعيَّة مهم  يكون  مع 

فإن نعم أكثر امللوك بقدٍر ُمرتٍب   ،عكسأكثر من طلبهم اخِلدمة منهم؛ لكن األمر بال
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اجلَراية واتب  ،من  أمرهطلب و  ،والر  املستخدم  يقدم  أن  ِمنُه  اهللهم  أمر  فهذه   ،م عىل 

ةُ  ا من خدم عىل هذا الو ،اخِلس   اع اهلل بدراهم . وب ،جهوأخُس من هذا طباع 

 يات:أهم التوص  -
 إال السفينة النوحية.  اا  علميا ؛ إذ إنه مل يطبع منهقكتب املؤلف حتقيحتقيق   .1

 .  ،وأفاد ،فقد أجاد ،والتفسري ،التأليفاألخذ بطريقة املؤلف يف   .2
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 صادر واملراجعرس املفه
 م. 0022 ، خلامسة عرشالطبعة: ا ،دار العلم للماليني  ،خري الدين الزركيل  ، األعالم . 1

السمعاين   ،األنساب . 2 حممد  بن  الكريم  الر   ،عبد  عبد  املعلمي  حتقق:  حييى  بن  محن 

 هـ. 1382وىل،  الطبعة: األ  ،ثامنية، حيدر آبادالعجملس دائرة املعارف  ،وغريه

فتح   ج وحتقيق األحاديث اليت ذكرها احلَافظ ابن َحجر العسقالين يف  ختري أنيس الس اري يف  . 3
منصور  نب  ، الباري بن  البصا يل  يعقوب  الكويتيبن  َسة    ، رة  مؤسَّ امحة،  السَّ َسة  مؤسَّ

ان، بريوت ال  هـ . 1426الطبعة: األوىل،   ،ريَّ

يق:  حتق  ، مد أمني الباباينسامعيل بن حم ، إنون يف الذيل على كشف الظنون ملكإيضاح ا . 4

 د.ت.  ،د.ط   ،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  ،حممد رشف الدين 

حتقيق: صدقي حممد    ، حممد بن يوسف األندليسأبو حيان    ، يف التفسري   البحر احمليط . 5

 هـ. 1420 ، الطبعة: األوىل ،بريوت  ، دار الفكر ،مجيل 

  ، الرتكي  املحسنعبد اهلل بن عبد  حتقيق:    ، إسامعيل بن عمر بن كثري  ،النهاية ة و البداي  . 6

 هـ. 1418الطبعة: األوىل،   ،دار هجر 

دار    ،مد أبو الفضل إبراهيم حتقيق: حم    ،الزركيش   بدر الدين  ،الربهان يف علوم القرآن  . 7

 هـ. 1376الطبعة: األوىل،  ،إحياء الكتب العربية 

الطلب يف اتريخ حلب . 8 العديم  عمر   ، بغية  ابن  أمحد  د.    ، بن  زكا حتقق:  دار    ، رسهيل 

 .  د.ن  ، طد.  ، الفكر

واألعالم  . 9 املشاهري  اإلسالم ووفيات  أمحد  ،اتريخ  بن  عب  ،الذهبي  حممد  عمر  د  حتقيق: 

 هـ. 1413الطبعة: الثانية،  ، ار الكتاب العريب، بريوتد ، التدمري السالم 

حممد بن عيل بن    ،مان(الز)تلخيص الكشف والبيان يف حوادث    التاريخ املنصوري . 10

مطبعة احلجاز / مطبوعات جممع اللغة    ،و بد دودق: دكتور أبو العحتق  ،وي نظيف احلم

 د.ت.   ،د.ط ، دمشق ، العربية

بت . 11 املنتبه  املتبصري  العسقالين  أمحد،  شتبه حرير  ابن حجر  عيل  عيل    ،بن  حتقيق: حممد 

 د.ت .  ، د.ط ،جار، املكتبة العلمية، بريوت الن
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 . هـ 1984  ، د.ط   ، س تون   ، ار التونسية الد   ، يس حممد الطاهر ابن عاشور التون   ، ر نوي التحرير والت  . 12

قزوين . 13 أخبار  يف  القزويني  ، التدوين  حممد  بن  الكريم  اهلل   ،عبد  عزيز    حتقيق: 

 هـ. 1408  ،األوىل  : الطبعة ،دار الكتب العلمية ،رديا ـالعط

طبعة:  ال  ،بريوت   ، لعلميةدار الكتب ا   ، يد الذهبـمـن أحـد بـحمـم ، اظـــفـحـرة الـــذكـت . 14

 . هـ 1914األوىل،  

رشكة    ، حتقيق: د. عبد اهلل اخلالدي  ،ن جزيمحد ابحممد بن أ  ، تنزيلالتسهيل لعلوم ال . 15

 هـ .1416 ، ىلعة: األو الطب ، بريوت ،دار األرقم بن أيب األرقم 

دار    ،حتقيق: د. حممود حممد عبده  ،ينعبد الرزاق بن مهام الصنعا   ،تفسري عبد الرزاق  . 16

 هـ. 1419سنة  الطبعة: األوىل،   ،وت بري ، لكتب العلميةدار ا ،تب العلمية الك

 د.ت.  ،د.ط  ،مكتبة وهبة، القاهرة ، حسني الذهبيحممد بن  ، ملفسرونسري واالتف . 17

رو  . 18 ملعرفة  السنالتقييد  واملسانيداة  احلنبيل   ، ن  نقطة  ابن  الغني  عبد  بن  حتقيق:    ، حممد 

 . هـ 1408  ، بعة: األوىلالط ، دار الكتب العلمية ،امل يوسف احلوت ك

إكمال   . 19 األنساب  تكملة  واأللقااإلكمال يف  ابن حم  ،ب واألمساء  بن حممود  عيل  بن  مد 

 د.ت .  ،د.ط  ،بريوت  ، الصابوين ، دار الكتب العلمية

اللغ . 20 حم ةهتذيب  إحياء  ،  دار  مرعب،  عوض  حممد  حتقيق:  األزهري  بن  أمحد  بن  مد 

 م. 2001بريوت، الطبعة: األوىل،   ، رتاث العريبال

د اهلل الشهري  بن عب  ، حممدم وكناهمواة وأنساهبم وألقاهبيف ضبط أمساء الر توضيح املشتبه  . 21

عة:  الطببريوت،    ،حتقيق: حممد نعيم العرقسوِس، مؤسسة الرسالة  ،بابن نارص الدين

 م. 1993األوىل،   

القرآن . 22 البيان يف أتويل آي  الطربيحممد    ،جامع  بن عبد    ،بن جرير  اهلل  حتقيق: عبد 

 هـ. 1422وىل، الطبعة: األ  ، هجردار  ، حسن الرتكيامل

العرب   مجهرة . 23 بن  يل ع  ،أنساب  حزم   بن  العلامء  ،أمحد  من  جلنة  الكتب    ، حتقيق:  دار 

 . ـ ه3140الطبعة: األوىل،   ، بريوت ، العلمية



 (ه1442مجادى اآلخرة )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللد اطيبـشلام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

601 

الطب . 24 الرازي  ، احلاوي يف  زكريا  بن  هيثم خليفة  ،حممد  إحياء    ، طعيمي  حتقيق:  دار 

 هـ . 2142طبعة: األوىل،  ال ،بريوت  ، الرتاث العريب

 صل. لك فيإصداره مركز امل ، )فهرس خمطوطات(  اثخزانة الت  . 25

املدارس . 26 اتريخ  الدمشقي  ، الدارس يف  النعيمي  بن حممد  القادر  إبراهيم    ، عبد  حتقق: 

 هـ . 1410الطبعة: األوىل  ، دار الكتب العلمية ،دينال شمس

دار    ، لعجي: د. عبد املعطي قحتقيق  ،أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي  ، بوةدالئل الن . 27

 هـ . 1408 ، : األوىللطبعة ا  ،د.م  ،ن للرتاثالعلمية، دار الريا الكتب 

الروضتني . 28 مع  مطبوعا  الروضتني  إسامعيل    ،ذيل  بن  الرمحن  شامة بأاملعروف  عبد    ، يب 

 . ـ ه1422 ، بعة: األوىلالط ، دار الكتب العلمية  ،حتقيق: إبراهيم شمس الدين 

اهلدى والرشاد يف س . 29 العباد وذ سبل    حواله يف نبوته وأفعاله وأ  كر فضائله وأعالم رية خري 

حتقيق وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد   ،حممد بن يوسف الصاحلي الشامي   ، ادواملع  املبدأ 

 . هـ 4141الطبعة: األوىل،    ، بريوت   ، دار الكتب العلمية   ، حممد معوض   يل الشيخ ع املوجود،  

  ، خلوييخلليل بن سعادة اس الدين أمحد بن اشم  ،السفينة النوحية يف السكينة الروحية . 30

 هـ. 1347سنة    ، الطبعة األوىل ،حلب  ،طباخاغب ال حه حممد رطبعه وصح

النبالء . 31 أعالم  أمحد    ،سري  بن  ا  ،الذهبي حممد  شعيب  مؤسسة    ،ألرناؤوطإرشاف: 

 هـ. 1405الطبعة: الثالثة،   ،بريوت ، الرسالة

العام  عبد احلي بن أمحد   ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب . 32 ابن    ، د احلنبيل بن حممد 

األرنحتقي حممود  خرجق:  عبأحادي  اؤوط،  ابن  ثه:  دار  النارش:  األرناؤوط،  القادر  د 

 . هـ1406الطبعة: األوىل،    ، كثري،  دمشق

االصحاح ات . 33 العربية ج  اجلوهري  ،للغة وصحاح  محاد  بن  أمح  ،إسامعيل  عبد  حتقيق:  د 

 . هـ 0714لطبعة: الرابعة ا ،بريوت  ،دار العلم للماليني ،الغفور عطار

البخ . 34 ا  )اجلامع  اريصحيح  حتقيق:    حممد  ، لصحيح(املسند   ، البخاري  إسامعيل  بن 

 هـ. 4221،   الطبعة: األوىل  ،حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة
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الكربى  . 35 الشافعية  الدين  ،طبقات  تقي  بن  الوهاب  الطناحي    ،السبكي  عبد  حتقيق: 

 هـ. 1413الثانية،  الطبعة:  ، هجردار  ، واحللو

  ، قيق: احلافظ عبد العليم خانحت  ،هبةابن قايض شأمحد أبو بكر بن  ، طبقات الشافعية . 36

 هـ . 1407الطبعة: األوىل،  ، بريوت ،عامل الكتب 

ر هاشم،  حتقيق: د أمحد عم  ، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري  ، عينيطبقات الشاف  . 37

 . هـ1413  ، د.ت ، يةمكتبة الثقافة الدين  ، د حممد زينهم حممد عزب

احلد  . 38 علماء  حممد  يثطبقات  أمح،  الصاحليبن  البويش، حتقي  ،د  أكرم  إبراهيم     ق: 

 هـ. 1417بريوت، الطبعة: الثانية،  الزيبق، مؤسسة الرسالة، 

حتقق: الدكتور نزار    ،أمحد بن القاسم ابن أيب أصيبعة ،اء يف طبقات األطباء ن األنبعيو  . 39

 د.ت .  ، .طد ،بريوت  ،دار مكتبة احلياة ،رضا 

معا . 40 اإلفرق  إىل  تنتسب  وبصرة  مسالم  اإلساليان  منهاوقف  عيل   ،م  بن  غالب   د. 

 هـ. 1422الطبعة: الرابعة،   ،، جدةاملكتبة العرصية الذهبية ، عواجي

الشاملالفهر  . 41 املخطوط   س  اإلسالمي  العريب  البيت،    ،للتاث  آل    ، َعامنمؤسسة 

 . ـه1420

د  يق: حممحتق  ،حلي اللكنويحلسنات حممد عبد اأبو ا  ،الفوائد البهية يف تراجم احلنفية . 42

 هـ. 1324الطبعة: األوىل،   ، مرص ، دار السعادة  ،النعساين فراس  الدين أبو  بدر

الصغري . 43 اجلامع  القدير شرح  زيفيض  حم  ن،  العارفني  الدين  تاج  بن  الرؤوف  عبد  مد 

 .  ـه 1356مرص، الطبعة: األوىل،  ،التجارية الكربىاملناوي، املكتبة 

  ، د.م  ،ويالضنا   قيق: حممد أمنيحت  ، ينا بن عبد اهلل بن ساحلسني    ، يف الطب  القانون . 44

 د.ت.  ،د.ط   ،د.ن

الزمان . 45 هذا  شعراء  فرائد  يف  اجلمان  الربكا قالئد  أبو  الدين  كامل  حتقيق:    ،املبارك  ت، 

 م. 2005  ،ريوت، الطبعة: األوىلكامل سلامن اجلبوري، دار الكتب العلمية ب

أحا . 46 الشاف يف ختريج  الكشالكايف  املم  ، بن عيل بن حجر، أمحد  افديث  عارف،  كتبة 

 د.ت .   ، ، د.طالرياض
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التنزيل . 47 غوامض  حقائق  عن  الزخمرشيالكشاف  عمرو  بن  حممود  القاسم  أبو  دار    ،، 

 هـ. 1407  ، وت، الطبعة: الثالثةبري ، عريبالالكتاب 

مكتبة    ، مصطفى بن عبد اهلل حاجي خليفة   ، امي الكتب والفنون كشف الظنون عن أس . 48

 م. 1194 ، بغداد ،ملثنىا

دار القلم، حلب    ،هيم سبط ابن العجمين إبراأمحد ب  ، حلب   اتريخ كنوز الذهب يف . 49

 هـ . 1417الطبعة: األوىل،  

دار    ،حتقيق: أمحد عبد الشايف  ،دين السيوطيجالل ال ،زول لباب النقول يف أسباب الن . 50

 د.ت .  ، د.ط ، بريوت ،ب العلمية الكت

 ت. د.    ، د.ط   ، ت بريو   ، ر دار صاد   ، األثري   الكرم ابن بن أيب   عيل   ، اللباب يف هتذيب األنساب  . 51

 . ـ ه 1414  ، الطبعة: الثالثة   ، بريوت   ، دار صادر    ، ابن منظور حممد بن مكرم    ، ن العرب لسا  . 52

ق:  ـحقيـت  ، عبد احلق بن غالب بن عطية  ،زـــزيــاب العــ ر الكتــفسيـيف ت  زــيـلوجرر اـمحـال . 53

 . ـ ه4221 ، الطبعة: األوىل ، د.م ، تب العلميةدار الك  ،عبد السالم عبد الشايف حممد 

  ،د.ط   ، مرص  ، املطبعة الرمحانية  ، أمحد بن خالويهني بن  احلس   ، قرآنخمتصر يف شواذ ال  . 54

 . ـه1352

دار    ،من املحققني  حتقيق: جمموعة  ، ن اجلوزيبط ابس  ،مرآة الزمان يف تواريخ األعيان . 55

 هـ . 1434الطبعة: األوىل،  ،املية،  دمشق الرسالة الع

األمصارمسا . 56 ممالك  يف  األبصار  أمحد لك  املجمع  ،  العمري،   حييى  أبو     الثقايف،  بن 

 هـ. 1423ظبي، الطبعة: األوىل،  

فى  قيق: مصطحت  ،وريالنيساب  ، احلاكم حممد بن عبد اهلل  ، املستدرك على الصحيحني . 57

 . ـه1411الطبعة: األوىل،   ،ت بريو ، دار الكتب العلمية ،القادر عطا عبد 

يف . 58 األقران  القرآن  معتك  أيب    ،إعجاز  بن  الرمحن  الكتب    ،السيوطيكر  بعبد  دار 

 هـ . 1408  ،الطبعة: األوىل ، ريوتب ، لعلميةا

 م. 1995،  الثانية ط    ، دار صادر، بريوت   ، ياقوت بن عبد اهلل احلموي   ، معجم البلدان  . 59
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ا  . 60 املعاصرةمعجم  العربية  خمتا   ، للغة  أمحد  فريق عمل د.  بمساعدة  احلميد عمر  عبد    ، ر 
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 للدراسات القرآنية معهد اإلمام الشاطيبجملة فهرس 
 ر ــريـحـة التـئـإعداد: هي         (1) نـيـالثـثالدد ـدد األول إىل العـمن الع             

 : فهرس البحوث والدراساتأواًل

 
   :كما يليهـ،  4114  هناية عام إىل  هـ  1427من عام  صدرت    (1) 

، ذو احلجععععع   4ع  -هعععععع  1428خععععع    ى اآل مجععععع  ،    3ع-هعععععع  1427ذو احلجععععع   ،    2ع  -هعععععع  1427اآلخععععع   ربيععععع     ،1ع
، ذو  8ع-هععع  1430    ى اآلخ، مج  7ع  -هع  1429احلج   ، ذو  6ع  -هع  1429مج  ى اآلخ    ،    5ع -هع 1428
  -ع  هعع 4321مج  ى اآلخ    ،  11ع-ع  ه1431حلج   ، ذو ا10ع  -هع  1431، مج  ى اآلخ    9ع -هع 1430احلج  

مجعع  ى  ،  15ع  -هععع  1433، ذو احلجعع     14ع    -هععع  1433ى اآلخعع    ، مجعع    13ع  -هععع  4321، ذو احلجعع     12ع
  -هععع  1435، ذو احلجعع     18ع  -  هععع4351   ، مجعع  ى اآلخعع  17ع-هععع  1434  ، ذو احلجعع 16ع -هع 1434اآلخ   

، ذو  22ع  -هععععع  7314  ى اآلخعععع    مجعععع ،  12ع  -  هععععع1436جعععع   ، ذو احل20ع  -هععععع  1436، مجعععع  ى اآلخعععع    19ع
مجععععع  ى اآلخععععع      ،  52ع  -هعععععع  8143  ، ذو احلجععععع 42ع  -  هعععععع8314مجععععع  ى اآلخععععع      ،  32ع  -هعععععع  7143احلجععععع   

،  92ع-هععع  4014، ذو احلجعع   82ع  -هععع  4014مج  ى اآلخعع      ،  72ع  -هع  9314، ذو احلج   62ع -هع 9143
   .عه4141ذو احلج     ،30ع  -هع  4114مج  ى اآلخ    

 الصفحات  العدد  الكاتب عنوان املقال املوضوع  م 

1  

ــــلــــ ع 
م ال

و
ق ـــ 

ـــــــــــ
 رآن 

 جاا حا ساايي و رجي ياختياااتاا ا 

معًا ردتاسة / ا قيآن:  م اعلييف  

 با  عداا ا ايب  با  هبايا ي   عيل

 عيض تسا ة  امعية(ا نجايش )

 405-402 4 ا تحييي يئة 

2  

اسااتاتاتاا اباا  عقيلااة ا  ااو يف 

تتاب  )ا زيادة راإلحسان يف علايم 

ا قاايآن( عااس ا ساايي و يف تتاباااا  

 )اإلجقان يف عليم ا قيآن(

ا ح د ساااا   اااأ.د. هياااا 

د .م. اعتامرم    وئاامي سا

 امعيل  اس   هس

26 111-160 

3  
علاايم ا قاايآن: جاتتاا  رج ااني  

 أنياع 

د. مساااعا باا  سااليامن 

 ا طيات
1 77-139 
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4  

 ع ـــ م ــج
ــــ قــ ال

 رآن 

 ا عيضة األخرية : دال تها رأثي ا 
ناااب باا  سااعيد باا   د.

 وبيد ا قثام
15 13-69 

5  

 ف ـــــ احــ صــمــ ال

األ ااايان يف ا  ااااح  اام اسااات 

 اً قاياًم رحايث

يسا  خا اا ي  ابأ  .دأ.

 ش يي
14 181- 238 

6  

ا  اح  ا  طي ة: جعييا  ااا 

ربيااان قيمتهااا ا تاتتيااة را علميااة 

 را فنية

أ.د. غااااااان  قااااااارتي 

 احلما
12 13-78 

7  
: دتاساااة    ٌ م اااح  ابااا  ا دااايا

 ر فية  حتليلية  ميازنة  

هياااد سااا  ا ساااميائو   د.

 زيا حاج  ا ساميائور  
19 13-92 

8  
  ل      ُ اُ   ح  ُم   

ا  طاي  سانة   ص 

  ا: دتاسة ر فية حتليلية353

د. غااااااان  قااااااارتي أ.

 احلما
16 11-76 

9  

 تقااا  جااايبنج   امعاااة م اااح 

(165MaVI:)  دتاسااااة ر اااافية

 حتليلية

د. بشااااري باااا  حساااا  

 احلمريي
20 13-84 

10  
ـــــرس

 ف ـــ ح ـــ ص ـ مــم ال
ر هيده يف تسا  أبي ب ي ب  أشتة  

 ا  ح 
 186-331 29 عداه ب  حس  ا فقي د. 

11  

ساا اري يف تتاباا  ا ا تاتا اتسااا

)ا يساايلة( عااس ا ااااا يف مسااائل 

     مجع ردتاسة ا يس :

اي  د. باساااا  باااا  باااا 

 ا سيا
22 13-90 

12  
أقيال اإلمام ا طلمن و يف قضايا   

 ا يس  ا عثاما: عيض رمناقشة

د. باايد باا  بمااا باا  

 دمانبيد ت
28 45-104 

13  
يااة ا تأنيااب باال ا لاااة را يرا ءجااا 

 ثامنيةا ع ح  ا  ا رخط

د. بماااا  عااااو باااا  

 سليامن أبي زيا
10 45 -88 

14  
ا رت ايح را تعليال  يسا  رضادط 

 بعض تلاما ا تنازيل
 272 -213 3 د. أبا خا ا ش يي.أ
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15  

ي منا ج ا دااحثل يف جعليال اايا 

   تس  آياا ا قيآن ا  يي 

ا اجلليل ب  عد  د. حس 

  ةدا عدا 
17 11-72 

 -  حذفاااان  ا معض  اا بياا يفاانظ

 م  األ فاا –حشًيا 

د. عدااااا ا اااايحي  باااا  

 عداا سالم ندي يس
1 153-204 

16  

17  
 د ــــــــ ع 

 اآلي
 سااااايتة اخاااااتالف عاااااا ا ي يف

   جي يُهُ  رأثُيها فاحتة: 
د. ناااااب باااا  سااااعيد 

 ا قثامو
20 87-161 

18  

 
 د ـــــــــ ويــــ ج ـ ـــتــــال

 

 اإلشامم يف ا لاة: حقيقت  رأنياع 
.د. غااااااان  قااااااارتي أ

 احلما
9 193- 242 

19  
ف عنااا ايلياال باا  يراحلاا ٌقااا أ 

    ليةسة حتليتاد: أبا

بمااا باا  هباايا ي  د.    

 نيت ب  سي  ب  بما
30 133-192 

20  

 بااال ا علمياااة ا نظيمااااا جنقااايح

 يف را تيقاااا  ا ااتساااال حا ااااة

ا علااامء: دتاسااة  عااس االسااتاتا 

  فالجطديقية عس مت  حتفة األ

بمااايد عداااا اجلليااال 

 ترزن  عدا ا يىل
11 551- 022 

21  

تتااٌ ا يعاياة يياا قدال  عل  ا تج

رتتااااٌ ا تحاياااا مااا  )ا  تااااٌ 

  لعاما األرسط(

أ. د. غاااااان  قاااااارتي 

 احلما
5 163- 210 

22  
ف ية ا  ايا ا ساا و رأثي اا يف 

 ا اتس ا  ييت ا عييب

  قاااااارتي أ. د. غاااااان

 حلماا
4 187- 257 

23  

 ا
 ف ــــوق ـــــ ال

 ء داــ تــــ بواال
 

يف با  أنياع ا يقا  باعتداات ا يقا

 ةا قيآني ااياءق يف ا

 ا اااايحي  باااا  اعداااا د.

اهلل بااااا  عماااااي عداااااا

 ا شنقيطو

14 89-116 

24  
جعقداا ا ااا عس ا اينيتي )ا: 

)ا  تفااا  يف  اااا( يف تتااااٌ 289

 دتاسةعًا رمج :ا يق  راالبتاا(

ا بااااا  بماااااا د. ساااااع

 ا ز ياا
29 189-235 
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25  

اإلماااااااام أيب حااااااااج   فرقاااااااي

ٌ ا سجساااتاا مااا  خاااالل تتاااا 

 ااا   لتف  ا  

هباايا ي  باا  عدااا اهلل  .د

 ا زَّ ياا
17 73-125 

26  

ا نااازع ا تعلاااييل ألرقااااف اإلماااام 

اهلدطو عنا ا شاي  بماا با  عداا 

ما    (ا ا1214)ا:  ا سالم ا فاا   

 "يا  را شنيفاألق"خالل تتاب : 

أ. عدااااا ا  اااايي  باااا  

 احلديب حيييي ا اييب
28 177-210 

27  

ــــــ قــ ال
ات 

راء
 

م يلااا ع اياءاا يفأثاااي جنااايع ا قااا

يعية: دتاساااااة ارا شااااابياااااة يعا 

      ميضيعية  سيتة احلج

د. سااالين بنااا  أباااا 

 احلاتثو
28 11-41 

28  

 أحاااااايال االعتااااااااد باأل اااااال

أ ااااايل  أبااااياٌرا عاااااتض يف 

 ا قياءاا

ا ا باااا  بمااااد. أباااا  

 األمل ا شنقيطو
25 31-56 

29  

اساااتثناءاا اإلماااام ا  ساااائو يف  

 اً عاااة : مجشااا ديأبااياٌ أ ااايل ا 

 هاً رجي ي

بمااااا   بنااااي يغاااا .د

 ا رشي 
30 11-66 

30  

ات   ياا 
ت  ُ  االخ  ياُأسااُ اا  يف ماا   ا قاا  ء 

دع  ت    ا سااَّ
اا  اء  ي 

ٌ  ا قاا  ا ي  ٌ  ه عاا  ا تاا 

ل ها  ل  ع   ر 

اض  .د يَّ لطان باا  عاا  سااُ

ي    يف  ا ع 
22 93-150 

31  
اإلمام ا شاا دو رمنهجا  يف    

ا شااا دية ماا  خااالل تتاباا  )فااتح 

  يا(   ا قا ي يا يف 

مااااا ب باااا  اشاااا   د.

 ايريب
25 59-108 

  األر اا  ا قامااة يف األداء  لثالثااة  32

         ا قياء

د. حااج  باا  عداا ا اايحي   

د. جقاو ا ااي   ا تميمو  ر   

 ب  م طف  ا تميمو 

15 73 - 130 
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33  
 مقيئاو  يف  اجلزتي   اب  مامإلا  جأثري

 اإلسالمو ا ايٌ

   باة باي ب  يا د. أبا تيت 

  و ا سا    بما 
21 65- 132 

34  

ة عليهااا يف  ا يا  ا شا ديااا اا شااا قدااا ع ج 

جيجيااب األبياااا رجيامجهااا يف ا قامااة  

 ٌ دتاسااة ر اافية  :  أل اايل ا   رأباايا

        ة لي حتلي 

 شااااام باااا  سااااليامن    د. 

 ييي ا زت 
29 11-70 

35  

اإلمااام أيب عمااير ا ااااا ا يهااا جند

اء يف تتابا     اامع "عس أر ام ا قايَّ

: " ساااادع  قااااياءاا اايااااان يف ا د
 دتاسةعيض ر

اي با    با  باباس    .د

 حاما ا سيا
16 147-226 

36  
بااا  رميقااا  ا جاااياجي ا قاااياءاا

 زتي من اجل

بمااا ىياا  باا  ا شااي  

  ات اهلل
13 79-120 

 حاالا ا شا دية مع ا تيسري  37
 اهلل   عداا   ب      ا يحي   عدا   د. 

 ب  عمي ا شنقيطو
9 11- 38 

38  
مهاااااا احلااااايرف ا قطعاااااة رأح ا 

     ة عرشياء اا قنا دائية عاأل

هلل باااا  غاااايم ا سااااا  .د

 ا ز ياا
18 11-70 

39  

ٌ  اءاا م   تراياا يف عليم ا قي  تتاا

  328  الباا  األنداااتي )ا   اااح ا  

  ا(: مجًعا ردتاسةً 

د. عدا احلمياا با  ساا  

 يا  اعا
18 111-186 

40  

ا اااترس ا نهجيااة ماا  منظيمااة 

 ا شا دية

 اهلل   ا يحي  ب  عداا   عدا   د. 

 يطوي ا شنقب  عم
18 71-091 

 ياءاا أنياعاااااً  ا قاااا  يف ساااا ا

 رح اًم رجي يهاً 

حاج  ب  عدا ا يحي  .  د

قاااااو ر  د. ج ا تميماااااو 

ي  باااا  م ااااطف  ا ااااا

 ا تميمو

13 13-78 
41  
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42  
 دتاسة  :أ يهل   ا قياء  خما فة  علل

 مقاتنة جطديقية

باااااد د. عدااااا اهلل باااا  

 ا قييش
21 13-62 

43  
ية:  شا ديمة ايف منظ  عليم ا عيبية

 يةر ف ةيستقيائاة تاسد

 اهلل   ا يحي  ب  عداا   عدا   . د 

 ب  عمي ا شنقيطو
20 165-204 

44  

 يف الميت     طائ  ا شا دو ردقائق

قااياء )ماا  أرل ا حاايل انفااياداا 

 األعياف هىل اإلرساء(

بما ب  عداا اهلل با    د.

 هبيا ي  احلسانل
29 11-70 

45  

ساااااري ا قاااااياءاا ا قيآنياااااة يف جف

م أيب ا ماإل  نة(ا سا ال ريالا أ)جأ

 اااا(   333اي )ااجييااا ااايت ا نم

 ليل.عيض رحت

د. أسااااامة باااا  عدااااا  

 ا ي اٌ احلياا
27 11-54 

46  

اءاا : دتاساااة قاااا ا قااايقياعاااا ن

نظييااة جطديقيااة /  عدااا ا داااقو باا  

)عيض تساا ة     سييسدا ا يبع

  امعية(

 451 -447 5 ا تحييي يئة 

47  

يف حاايز مااا زاده اإلمااام ا شااا دو 

ا ا ااا  ما ما إل  ساري تي اعس  األماا

 ءة را نع ا قيابل

سعيا ب  بما د. سامو 

 عثامن عدا ا ش يت
8 13-128 

48  

م ااطلح ا اايرم يف أراخااي ا  لاا  

راستعام   يف ا ن ايٌ را فتاي : 

ناااااة  بااااال ا قاااااياء دتاساااااة  مياز

 را نحييل

د. هبيا ي  ب  بماا با  

 هبيا ي  ا سلطان
28 11-41 

49  
يف  اتااختياااال اااا ية ياا يفظاان

    ية    نقيآا  ءااايا ق

با  أباا د. بما عاادل 

 شي 
14 117- 179 
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50  

ـــالق
ات 

راء
 

ـــ ش ـــ لا
 اذة

ا قاااااياءاا ا شاااااا ة رأثي اااااا يف 

 ا تفسري

اد باا   د. عداا اهلل باا  بااَّ

 ا قييش بيا
7 11- 65 

 اءر ـــــــــــ ق  ــ ال  51

اا يف تتب ا قاياء  اا ية ا ناماا

 رجيا   ا قياء

ساااااا  أ.د. عمااااااي يي

 نااانو  ب اعدا
4 259- 319 

52  
يو ايد فاااحمااام  اياااشة ا اماااي اج

 ليل ا اجلعد
 457-435 26 عدا اهلل مهايد. بما 

53  

ـ ــ ت
ــــــــي ـــ ـوج 

 الق
ه

ـــــ 
ات 

راء
 

تباا   –  ا قاي جي يا  اإلماام اباا

  لقياءاا ا قيآنية – اهلل

د. عدا ا عزياز با  بياا 

 اجلهنو
1 207-266 

54  
ا تي يهااااا ا نحيياااة  قاااياءة أيب 

ل ا   (160ا عاري )ا سامَّ

قاال ييع  باا اهللا عداا د .

 ا سلمو
2 135- 226 

55  
ة يزيااا  قااياءا نحييااة  ا تي يهاااا

 ا شامو  ُقطيب ب

د. سااعيا باا  عاايل باا  

 عداان ا ااماي
11 249- 302 

56  

ابا  "جي ي  ا قياءاا عنا اإلماام  

ا ااتت "م  خالل أت يزج     "بيي

مقااايه اإلماااام  اماااع يف أ ااالا لي

 :  مجع ردتاسة "نافع

 احااااااا باااااا عدااااااا ا ي

 مايا    طف ا 
81 187-250 

57  
ههاااا يف يآنياااة رجي ياا ا قاءقاايا 

 ردتاسة عل: مجعتتاٌ ا 

عدا اهلل ب  بماا با    د.

 عيس  ا سميل
7 910- 211 

58  
ماااااانهج ا ساااااايي و يف جي ياااااا  

 ة ديا قياءاا يف    ا شا 

باا  أبااا ي باا  شاااد .د

 جيفيق ا لح 
29 293-372 

59  
جقااااتض )هال( ر )غاااري( يف ا لااااة 

 ا  يي  ريف ا قيآن

م ااطف  فااأاد أبااا   .د

 بما
9 243- 288 

60  
فاا  ا علا  ا فيرق ا لايياة بال أ 

 رمياجد  ررسائل  يف ا قيآن ا  يي 
 322 - 732 3 با األ يشيد أبمد. 
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                               يف مفهيم ا تالرة: دتاسة قيآنية                                          61
  اباا ااحمياااا  ااداااع .د

 اإلدتييساهلل  ااعد
19 95-148 

62  

  
ـــــــــ ح ــ ن

ــــــــ قـو ال
 رآن 

مشاااقو رتتابااا  ابااا  ا نجاااات ا ا 

أم  هعاااياٌ احلساااان يفا قياعاااا "

 ة نقايةمنهجي دتاسة "ا قيآن

بااا  بااا  أمااال د. عاااامت 

 بما ا ادر
10 287- 356 

63  

اقاارتان خااب ا دتاااأ با فاااء: دتاسااة  

قاايآن  ا    الل يااة ماا  خااة جطديق نحيياا

  يي    ا 

زيااا باا    ح ااة بناا د.

 ات  ا يشيددم
5 211- 293 

64  
ا تقاااااء ا ساااااتنل باااال ا قااااياء 

 حييلرا ن

باااا  عدااااا ا اااايب   د.

 تات ا شنقيطوبميد خم
12 79-120 

65  
آن  قاااايفاا يف اجااااااخل اإلضااااا 

 ا  يي : دتاسة ر فيَّة  
 254-205 17 د. ما ا ب  عمي ا قيا  

66  

ري يف بعاااااض را تن ااااا ا تعييااااا 

 قايآن ا  و يفا لفظشاب   ت مياضع ا

  يي : دتاسة   نحيية دال يةا 

د. عداااا اهلل بااا  بماااا 

 ا سلياما
13 215-276 

67  

و ايي را اال ااااااحا  ا ناااايااي ااا ت

يتيت ايف س    اسا  عدااب  ةياءا ق

تدة يف يااا ايان اااماية رآل عاااقاا د

 جفسري اب  عطية

  ناااااي  بااااا  ىيااااا د.

 يا شهي
30 391-404 

68  

قاياءة    يفصا   را  حيي  ا ن ي تيا 

ياادة با ز  ار سَّ ا   عامةتادة ب  د  ق  

 ص ع  عا  عس تراية حف

 ابمااااباااا  حساااا   .د

 اقيا 
30 443-490 

69  

يف جأنيثاا   ي رر اا اعاااد اثنااا عشااا 

 مل خل﴿   :قي اااا  جعاااااىل
 ﴾ جم يل ىل

 عدااااا اهلل باااا  سااااا  د.

  ثاميلا
30 351-388 

70  

  اتاساااا اهامية يفتياا  االسااتف

 نآيقا ا  ا يف  هعيااا رأر  ةا نحيي

 ا  يي 

د. أباااااا بااااا  بماااااا 

 ا قييش
1 269-328 
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71  
: دتاسااة  مااا زاايز  اااة ر  يقاايأ باا 

 جأ يلية

مجياااال باااا  د. في اااال 

 ازاريا 
10 11- 38 

72  

ا تشااااب   فظاااًا ا  تلااا  هعياباااًا: 

دتاسااة نحييااة دال يااة  نمااي  ل 

 قيآنيل

 بااا  بمااااعداااا اهلل  د.

 سلياماا 
23 167-237 

73  

فاااااق جاال ا باااالري ا قاااايآظاااان ا

: دتاساااة نحيياااة يف راالخاااتالف

ضيء ا قاياءاا ا سادع ما   يياق 

 ا شا دية

 258-211 24 ا نيسد. ا سيا هبيا ي  

74  

ا هام: أح امهااااامهااااازة االساااااتف

ي  يف اردخيهلااااا عااااس أداة ا شاااا

 يي   ا قيآن ا  

 265-225 15 د. م طف  فأاد أبا

75  
نحييااااة ا  أح امهااااا  ) يهاااااا(:

 ءاهتا قيا ي ي رج
 312-253 8 أاد أباف  طف د. م

ـ انــ مع   76
 الق

ي
ــــــ

 رآن 
ا قااام را ااأخي يف ا قاايآن ا  اايي  

فسااري ا دااايي: مجعااًا ماا  خااالل ج

      ردتاسة

 256-151 19 نزي ييا ا ع د. عيل ب 

77  

 االختيااااااتاا ا علمياااااة  شاااااي 

اإلساااالم ابااا  جيمياااة يف ا ناسااا  

 يآنيةا قاا م  ا ي نسيخ را

باا   يااا ييل باا  عاا د.

 ي عنزل ا ال
51 133-182 

78  

ــ ب    
ـــالغ 

 الق 
ة

ـــــ 
 رآن 

    
   

آيااا ا سااجاة رسااياقاهتا: دتاسااة  

 غيةبال

 ياب باا  د.  ساعيا با  

 سحي  ا طييف
11 203- 824 

79  
االجتاااااه ا دالغااااو يف مقاااااماا 

 ا تفاسري

د. عدااا اهلل بااا   اااا ح 

 ا يشامو
27 265-316 
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80  

ا  عااااا رف ابحااااي بتااااااءأثااااي اال

 عناا ة ا بالغاا يف يهااا را يقاا  عل

 اجساع  رايآا ق

د. بمااا باا  بمااا باا  

 يقوعدا ا علي  ا اس
4 77 - 186 

81  

ت يف مقام اإلضامت يف ا قيآن اها اإل

 -أغياضااا  -ا  ااايي : مفهيمااا  

 عناية ا فرسي  ب 

د. عدااا ا اايزاق حساال 

 أبا ا ييس 
9 127- 192 

82  
قايآن يف ا  ات  ي   با بالغة ا 

 يي ا  

 باا  اشااابمااا باا  ت .د

 و دحا  با
28 912-348 

 304-255 71 د. أبا ب  قاس  ا زمي يف ا قيآن ا  يي    سليبية بيناا أ  83

84  
ا تناساااااق ا  ااااااييت يف ا قااااايآن 

 نمي  ااً ا  يي : سايتة ميي  أ

 ت اء ب  ا يب  د. عدا 

 اهلل ا سلمو
17 305-350 

85  
ة يف ق اايآا ظ  ا قاانمجا ياااا ا اا

     قل ا  اجلنة يف سيتةاٌ  أ ح

 ت ااء ب    يبدا اد. ع

 واهلل ا سلم
12 215-276 

86  
 باال ا تشاااب  عااس ا تفاان  : جفسااري

  ي  نمي  ًا  ا 
 308-251 18 د. يارس ب  بما بابطل

87  
يآا  ا ديان  خ ائُص   سايتة    يف  ا قاُ

ج   يف   ُميا عاا  : ا سا ا ديان   ا  نه   ر 

ا بمايق  ميد جيفأ.د. ب

 سعا
12 231-270 

88  
ن:  قاايآيف اماايان ماايأة عا اٌطااخ

 ة حتليليةبالغيدتاسة 

د. عاااييض بااا  بااايد 

 ا عطيي
7 289- 328 

89  
اء األندياااء يف ا قاايآن ا  اايي  : عااد

 دتاسة بالغية حتليلية

   ا اااايب  بااااد.  عدااااا 

  سلمواهلل ات اء 
10 191- 286 

90  
ياااااة قاااااياءاا ا قيآنا جااااااز يف ا 

 نية ديا الج  اردال

باااا  غيمااااان افي د. ااااا

 مييا ع
8 315-733 

91  
 ا ناااااااااء رحقيقتااااااا  زااجماااااااا 

 ا قيآارأغياضهام يف ايطاٌ 

د. اااااافي باااا  غيمااااان 

 عمييا 
6 157- 235 

92  

 ا قااايآن يف ا دياااع ماااادة مقامااااا 

 غيةا دال  ا رأرسات ا  يي 

  ا  بااامااا يحا اادااد. ع

 لمواا س اء اهلل ات 
21 331-354 
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93  
 سايتة ا قايآا يف  ت ا نظ م  أرسا

 ةغيبال  ت ييي : دتاسةا

 ال  با     د. عيس  ب

 ساعا ا ي دوم
14 239-318 

94  
يف ا نهج ا دالغاو  لقايآن ا  ايي   

   (استعامل حييف ا نفو )ال( ر)

د. اااااافي باااا  غيمااااان 

 ا عميي
24 261-326 

95  
رحااة ا نساق يف ا سايت ا قيآنياة : 

 فيائا ا ر يق دتاستها 
 212-135 3 ااريتشيا احلمد. 

96  

 
ـ كـ أح

ـــ ق ـ لام ا
 رآن 

 

 ا ل هلاااساااتا ا ةيي  اااألا ساااائل ا

چ  چ   ژ جعاااااااىل: بقي اااااا 

 ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڇچ

  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ڌ

د. عدا ا عزيز با  بماا 

 ب  هبيا ي  ا عييا
7 109- 211 

97  
احلاريان فايام قيال :  اي   ا  ة  اي ا

 مفهيم خما   م  ا قيآن

  . عاايل باا   ييااا بااد

 ا عنازي الل 
9 41- 126 

98  
 

ــ أص
ل ال

و
ـ ت ـ 

 ه ـــــــ جـاهـ ن ـ مو ر  ـــ ي ـ فس 
 

ري لمياة يف جفسافاا ا عا شتالتأثي ا

 ا قيآن ا  يي 

 ااااا ح باااا  ىياااا   .د

  ياٌ
5 13 – 74 

99  

أثاااااي ا عجااا  ا عاااييب يف جفساااري 

 ا قاايآن ا  اايي : قااياءة يف بعااض 

 ا نام و

د. راسااينو باا  عدااا اهلل 

 ب  بيزيان
26 71-108 

100  
:  لقاايآن اجلاياااةجاااتي  ا قااياءة 

 ية عقايةة نقاتاسد

مااااا ب د. حساااا  باااا 

 مييساأل
16 77-146 

101  
يي  ال أقااايال ا فساااباااح ا رت اااي

 يااائيلاإلرسب

ا امااا  أحاات بااااااماد. ع

 ا  يا نة
29 239-281 

102  
آن : دتاسااة يآن بااا قيجفسااري ا قاا

 جأ يلية

د .أباااااا بااااا  بماااااا 

 ا بياي
2 11 - 67 
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103  
ري  جفسااامعاجلاااة    ج اااحيح  ييقاااة 

 و  علم از ا إلعج ا   يف بحيث ا سل   

  ن باميساعا ب  سلم  د.

 تا ي طاب ان
2 71-131 

104  
مااا  ا تاااابعل أعالجفساااري أجدااااع 

 رمعا  

د. خا اااا بااا  ييسااا  

 ا يا ل
13 121-214 

105  
ائيليااااا : جفساااري ا قااايآن باإلرس

 ييميةنظية جق

د. مساعا ب  سليامن ب  

 ناب ا طيات
14 11- 88 

 فسري تاة ا  مل جا يي  106
 باا  اج   حاا رشاايد. ا

 عياف ا عات
3 9 – 64 

107  

يتياا ت ىل ما  اأر  تأساي  ا  ةعاقا 

يم يف ا تفسااااري رعلاااا رجطديقاهتااااا 

 ا قيآن   

د. خلااايد بنااا  شااااتي  

 ا عدايل
25 111-164 

108  

، ا أ فاا  يف  ا تفسري  أ يل  تتاٌ

تااز جفسااري  لاتاساااا يهعااااد م

 ا قيآنية

عااايض رميا عاااة : د. 

بمااا باا  عدااا اهلل باا  

 طاابي ا قح ا 

21 139- 410 

 ريستفا  يف معا  االستندا   109
بااا   بااا  ساااعيا ي ناااا 

 ااان ا ز يمجع
4 13 - 75 

 نبا قيآم ا سنة رعالقتها هيمف  110
د. ىيااا  بااا  عداااا اهلل 

 يا شهيي ا د ي
8 187-250 

111  
ثل يف نقااا ميرياااا  ماانهج ا حااا 

                                        ا تفسري
بماااا د. بمااا  ااا ح 

 نسليام
21 135- 228 

 قااياءة يااة ا عيب يااةااثحلايااة نهجا   112

 اا األح ام: جقيي  رحتليليآ
 278-241 32 ا شي  ا تجاااي أبد.

113  
 جأ يلية نية: دتاسةا قيآاياا  ااهل 

 أ.: رميا عااااة عاااايض

 ا ايب داه أبياد ب  عفأ
23 353-362 
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114  

 
 ر ـــ يــس ـ فــت ـــ ال

 

ا ا ياا ا قيآنية ا تاو استشاها اا

 ا ه اهادتشسالا ادالر × ا ندو

 (لححيا  يب  )أحاد

 ع ااااام باااا  عدااااا د.

 ا حس  احلمياان
6 11 - 81 

115  

ماااااام ا ديضااااااري رجفساااااريه: إلا

ب    ا اعتن جعيي  ب  ربم ادته رم

 في  م  ا عليم

ب  باااا  د. عدااااا ا ااااي

 ضة ا شهييمعا 
17 127-204 

116  

أقيال عطاء ايياسااا يف ا تفساري 

ا ردتا ة مااا  أرل ساااة مقاتنااامجعاااً

 سااايتة اياااةهن ىلهة ا  هااا  سااايت

اجلااياد عدااا   باا احماا /  ناااسا 

  امعية(ا  اري )عيض تسا ة 

 454 -452 5 يييا تح يئة 

117  

أقاااايال ا اااايزيي اباااا   داااارية يف 

: مجعااًا ردتاسااة )عاايض ا تفسااري

 معية(تسا ة  ا 

 410-406 4 ا تحييي يئة 

118  
ميسااا   أجااأمالا قيآنيااة مااا  نداا

 رفيعين

 ا اهللباااا  عداااا أبااااا د.

 اا ز يا
1 17-47 

   يي  ن ايآقل اعو  ا تفسري اإل  119
 ا عزياااز بااا  عدااااا عدااا

 يا ضام ا يب 
1 133-149 

120  

تراية عيل با  أيب  لحاة عا  ابا  

عداس يف ا تفساري: دتاساة ميازناة 

 يف جفسري سيتة اإلرساء أنمي ً ا.

أ.د. أمااال بااا  عاااائ  

 وانازياماا 
27 57-106 

121  
ا قيآا  طلح  ا   يبانية يفمفهيم ا 

 ي  يا 

عزياز ا ب  عداا ا بم  .د

 ب ع ا
72 177-206 

 أثيتميسيعة ا تفسري ا   122

ميتاز عيض رميا عة:  

را عليمااا   ا اتاساا

 ا قيآنية با عها

52 309-350 
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 ا 123

ـ ف ـ تـ لا
ـــ سي 

ــ م ـر ال
 ي ــــــ وعــوض 

  خااالل دعااياا آداٌ ا اااعاء ماا

 يف ا قيآن ا  يي   دياءاألن

زينااااب بناااا  عدااااا  د.

 حس  ا داتا 
26 13-86 

124  
يت نة م  منظها   قالأخ  أساسياا

 ة جأ يليةاسدت :اآقي

مااااااااا بماااااااايد ب د.

 ا سياعاة
20 207-252 

125  
ا تعامااال ماااع ا ناااافقل: دتاساااة 

 ميضيعية قيآنية

ا ب  عداا ا عزياز  د. بم 

 ا سنا
8 131-184 

126  

عا  ماال أقايامه :   جعف  ا يسل

دتاسة ميضيعية يف ضايء ا قايآن 

   يي ا

دااااا اهلل باااا  عزة أ. باااا

 ا نةا شي
82 321-244 

127  
ه ناال ر ايام يفي  ٌ تا ا   يف  تدما ر

 ا ظا ل م  ا عذاٌ

د. فااايز باا  حديااب باا  

 دخيل ا رتمجو
11 83- 154 

128  
يان يف ضيء ا ق  تر  ا قاس  

 ا عظي : دتاسة ميضيعية      

د. ماااايران باااا  أبااااا 

 مااناحل
12 121-214 

 ءااياا ضاعنااا حااال ا اماأماا    129
ب فااااايز باااا  حدياااا د.

 ومجرتا 
23 83-164 

130  
   رساائل فهما :عيآن   قا  يبحا

 دتاسة ميضيعية

د. بما ر ا سياي عدا 

 ا قادت
5 75 - 216 

131  
اإلهلياة: حقيقتهاا رهدتاتهاا ن   ا س

 يف ضيء ا قيآن ا  يي 

أ.د.  ر ا  فل ب  احلاو 

س  با  احلااو بما يي

 عيلهسام

9 67- 108 

 ةعيضيمياسة : دت  ا   سيتة  132
ن ا جااي ناا  دد.  ااان ب

 نجا  ي اعدا اهلل ا ب 
10 98- 139 
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133  
 يف ا قاااايآن ا  اااايي : ي اهللشااااعائ

 دتاسة ميضيعية

د. أباااا بااا  مي ااا    

 ا فا ح
25 167-204 

134  
با عقياااة يف ا قاايآن  لااقا ظاا  ا تع

 دتاسة ميضيعية:  ييا  

 اا ح    اباا  اماأح  .د   

   ياااز ا 
30 311-483 

135  
ن يف ضااايء ا قااايآبياااة ا عيعاااادا

  ا  يي

ا ماادااا ا فتااا  بع د..أ

 خرض ابأ
3 65 - 134 

 ا فيات يف ضيء ا قيآن ا  يي .  136
د. عائشاااة بنااا  بماااا 

 احلماان
27 109-174 

137  
ا اااعية ا  لمااة ا طيدااة رأثي ااا يف 

 قيآا هىل اهلل م  منظيت

 د. عيدة عدا عيدة

 عدا اهلل
61 227-270 

138  
ل ا  تاٌ  ة عنا أا عنصي ي  مظا 

 يي ا   نآ  أبطلها ا قيرتي

اليف   بااااا اند. باااااا   

 زي عنا
25 207-602 

139  

معا  ا رتبية ا قيآنية يف  زء عا  / 

يا ااا باا  بمااا بااابطل )عاايض 

 ( امعيةتسا ة 

 428-425 3 ا تحييي يئة 

 302-271 16 ييمغيم ا عحس  ب   م  أد َّة جفضيل ا عيبيَّة يف ا قيآن  140

 ا  يي  آنقي ا اع يفاااداالج  مياتد   141
  حديااااب ز باااافاااااي .د

 مجوا رت
42 81-581 

 ردالالا دالئل  :﴾ذِۡكر   َهََٰذا﴿  142

مسااعا باا  مساااعا . د  

 احلسينو

 

30 195-242 



 (30إىل العدد ) (1د )لعدالقرآنية من ا  دراساتلل طيبا لشمام اجملة معهد اإل فهرس

626 

143  

ـ خ
ـ صائ

ــــق ـ ص ال
 رآن 

أثاااي حفاااآ ا قااايآن ا  ااايي  عاااس 

 ا  حة ا نفسية

أ.د.  اا ح با  هبايا ي  

 ا  نيع
6 237- 298 

144  

ة دتاساا  اايي :ا  آنقاايخااياا ا 

 اع/ رتتااو باا  ساا ظييااة جطديقيااةن

 معية(ا  ة   يض تسا ل )عييماهل 

 432-429 3 يييتحا  يئة 

145  

 ل ــ ائـ ض ـ ف
 ور ــــ س ـــ ال

ضائل يف ف  حايب ُأيب ب  تعب  

   ا فرسي  من يقرميت ا س

 156 - 83 6 د. ناب ب  بما ا نيع

146  

 
ــ احــ بــ م

 ة ــــــــــي ــ رآنـــث ق 
ة بقااياءة األحادياب ا ندييااة ا ااياتد 

ع  ا  الة مجايف  يت اإلخالاسيت

 ةردتاس

  ا س  عمي ب   د. أبا ب 

 ميلباز
10 141- 190 

 اع األمياا بقياءة ا قيآنفتان  147
د. منرية بنا  بماا با  

 سعيا باباان
20 255-334 

148  
ا ت ااااااحي  يف تتااااااب علاااااايم 

    مظا يه رآثاته :ا قياءاا

ييساا  باا  م االح د.   

 ا يدادي
30 69-130 

 ا  يي  سأال ا تابيي يف ا قيآنا   149
 بنااا  خا ااااابتهاااال  .أ

 المةا س
24 161-802 

150  
 ٌا دل أساايحااثيل شاادهاا احلاااا

 اً نمي  سام اجلمل  ا نزرل: ب

د. أبااااااااي ا شاااااااي  

 ا تجاا
22 153-212 

151  
 ا  ااااايي  ا قااااايآن جاااااابي  ر 

 رميانع 

د. خا ااا باا  عااثامن باا  

 عيل ا سد 
11 11- 82 

152  
ة باا قيآن اعااييا شعالقة مقا اا ا

 ا يف جابيها  يي  رأمهيته

مااا أبااا ب د. ييساا 

  داريا
19 952-183 

153  
ا عيفيااة ر ةف يياا األساا  معااا  ا

 يي يف ا قيآن ا  يي بلدناء ا رت 

د.  ا اااب بااا   اااا ح 

 ا عطاس
26 233-320 
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 ا قا ا ا قيآنية: دتاسة منهجية  154
د. بماااا بااا  عداااا اهلل 

 ا يبيعة
27 209-262 

155  
ا تيحيااااااا يف ا ق : يآنااامق ااااا 

 ةلية جأ يدتاس

 ياا بااا عاااادل مقااا د.

 بحتا  ب أرني 
29 285-325 

156  

ن يف دحااض شاادهاا آيقااا  هجنماا

)جأ ي : أفنان بنا  باا   ا لحاي 

 ا اامس(

 عيض رميا عة: 

أ.  ااااتق بااا  عداااا اهلل 

 ا ياحاي

24 363-368 

157  
منهج ا قيآن ا  يي  يف ا يقاية م  

  ييماة ا قذف

سااا    بنااو ااناااها. جد   

 باحيييث
30 245-308 

158  

 رداد وة را ندااااا قياااااد ياااااانظي

ل خااال ة ماا قيااديسااة جط: دتا

 يآن ا  يي قا 

عاااايل  د. حساااال باااا 

 و زرما
26 163-302 

159  
ــ ي ـ لـ ع ـ ـ ت

ــــــ قــم ال
 رآن 

اسااات اام ا نمذ اااة ا يياضاااية يف 

 ا ت طاايط ا زمنااو  لمحفياااااا

طااااااالٌ ا ااااااااتس ا قيآنيااااااة  

 راحللقاا ا نمي  ية

د. بماايد عدااا اجللياال 

 عدا ا يىل ترزن
16 303-388 

160  

آن يقااا  آقاااا حتفاايهسااهاماا حل

سااة دتا جتمااع:  ا مااحتقيااق أيف 

اء ي أر يااار هاااة نظااامياانياااة مااا  

نااة ا ناايتة /  ناااي  اي ألماايت با ا

 بما ا اذري )عيض تسا ة (

 

 

 ا تحييي يئة 

 

 

4 399-401 

161  

ا  ااايي  يف   ا قااايآن هعاااااد معلااا

ا مل اة   معها اإلماام ا شاا دو يف

عيبية ا سعيدية رمعها ا قياءاا ا 

 : دتاساة  يبياةا ع  مص  يةهيتمج  يف

 تنةقا م

  ىااااو ح بااااد.  ااااا 

. ساااعيا  اااياا  ر   دا ز

 ا اقمرييييب ب  غ

21 277-334 



 (30إىل العدد ) (1د )لعدالقرآنية من ا  دراساتلل طيبا لشمام اجملة معهد اإل فهرس

628 

162  

هقااااياء ا قاااايآن ا  اااايي  منهجاااا  

ر ر اااا  رأسااااا يد  رآداباااا  / 

ا اااااخيل  باااا  عدااااا اهلل اااااخيل 

 )عيض تسا ة  امعية(

 ا تحييي يئة 

 

3 

 

421-424 

163  
جااااتس ا قاايآن ا  اايي : أح اماا  

 ط بارضي

مااااا ب  باااا با ناااا د.

 ا  ائغ
23 13-80 

164  

ا قيآنياة    ا قايآن يف ا أسسااا ي   جعل 

ا  تاجياب  " ي  ماو را رتباي ا عل   رأثيه 

 " ا قيآنية يف ا ايٌ أنمي ً ا 

أ.د. عيسااا  بااا  نااااب 

 ا اتيدو
13 277-334 

 424-413 4 ا تحييي يئة  جقييي ع  معها اإلمام ا شا دو  165

 قيائ ره عناية ا يأة با قيآن ا  يي   166
هلل غااايم ا  بااا ساااا  د..أ

 ا يازا 
28 247-288 

167  

ــ ـ اف ــ ش ــ ك
وأد

ت 
ا

 ة ـــــــل

بااام أرتده اباا   ي  ا د ااائ   هعااالم أ اال 

اجلزتي  م  ا  نايز را اذخائي)د يل  

مفهيس   تب عليم ا قيآن ا اياتدة  

 ا نهاية( يف غاية 

.د. عمااااااي ييساااااا  أ

 باانعداا انو  
5 297- 444 

168  
ا عابة   ءاااجلهيد ا نقاية  لقيا

 يل.رحتل ت ا : يي  لقيآن ا 
 436-375 27 ا بتةشا ب  تا ماب .د

169  
ة ا طديعااة د ياال األعااامل ا علمياا

 با شا دية ا تعلقة

ميتاااااااز ا اتاسااااااااا 

را عليماااااا ا قيآنيااااة 

 با عها

26 371-432 

170  
د يل األعامل را اتاساا ا علمياة 

 ا تعلقة بتفسري اب   ييي ا طبي

اا ميتاااااااز ا اتاسااااااا

 يآنيااااةا ق را عليماااااا

 عها ا ب

24 329-360 

171  
ا علمياة   ل را اتاسااعاماأل  يلد 

 تثري تعلقة بتفسري اب  ا

هعااااد ميتااز ا اتاساااا  

 را عليماااااااا ا قيآنيااااااة 

 با عها

25 309-350 
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 د يل أرعية جابي ا قيآن ا  يي   172

ميتاااااااز ا اتاسااااااااا 

را عليماااااا ا قيآنيااااة 

 با عها

23 329-350 

173  

 ما عاتا  ح  عاةديسري ا طفا تَّ ا   يلد 

ل لساااااااسا تَّ ب ب)ميجاااااااَّ   4311

 اهلجييَّة(منو  لقيرن زَّ ا 

ل د. ياااارس بااا  هساااامعي

 تايض
11 305- 378 

174  

ا اتاساااا ا قيآنيااة ا تعلقااة د ياال 

 قاعااااة بيانااااا يف ا سااانة تاااب ب

 يماا ا قيآنيةأرعية ا عل

ا اتاسااااااااا  ميتاااااااز

را عليماااااا ا قيآنيااااة 

 با عها

28 421-444 

175  

  ا قيآن ليم  ع   يف   عية ئل اجلام د يل ا يسا 

يمااا  ا را عل ا س تا ا ا   تز مي   ااد )هع 

 شا دو( ية بمعها اإلمام ا  ا قيآن 

ة: ااااااعايا ايض رماعااا

عزياز بما با  عداا ا د.

 ا عيا و

22 397-406 

176  
تااب علاايم ا قاايآن ا سااناة ل تد ياا

  1427ا طديعة حت  عام 
 380 - 301 2 فأاد ب  عداه أبي ا ايب

177  

 ما ماا اإلمعهالة  االا جممق  فهيس

نيااااة ا قيآ  دو  لاتاسااااااشااااا ا 

 (01ع-1)ع

 370 -359 10 ا تحييي يئة 

178  

را دحااااايث  قااااااالا اتشااااااف 

ا قيآنياااة يف ا جاااالا ا ساااعيدية 

مااة خااال  3891ل ا اااة ماا  ا ح َّ

  ا1425 هىل

د. خا اااا بااا  ييسااا  

 ا يا ل
1 385-465 

179  
ماعاجاااااا  أعااااااااالم ا اقاااااااياءة 

   باتايتايااااا 

باا  بمااا أبااا  لأمااد. 

  و طشنقيا 
22 343-394 

180  

 طاياءة بشنقيااالم ا قااأعا   اجاعام

ي اادي عشاااين احلاااااية ا قااا  باااماا

اهلجيي حتا  هناياة ا قاين ا ثا اب 

 اهلجيي عرش

د. أمل ب  بما أباا أ.

 ا شنقيطو
29 419-046 



 (30إىل العدد ) (1د )لعدالقرآنية من ا  دراساتلل طيبا لشمام اجملة معهد اإل فهرس

630 

 

 

 

ماعاجا  أعااالم ا قااياءة بشنقيااط   181

 اهلجيي يف ا قين ا يابع عرش

 أباا  د. أمل ب  بما.أ

 ا شنقيطو
03 495-455 

182  
ية غااري ااء ا عشااجاا  تراة ا قاايعم

            ا شهيتي    

د. أماال باا  بمااا أبااا 

 ا شنقيطو
18 311-374 
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 لباحثنيكشَّاف ا

 أرقام حبوثه  الباحث 
  أرقام حبوثه الباحث  يف الفهرس 

 يف الفهرس 
 82 عدا ا عزيز ب  عدا ا يب  ا ضامي 149 ابتهال بن  خا ا ا سالمة

 96 عدا ا عزيز ب  بما ا عييا 25 هلل ا زَّ يااهبيا ي  ب  عدا ا

 135 عدا ا فتا  بما أبا خرض 48 هبيا ي  ب  بما ب  ا سلطان

 26 عدا ا  يي  ب  احلديب حيييي  134 أحاماا با   ا ح ا ز اياا  

 50،  42 ا اهلل ب  بَّاد ا قييشدع 118 أبا ب  عدا اهلل ا ز ياا

 69 عدا اهلل ب  سا  ا ثامل 146 أبا ب  عمي بازميل

 79 عدا اهلل ب   ا ح ا يشامو 33 أبا تيتي ب  يابة  ا سا  و

 54 عدا اهلل ب  عييقل ا سلمو 102 أبا ب  بما ا بياي

 72، 66 ب  بما ا سلياماعدا اهلل  28 أبا ب  بما األمل ا شنقيطو

 57 عدا اهلل ب  بما ا سميل 70 أبا ب  بما ا قييش

 56 عدا ا ياحا ب  ا  طف  ا  ماي  14، 5 أبا خا ا ش يي

 10 عداه ب  حس  ا فقي  83 أبا ب  قاس  ا زمي

 114 ع ام ب  عدا ا حس  احلمياان 133 أبا ب  مي   ا فا ح

 97  ،  77،  76 ا عنازيا عيل ب   يي 150، 112 أباي ا شي  ا تجاا

 62 عامت ب  أمل ا ادر 2 امعيل  اس اعتامد هس

 167، 51 عمي ييس  عدا ا انو  باان 120 أمل ب  عائ  ا امازياناو

 ا شنقيطو  أبا أمل ب  بما
179 ،180  ،

182،181 
 101 عامت ب  أبا ا  يا نة

 137 عيدة عدا عيدة عدا اهلل 7، 2 هياد سا  ا ساميائو

 88 ب  بيد ا عطييعييض  35، 11 باس  ب  باي ا سيا

 93 عيس  ب   ال  ا ي دو 9 بشري ب  حس  احلمريي

 ا تحييي

1  ،46    ،116  ،

117   ،139  ،

144  ،160  ،

162  ،165    ،

177 

 164 عيس  ب  ناب ا اتيدو

 157 جاهااناو بن  سا  باحيييث
 غان  قارتي احلما

6 ،8 ،18 ،

21 ،22 
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 29 بما ا رشي غايي بن   41، 32 ا تميمو     م طف  جقو ا اي  ب 

 176 ، 113 فأاد ب  عداه أبي ا ايب 41، 32 حاج  ب  عدا ا يحي  ا تميمو

يي  حاج  ب  عاتف  اا ش

 ا عيا 
 فايز ب  حديب ا رتمجو 106

127  ،129 ،

141 

 71 في ل ب  مجيل ا ازاري 15 حس  ب  عدا اجلليل ا عداد ة

 65 ما ا ب  عمي ا قيا   140 يحس  ب  غيم ا عمي

 19 نيت سي  بما هبيا ي  بما 100   ب  بما األسمييحس

 168 بما ب  تاشا ا بتة 68 حس  ب  بما ا قيا

 82 تاشا ا  دحوبما ب   158 حسل ب  عيل ا زرمو

 13 بما  عو أبي زيا 63 ح ة بن  زيا ا يشيد

 111  ا ح بما سليامن بما 12 بيد تدمانبيد ب  بما ب  

 49 بما عادل ب  أبا شي  126 دا اهلل ا شيا نةبزة ب  ع

 121 بما ب  عدا ا عزيز ا  عب 138 باان ب  اليف ا عنزي

 175 ا عزيز ا عيا وبما ب  عدا  151 خا ا ب  عثامن ا سد 

 125 ا ب  عدا ا عزيز ا سنام  ب 178 ، 104 خا ا ب  ييس  ا يا ل

 44 ا اهلل احلسانلبما ب  عد 107 بن  شاتي ا عدايل خليد

 154 بما ب  عدا اهلل ا يبيعة 131  ر ا  فل ب  احلاو بما ييس  

 108 ا قحطاابما ب  عدا اهلل  95 تشيا احلمااري

 52 بما عدا اهلل مهاي 7 زيا حاج  ا ساميائو

 80 قو ي ا اس   بما عدا ا علي  بما   123 عدا ا حس  ا داتزينب بن  

 124 بما بميد ا سياعاة 166، 38 ز يااسا  ب  غيم اهلل ا 

 130 بما ر ا سياي عدا ا قادت 47 سامو ب  بما سعيا عدا ا ش يت 

 36 بما ىي  ب  ا شي   ات اهلل 24 سعا ب  بما ا ز ياا

 60 بميد أبا األ يش 78  يب ا طييفسعيا ب  

 87 جيفيق بما سعابميد  55 ا ااماي سعيا ب  عيل

 159، 20 بميد عدا اجلليل ترزن 161 ب  غييب ا اقمرييسعيا 

يف   ي  اض ا ع  يَّ  128 ميران ب  أبا احلماان 30 ُسلطان ب  ع 

 27 سلين بن  أبا احلاتثو
ميتز ا اتاساا را عليماا  

 ا قيآنية با عها

122 ،169  ،

170 ،171  ،

172 ،174 



 (ه1442مجادى اآلخرة )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـقلت ااـ راسللداطيب ـلشام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

633 

 تمساعا ب  سليامن ا طيا  73 نيس ا سيا هبيا ي  ا 
3 ،  103 ،

105 

أبا ب  جيفيق  شادي ب  

 ا لح  
 142 مسعا ب  مساعا احلسينو  58

 75، 74، 59 م طف  فأاد أبا بما 143  ا ح ب  هبيا ي  ا  نيع

 17، 4 ا قثاموناب ب  سعيد  161  ا ح ب  ىو ا ز ياا

 163 ناب ب  بما ا  ائغ 98  ا ح ب  ىي   ياٌ

 145 ناب ب  بما ا نيع 561  اتق ب  عدا اهلل ا ياحاي 

 109 ناي  ب  سعيا ا ز ياا 153  ا ب ب   ا ح ا عطاس

 67 ني  ب  ىي  ا شهيي 94، 91،90 اافي ب  غيمان ا عميي

 31  اش  ب  بما بايري 155 عادل مقياا ب  أرني  

 132 ا ا يجان     ان بن  د يجان  136 عائشة بن  بما احلماان

 34  شام ب  سليامن ا زتييي  39   ا  اعايعدا احلميا ب  سا 

عدا احلميا ب  عدا اهلل   

 اإلدتييس 
 99 راسينو ب  عدا اهلل ب  بيزيان  61

عدا ا يب  ب  ت اء اهلل  

 ا سلمو
 173 يارس ب  هسامعيل تايض  92،  89،   84

عدا ا يب  ب  بميد خمتات  

 ا شنقيطو 
 86 بما بابطل  يارس ب  64

عاضة عدا ا يب  ب  م 

 ا شهيي
 110 ىي  ب  عدا اهلل ا شهيي ا د يي  115

عدا ا يحي  ب  عدا ا سالم  

 ندي يس 
 152 ا داريييس  أبا بما  16

عدا ا يحي  ب  عدا اهلل  

 ا شنقيطو
 148 ييس  ب  م لح ا يدادي 43،  40  ، 37

ا يزاق حسل أبا  عدا 

 ا ييس  
81 ***** * ** * *** 

 ****  ********  53 عدا ا عزيز ب  بيا اجلهنو
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 ثانًيا: فهرس النصوص احملققة وحنوها

 الصفحات  العدد  قق امل قق النص امل نوان ع املوضوع  م

1  

ــ ن
ل ال

زو
ـــــ ق ـ 

 رآن 

نة معيفااة  ا   ااو   األُت اايزة ا تضاام 

اا   ت ا قاارا اا  ي   يي آن ا  اايماا  سااُ

ا ب  أي يٌ    ي  بمَّ ا يف  ا دات ا ا  تا 

دتاسة :  (705:ا)  احللدو  احلنفو  

 يقرحتق

ا باا  ه   يا يبااأ.د. بمااَّ

ا ب  فاضل شه   اا  ا ام 
28 353-841 

2  

عااااااد آياجااااا   قااااايآن رجناااااازيل ا

أليب زتعااة  ناااس فياا راخااتالف ا 

عداا ا اايب  باا  بماا باا  زنجلااة 

 (حتقيقردتاسة ) ا قيئ

د . غاااااان  قاااااارتي  أ.

 احلما
2 312- 296 

3  

ـــرس
ـــــ قــم ال

 رآن 

  احا قنع يف معيفة ميسايم م ا

اا: ماير ا اال األم اات أليب عأ 

  حسا  با  ببشري  قيق  رحت  ةدتاس

يال بحاب مقاام  ن،     عيل احلمريي

آن / ا اااتتيتاه بقساا  ا قاايدت ااة 

 أتاديمياااة ا اتاسااااا اإلساااالمية

  ما يزيا  - امعة ماليي/

 معية() عيض تسا ة  ا 

بشري ب  حسا  با  عايل 

 احلمريي
10 733- 377 

4  

 د ـــــ ويـــجــتـ ال

نظاااًم )ام اإلدغاام أح ااا اإلعااالم يف 

مااة عالَّ   لشااي  اإلمااام ا(،ر حاً 

بماا با  بماا    بماا با بأبا  

يف بااااااا  اجلااااااازتي  )ا تاااااااي  

 اسة  رحتقيق  دت  ا(: 835حارد:

د. بماااااا بااااا  أباااااا 

 بي جو
23 283-326 
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ا ق اااياة ايياسااااني ة فااااو  تاااي 

ا: دتاساة اهتخماتو احلايرف ر اف

 رحتقيق

أ.د. عمااي ييساا  عدااا 

 ن  ااا اناو  ب
91 323-365 

5  

6  

ام غااقيااق اإلديف حت ا قاايل ا شااهري

أليب زياا عداا ا ايب  با  "  ا  دري

 ( ا1082)ا   نا ا قايض ا

. عدااا أدتاسااة رحتقيااق: 

ا اااايحي  باااا  احلساااال 

 اإلسامعييل

25 265-306 

7  

ا شاااااااتحة يف جتييااااااا ا فاحتااااااة 

 (: دتاسااًة 656ايبي )ا ل اا

 رحتقيقًا ر حاً 

أبااا باا    د. بمااا باا

 بي جو  سل ح
14 213- 370 

8  

 ف ـــــ وقـ ال
ـــتـ ـ بواال

 داء

ف ا فيرضااااة يف ا يقااااي لتسااااائ

قااايآن ربياااان أ فاااا  ا  فاااي يف ا 

 اسة رحتقيق(دت) يي ا  

أ.د. عمااااااي ييساااااا  

 عداا انو  باان
9 291- 368 

9  
ــــــــق ـــ ال

ات 
راء

 
 اُيلااا   بااال  حتفاااة اإلخااايان يف

 :ا شا دية را عنيان الب  اجلزتي

 دتاسة رحتقيق 

 841 - 325 3 داجليحس  أبي   اخا 

10  

يا  اا  اااااق ر ااااا ب ااااان األ

ناااع ا اناااة  ااا زتق حقاااق يف م ا

يل  لعالماااااااااة أباااااااااا ا تاااااااااي

 اسة رحتقيق دت  : ا(1313)ا

د. عدااا ا قياايم باا  عدااا 

 ا افيت ا سناي
13 337-426 

11  

د ا ثالثاااة عااا  ا شااامعة يف انفااايا

ا ساادعة  عااثامن باا  عمااي ا نااا ي 

 دتاسة رحتقيق  :  (848)

ميائو  ا ساااا هيااااد ساااا 

يٌ أباااااااااا ريعقااااااااا

 وا ساميائ

4 233 - 400 
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12  

ا اا را يقا  را رتتياب   تسا ة يف

ا قياءة أليب زيا عداا   را ت ليط يف

ا ااايب  بااا  ا قاااايض ا  ناااا  

 سة رحتقيق: دتا ا(1086)ا

باااا  ا ا اااايحي  عداااا .أ

عداا ا عزياز   با ل  احلس

 سامعييلاإل

29 773-414 

13  

د ة     مُ برش     فتح ا  دري ا امتعال"
ذ   

ي  تاااالم ض عااا  بعاااال  شااا    اإل

با  قاساا   بماااماة  لعالَّ  "اللاجلا

يي :   اا( 1111ا ) ب  هسامعيل ا دق 

 دتاسة رحتقيق

د. عدا احلمياا با  ساا  

 ا  اعاي   
15 271-361 

14  

ا ا ق اااياة ا طاااا ية يف ا قاااياءا

ٌ إلمااام  ااا ي باا  عااي  ي:اا عشاا

دتاسة   : ا(  886  ا:األ فهاا )

باااايدي  ييساااا  عااااياد رحتقيااااق

ة ت ا نيال دم  مقااَّ ب   بحا  موا ا ي

يااااَّ ا)ا سااااتري  ا
ة( يف علاااايم  عا  

 امعااااة بية/ا قاااايآن ب ليااااة ا رت

) عاايض تسااا ة  ج يياا /ا عياق

  امعية(

 374 -371 9 عياد بيدي ا ا يمو

15  

يب زيا م أ)مش الا ا سدع(   إلما 

ا قاساا  باا   عدااا ا اايب  باا  أيب

 دتاسااة ااا(:   1082ا قااايض )ا 

     حتقيقر

 مطياااااع د . فهاااااا بااااا 

ذَّ ا ُ  يا   ر 
12 373-264 

16  

ــ ت
ـــ ق ـ ال  ه ـــ ي ـ وج

 ت راءا

أ يبااة ييساا  أفناااي زاده عااس 

ة  ق بي اايه عااا  مسااائل فاايام يتعلاا 

 )دتاسة رحتقيق( ا قيآن

أ.د. عمااااااي ييساااااا  

 عداا انو  باان
6 301- 340 



 (ه1442مجادى اآلخرة )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـقلت ااـ راسللداطيب ـلشام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

637 

ـــــــــقــال  ة ـــــ غ ــ ل  17
 رآن 

ا أليب األ فااااا رمعيفااااة أ اااايهل 

 )دتاسة رحتقيق( عمير ا ااا

رتي . د. غاااااان  قااااااأ

 ااحلم
1 333-803 

18  

اا  أل   يل  األ  ُ  أُ      مُج ل  م   يب عداا ف 

ح ا  يااا  ا بااا  ُ   ، اهلل بماااَّ يناااو  ع  يُّ

، ا ُقيئ    (ـه476-ـه392)اإلشدييل 

 دتاسة رحتقياق: د. عداا

اهلل باااا  عدااااا ا قااااادت 

 ا طَّييل

27 321-372 

19  

ــــــق ــال  وـــــ ح ــ ن
 رآن 

ک  ﴿   تساااااا ة يف قي ااااا  جعااااااىل:

گ   گ ک   ک  

 ﴾ ڳ    ڳگ  گ  ڳ  
  تي اا اي  با   شاام األنجلامل ا 

 (761)ا: 

ياز با  بياا عدا ا عز  .د

 اجلهنو
21 331- 354 

20  

ـــ ي ـ س ـ فـ ت
ــــــق ــ ر ال

 رآن 

ة بمااا جفسااري ا عااي جل  لعالَّماا

  ا(1232األمري ا ا  و )ا

د. عدااا اهلل باا  حساال 

   ا عميدي
22 752-338 

21  

 نث مث﴿   : تسا ة يف قي   جعاىل 

 يق ىق يف ىف يث ىث
 يك  ىك   مك  لك اك
  [ 52]احلاااااااااج:     ﴾ .. ىل مل

ري  ا  ااا   ر     م ااطف  ا عااي  لشااي 

  ا( 2931)ا 

ما قيق: د. بدتاسة رحت

أديااااب بمااااا شاااا يت 

 امييي

26 532-368 

22  

ـــــــ ة 
آن ــيـــ

قـــ ر 
ث 

اح ــ 
ع،  يحيا مـ ب ــ  ام 

  االج داع يف مسأ ة  االست 

تي زاده بمنقاااا  ا شاااهري بااا  عماااي

 (دتاسة رحتقيق )  ا(1088)ا

د. أساااااامة بااااا  عداااااا 

 اٌ احليااا ي 
20 339-420 

23  
 متشااب شا ل ما   تمة ا دياان  اا أج

 قا ا  امةأليب شيآن قا 

ليامن أبااااا باااا  سااااد. 

 ايضري
22 217-272 



 (30إىل العدد ) (1د )لعدالقرآنية من ا  دراساتلل طيبا لشمام اجملة معهد اإل فهرس

638 

 لفنيكشاف املؤ

 اتريخ وفاته  املؤلف
رقم مؤلَّفه يف  

 الفهرس 
 10 هـ 1313 أبا ا تييل 

 4 835 أبا ب  اجلزتي
 2 أوائل القرن اخلامس اب  زنجلة  

 15،  21،   6 هـ 1082 أبي زيا عدا ا يب  ب  أيب ا قاس  ب  ا قايض 

 23 665 أبي شامة ا قا  
ا ب  أي يٌ ا ت ا يف  احلل ي  بمَّ  1 705ت:  دو  احلنفو  بات ا ا 

 7 ه 656 مجال ا اي  ا صبي 
 19 761 مجال ا اي  ب   شام األن اتي   

 14 هـ 886  ا ي ب  عيٌ األ فهاا  
 5 هناية القرن الرابع  أبي عدا اهلل ايياساا  

 11 ه 848  ي  عثامن ب  عمي ا نا 
 71، 3 ه 444 أبي عمير ا ااا  

 20 هـ 1232 بما األمري ا ا  و  
 9 833 بما ب  اجلزتي

ينو  اإلشدييل   ع  ي ح ا يُّ ا ب  ُ    18 هـ476 بمَّ
يي  13 هـ 1111 بما ب  قاس  ا دق 

 21 هـ 1293 م طف  ا عير  ا  اري  
 22 هـ 1088 ىي  ب  عمي ا شهري بمنقاتي زاده

 16 هـ 1167 س  أفناي زاده يي
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 ققنيحملف اكشا

رقم حتقيقه   ق قامل
 يف الفهرس 

رقم حتقيقه   قق امل
 الفهرس يف 

 18 عدا اهلل ب  عدا ا قادت ا طَّييل  23 أبا ب  سليامن ايضري 
 16، 8، 5 عمي ييس  باان    22 عدا ا ي اٌ احلياا ب  أسامة 

 14   عياد بيدي ا ا يمو  8 هياد سا  ا ساميائو 
 17، 2 غان  قارتي احلما 3 بشري ب  حس  احلمريي
ي   9 خا ا حس  أبي اجليد ر  ذَّ  15 فها ب  مطيع ا ُا 

ااا   13 عدا احلميا ب  سا  ا  اعاي  شه  ا ب  هبيا ي  ا ام   1 بمَّ
 7 بما ب  أبا بي جو    12،  6 عدا ا يحي  ب  احلسل اإلسامعييل 

 21 بما أديب بما ش يت امييي 19 عدا ا عزيز ب  بيا اجلهنو
ااا   10 عدا ا افيت ا سنايب  عدا ا قييم  شه  ا ب  هبيا ي  ا ام   1 بمَّ

 8 يعقيٌ أبا ا ساميائو 20 عدا اهلل ب  حسل ا عميدي 
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 اجمللة حملققني املشاركني يفواالباحثني ة بإحصاءات متعلق
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 قرآنيةلتقيات الامل: فهرس تقارير ثالثًا

 الصفحات  العدد  نظم امل لتقى عنوان امل  املوضوع  م

1  

رآن 
ق ـــــــ

م الــ 
لـــ و

 ع ــ 

ا اسااا يي ا ات  تطاايريلا ااأ ي ا ااا

        قيآنيةا

 اايي  ا  ا قاايآن تااي 

بجامعااة ا لاا   ماا رعلي

ميتاااز جفساااري رساااعيد 

  لاتاسااااااا ا قيآنياااااة

 يياضبا 

15 382-391 

2  
 خاماااة ا قااايآن ألماااة يفيد ا هااا

 يم ا  يي  رعل

دحاااااايث مأسسااااااة ا 

را اتاساااااا ا علميااااة 

 بفاس با ايٌ "مداع"

11 397-404 

3  
ي ا ساااني يلا اااأ ي ا قااايآا ا اااار

 (1:قاس)م األرل
 390-381 11  يزيا يا بام امعة مال

4  
يل ا سااانيي ا اااأ ي ا قااايآا ا اااار

 (2)مقاس : 
 466-455 13 ا بام يزي  امعة ماليا 

5  
ا قااايآا ا ااااريل ا سااانيي   اااأ يا

 (3س : مقا)
 367-353 17 معة ماليا بام يزيا  ا 

6  
ا اااأ ي ا قااايآا ا ااااريل ا سااانيي 

 (5)مقاس : 
 446-434 20 يا بام يز ماليا  عة ام

7  

ا  ايي   آنثاا  لقيا  ا اريل  أ يا 

)ا يحو را علايم يفة  ايرا سنة ا ش

 ي (حا را عرشيف ا قين ا يا

المية اإلسااااااجلامعاااااة 

 ا عا ية بام يزيا 
19 397-241 
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8  

 

اىل  مأ  ا تنزيل  م   ا قيآن  ي 

 ا نعقا يف هسطنديل  ا تاري 

ميتااااااااز دتاساااااااااا 

اإلساال مية ا  طي اا 

ان بمأسسااااااة ا فيقاااااا

 مو لرتاث اإلسال

25 373-378 

9  

 

رعليماا  يف ا  اايي  راقااع ا قاايآن 

-1300األحساااء خااالل ا فاارتة )

 ( ا1437

ا عل  جنظي : مياة اجلمعية 

ية  لقااااااايآن ا ساااااااعيد

ان( يا)جدا  يي  رعليم   

با تعاارن  سااءاألحفايع 

 مع  امعة ا ل  في ل

23 371-372 

ف ـــــ احـــ ص ــ م ـ ال  10
 

ا عاااااايل ا اااااأ ي األرل  لمعهاااااا 

ياااة را اتاسااااا ا قيآن  لقاااياءاا

 ي يا  ا شااااا اااااحاماااااة ا ي

يف   انتاا يي  رماح  ا شاا)ا  اا

 ة(احلضاتة اإلسالمي

علااااااااايم ا   امعاااااااااة

ا عا  عامن :  يةاإلسالمية 

ا مل اااااة األتدنياااااة  -

 يةاهلاشم

31 439-544 

11  
ناااارة: ) داعاااة ا قااايآن ا  ااايي  

 رنرشه بل ا ياقع را أميل(

ة جممع ا ل  فها  طداعا

 يي اا  اااااح  ا شااااا

 ةبا اينة ا نيت

19 369-038 

12  

راــــــــقــــال
ات

ء
 

 ة  ثاا  لقياءاا ا قيآني ا و ا  ي ا ع ا أ 

ا يف ا عهااا ا نداايي لقااو ا قاايآا ت)

 (رمآالاام  أن

ميتااز اإلمااام أيب عمااير 

– مااااايات - ا اااااااا

 ا ايٌ

19 413-420 

13  
 عااااا و األرل  اا ااااأ ي ا علمااااو 

  تي ل تراية اإلمام ا ارتي

 اايي   امعااة ا قاايآن ا 

يم رجأ اااااااايل ا علاااااااا

 ان سيدبا 

17 373-376 

14  
 األرل  لمت   ل ا اريل  ا أ ي

 ااءاييف ا ق
 432 -429 13 ميتيتانيا 
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15  
ي اا قيآنية يف ا ع ياءاا  ا ق  يمأ 

 را طمي  ا ياقع  بل احلايب
 428-423 20 )ا سليامنية/ا عياق(  

16  

ا دناااااء :  ا لتقاااا  ا علمااااو األرل

 ا ت  ااااص يف علاااايم ا علمااااو

 ا قياءاا

ي   ااايا   قااايآنتلياااة ا

 باجلامعاااااة اإلساااااالمية

تاي    -  با اينة ا نديية

ا اهلل باا  عداا عدااا ا لاا 

  ا عزيااز  لقاايآن ا  اايي

 م رعلي

32 384-386 

 إلعجازيآنية راقا  نارة ا قياءاا

تلياااة ا داٌ را علااايم 

اإلنسااااااانية بجامعااااااة 

  ايٌشعيب ا اتايل با 

5 457-462 
17  

18  

ــق  الـــــ 
ـّراء

ـــ
 

اجلازتي شام     ابا  إلمام)ا  ارةن

 ا قياء(

مجعية ا حافظة عس ا قيآن  

 يف األتدن  ا  يي  
14 733-374 

  اإلسالمو عا قياء املتق  تدات   19

آن تاااي  جعلاااي  ا قاااي

جامعااة ا لاا  هقيائاا  بر

 سعيد با يياض

17 368-372 

20  

ـــ غ ــ ل
ــــ قــة ال

 رآن 

ه يف ا رأثاايلح ا قاايآا  ااط نااارة

 دط ا فه أ يل ا عيفة رضج

يم علااارا داٌ ا  لياااةت

ة اباا  اإلنسااانية،  امعاا

 ا ايٌ -ز ي

15 783-381 

21  

ــ ب
ـــالغ 

ــــ قـة ال
 رآن 

 ا اخل)  بالغة ا نص ا قيآا  نارة

 : الغو رأثايه يف ا قايآن ا  اييا د

 (بيًا راستمااداً هاًم رجاف

ميتااز ا اتاساااا ا قيآنيااة  

  لعلاامء با يابطة ا حماياة   

ٌ ب   ا اي

14 238-385 
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22  
 منااا ج: ا علميااة ا ار يااة ا نااارة

 ا  يي  ا قيآن بالغة يف دحبا 

ا دالغاااة را نقاااا  قساا ب

األدٌ  نهجمااااااااااااااااار

ا لااة   تلياة  -اإلسالمو

ماام إلة ا امع  -  ا عيبية

بمااااااا باااااا  سااااااعيد 

 ياضيا  - اإلسالمية

23 803-383 

23  

  رـــ ي ـ س ـ فـــتــ ال
 ه ــ ولـــــــ وأص 

يف حيتااة ا تفسااري  ايااامااأ ي ا تج

 ج األ اااايل ا نااااا  : ةا عاااااب

 را ثمياا

ياة  علايم اال تامعتلية ا

 م اإلساااااالميةلاااااي عرا

 اجلزائي -بجامعة أدتات

18 377-380 

24  

لقااااايآن ا تفساااااري ا يضااااايعو  

 فاقا  يي : راقع رآ

 

بار ااة ا شاااتقة  ة امعاا

 اإلماتاا
9 377-638 

  ا نص را ياقعيآن بلا قفه    25

عداا ا قاادت  ري   امعة األما

  –مية   لعلااااايم اإلساااااال 

 جلزائي ا قسنطينة  

17 377-383 

26  

سااااة ل: ا اترألريل اا ااااا ا اااأ ي

 صاا عااااااا)رتتياااااااة يف ا تفسريا 

 (ا عثاما

تليااااة اإلهلياااااا    جنظااااي  

  .بجامعة هساطنديل، جيتياا 

ا عل ، ا مل اة    عطاءاا ر 

رقا   ر   .ية ا عيبية ا سعيد 

 نااااين، هسااااطنديل، ا ف   دات 

 جيتيا 

25 367-372 

 مأ ي فه  ا قيآن .. منا ج رآفاق  27
 حااااافآ عااااس مجعيااااة ا

 ا  يي  باألتدنا قيآن 
6 740-104 

28  
نا ج جفسري ا قايآن ر   مأ ي م

 احلايب ا رشي 

 اجلامعاااااة اإلساااااالمية

 ا بام يزي
2 383-392 
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29  

احثل يف  لداا عاا و ا ثا اب   ا أ ي

عليم  )بنااء علا  را  يي     نقيآا 

 ا ياقع را فاق(أ يل ا تفسري:  

مأسسااااااة ا دحاااااايث 

 يااااة را اتاساااااا ا عا 

 ايٌ()فاس/ا )مداع(

20 429-334 

30  
 ااا يابااع  لقااياء ي ا عااا و أا اا

 اجلمع ا عثاما رما ه ي  :ا قيآنية

ع ا قااياء راإلقااياء جمماا

 – ينااااااة ماااااايات بما

 .ا ايٌ

28 474-451 

31  

 رىل يف ميضيعار ية األ ة اا نار

 ايطااااٌ فهااا  يف ا دياااان أ ااايل

 رجأريل  ا قيآا

ميتاااز ابااا  أيب ا يبياااع 

 سااااادتو  لاتاسااااااا ا

 ،اييااااااة راألدبيااااااةا ل

ٌ ياة ا داتلمع    رنبتعا 

را علاااااايم اإلنسااااااانية 

 ا ايٌ - بتطيان

21 433-437 

32  

ص
صائ

خ
 

ــــــ قــــال
 رآن 

 ا اااي  لبااا قيآن باماأ ي ا عاالو 

 را طب

ة ياألرسمأسسة ا تنمية ا

 دوة أبي انبماي
3 434-449 

33  
إ

رآن 
 الق

جاز
ع

 
) اإلعجاااااز ا عااااادي يف ي مااااأ 

 ا قيآن ا  يي  (

إلعجاااز اهليئااة ا ايبيااة  

آن قااااااييف ا ا علمااااااو 

 سنةا ر

6 419-421 

34  
ا ااأ ي ا اااريل ا ثا ااب  إلعجاااز 

 ن ا  يي ا عادي يف ا قيآ

قااايآن ميتاااز بحااايث ا 

 ا ة ماليا يف ما يزيعبجام
14 393-400 

 847-469 1 معة ا زتقاء باألتدن ا  آن از ا قيجأ ي هعم  35

36  
 ا ااأ ي ا عااا و ا ثااام   إلعجاااز

 را سنةا علمو يف ا قيآن 

ف ألرقاااااااااااااااا رزاتة ا

  مااااع اهليئااااة يياااابا  

ا عا ية  إلعجاز ا علمو  

 يف ا قيآن را سنة

2 415-426 
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37  
جاااز ع عااا   إلا ااأ ي ا عااا و ا

 ا علمو يف ا قيآن را سنة

 دحااااااااايث ا يتاااااااازم

طنديل يف اساا سااالميةإلا

ياة عا برتتيا ماع اهليئاة ا 

 إلعجاااااز ا علمااااو يف 

 ا قيآن را سنة

11 391-396 

38  

ل حاااااي: رل أ ي ا ااااااريل األا ااااا

جااااااااااااز يف ا قاااااااااااياءاا عاإل

 را  طلحاا ا قيآنية

تلياااة ا قااايآن ا  ااايي  

ا رعليمهاااااا  لقااااياءا

  نطا  -ز يبجامعة األ

15 365-367 

39  

ـــ اح ـــ بــ م
 ة ــــــــــ ي ـــ رآنــــ ث ق

 قايآن تاابي ااألرل    ا عا و  يأ ا 

 ا  يي 

يي  رأثايه يف حيااة ا  جابي ا قيآن  

 األمة

 يااااة  تااااابي اهليئااااة ا عا 

 بتعااارنا  اايي  ا قاايآن 

رقاااااف اتة األرزمااااع: 

را شاااأرن اإلساااالمية ا 

 قطي

16 400-407 

40  
  اايي  باال مااأ ي جااابي ا قاايآن ا

 عابة  األ ا ة را 

ألتاديمياااااة األرتبياااااة ا

 مية الساإل لاتاساا 

تاااز ماااع مي الشااارتا ا ب

ا ااااااارتاث ا بيطااااااااا 

 -: مانشساارتمواإلسااال

 بييطانيا 

18 381- 383 

41  

 ثا اب  لاتاسااا ا ا اأ ي ا عاا و

بي ا قااايآن ا  ااايي  ياااة رجااااآنا قي

)ا اتاساا ا قيآنية را سلمين يف 

 ا ايٌ(

مياااة األرتربياااة األتادي

 ياااااةا ا قيآن لاتاساااااا 

 امعااة  باالشاارتا  مااع

طانيااااااا يبي سااااااا فيتد

بيطاا اث ا يتز ا رترم

 -مانشساارت :اإلسااالمو

 ييطانيا ب

20 447-453 
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42  

 

 ا ااااريل األرل يف ا اااأ ي ا قااايآا

  امعة ا ل  خا  ا 

 اتاسااااا ا قيآنياااة يف يااا  اايج

 عالو ا ش الا ا عابة

ييعة رأ اايل اتليااة ا شاا

جامعة ا لااا  اي  بااا ااا

 مل ااة ا -أاااا  - خا ااا

 ا عيبية ا سعيدية

23 653-703 

43  

لداااحثل يف أ ي ا عااا و ا يابااع  ا اا

 ا قيآن ا  يي  رعليم 

  ا  اااااطلح ا قااااايآا رعالقتااااا 

 بم تل  ا عليم

ث ي  مأسسة ا دحاظيجن

 اتاساااااا ا علميااااة را

با تعاااارن ماااع )مدااااع( 

ا يابطة ا حماية  لعلامء 

 اسف - با ايٌ

24 371-375 

44  
و: ا قضااايا يعا شااي ا اانص امااأ 

 را نهج

عة يرشاتلياااااااااة ا ااااااااا

اساااا اإلسااالمية را ات

 بجامعة ا ق ي 

23 373-379 

45  
مقا اا ا قايآن ا  ايي  يف "  مأ ي

 "احلضاتة را عميان بناء

 و ا عااا  هاااا ع جنظااي :

 لف ااااااي اإلسااااااالمو، 

عهااااا با تعاااارن ماااع ا 

ا عاااااااايل  لحضااااااااتة 

 جامعاااااةباإلساااااالمية 

 جين  - ا زيتينة

24 763-382 

46  
 ملتق  ا رتبية با قيآن ا  يي 

 ٌ( ج رجتاتا )من

اجلمعيااااااااة ا علميااااااااة 

ا ساااااااعيدية  لقااااااايآن 

 (جديان) ا  يي  رعليم 

 أم  امعااة با تعااارن مااع

 ةا  يم بم ة ا قين

19 381-638 

47  

ي )ا تعامااال ماااع ا ن ااايا ماااأ 

 ب( عنااراحلااي  )ا قايآن  ا رشعية

 ا عابي ( 

ندنياألت اجلامعة  418 -541 6 ة بعام 
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48  

ن مأ ي ا عال راإلحسان يف ا قايآ

 اااأ ي ا سااانة ا نديياااة ااايي  را  ا

ا عا و ا يابع  لاتاسااا ا قيآنياة 

 رتربا رجابي ا قيآن ا  يي  يف أ

ا رتاث   إلسالمو اميتز 

 -سارت  مانش  -طاا  ي با

 بييطانيا 

22 409-412 

49  
جياياا  جقنيااة ا عليماااا يامااة 

 ا  يي  رعليم ا قيآن 

ناااة ييداااة با ا امعاااة  

 ا نيتة
17 384-388 

 ة  لقيآن ا  يي ا عاب ااءاا قي  50

تلياااة ا داٌ را علااايم 

اإلنسااااااانية بجامعااااااة 

 شعيب ا اتايل با ايٌ

11 405-410 

51  
 خطااااٌ :يحوا اا قاااياءة ةاراااااان

 ا دااية

ميتاااااااز ا اتاسااااااااا 

را دحاااايث اإلنسااااانية 

 )ا ايٌ( بي اة 

21 423-426 

52  
 ا ا اتاساا ن ا  يي  يفا قيآ  نارة

 اقيةترشاالس

ة عاطدا جممع ا ل  فها  

يي  اا شااااا ا  اااااح 

 با اينة ا نيتة

2 403- 414 

53  
ا ااأ ي ا عااا و  لقاايآن ا  اايي  يف 

 ا عي ة عص

 اااااي  ا تليااااة أ اااايل

ن  سااااااالطا معاااااااة اجا ب

اإلسالمية  عيل  ا رشي  

 دات ا سالم  -بيرناي

16 408-419 

54  
مااا   رمقيا  ايين  ي )ا قايآمأ 

 (ا نهضة

 عااااس حااااافآا مجعيااااة 

 تدنا قيآن ا  يي  باأل
10 390-943 

55  
نااااارة ا قاايآن ا  اايي  را تقنياااا 

 ا عليماا( ا عابة )جقنية

 طداعاة   فها  جممع ا ل 

يي  اشاااااا  اااااح  ا 

 ة نيتاينة ا با 

8 377-386 
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56  
 ا قايآن  جاابي:  ا ثااا  ا ااريل  أ يا 

 مرأعال منا ج: ا  يي 

بي اهليئااااة ا عا يااااة  تااااا

ياتة اا  يي ، بشاا قيآن  

 ماااااااع تلياااااااة ا داٌ

نسااااااانية علاااااايم اإل را

 امعااة احلساا  ا ثاااا: 

  ا اات ا ديضاء

21 427-431 

57  
 اااالقيآن   ساااابعا اااأ ي ا ااااريل ا

 ةا ثقافر جتمعرا نص را 

سااااااااا ا اتا ميتاااااااز

اإلساااااااالمية ب لياااااااة 

يقية اا شاااا سااااااا اتا

 راإلفييقية بجامعة  نان

13 435-439 

58  

 ا قضاايا :  يي ا   ا قيآن  جابي  ةنار

 راإلش االا

يم اٌ را علااادا تلياااة 

اإلنساااااانية باجلاياااااااة 

 )ا ايٌ(

21 432 

ة حاايل خمطي اااا  ا نااارة ا ار يااَّ

ًة قاايآن رجفسااريه: فهيساالاايم ا ع

  ًفا ييًفا ررجعر

ميتاااز بحااايث ا قااايآن 

 بجامعة ماليا يف ما يزيا 

 

14 386-392 
59  

60  

يااة ظيا قاايآن ا  اايي  يف ن ميتزيااة

عناا األسااتا  عدااا نداايي ا  نهااوا 

 لسيا  ا سالم

 377-368 15 جيتيا  - ديلاستان

61  

 

مأ ي: ا نص ا رشعو بل األ ا ة 

 را عابة

األاجلم تدنية  لثقافة عية 

 يةتمعجا 
14 375-813 
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62  

ـــ ي ــ ل ــع ــ ت
ـــــــــق ــــ م ال

 رآن 

ا ااااأ ي ا اااااريل ا ثاااااا  تطااااييي 

)ا ديئااااااة  ا اتاسااااااا ا قيآنياااااة

..  يآنيااةا قا تعليميااة  لاتاساااا 

 فاق ا تطييي(اقع رآ يا

 ااايي     ا   آن تاااي  ا قاااي 

ليمااا  ب لياااة ا رتبياااة  رع 

  بجامعاااة ا لااا  ساااعيد، 

رميتز جفساري  لاتاسااا  

 ياض ا ي ب   ا قيآنية 

91 387- 396 

63  

تعلي  ا قيآن رل   ي ا عا و األ أا

ا  اايي  ) جعلااي  ا قاايآن ا  اايي : 

 جعارن رج امل (

ا يااة  تحفاايآ اهليئااة ا ع

 بجاة  يي ن ا ا قيآ
01 381- 389 

64  
 يال   نحاي  )  لرألا  ا أ ي ا قايآا

 (قيآا

مجعيااااة ا حااااافآ عااااس 

 ا قيآن ا  يي  باألتدن
2 393 - 839 

65  
 ت: ااا  لعلي  ا قايآا ا ت) ملتق 

 (راقع رآفاق
 390 -387 9 ائياجلز

66  
ملتق  )نحي مي عية عا ية  تعلي  

 ا قيآن ا  يي (

آ يئااة ا عا يااة  تحفااياهل 

 بجاة   يا  ي قيآنا 
6 411- 414 

67  

حتفااايآ  اامعياااجل اا ثاااا لتقااا  ا 

)أساا يب ا قيآن ا  ايي  با مل اة  

 رجقنياا حتقيق ا ييادة(

قااايآن يآ ا مجعياااة حتفااا

 ةجاا  يي  ب
1 479-495 

68  

ا ثا ب  لجمعياا ايريياة   لتق ا 

)اجلمعياا ايريية  تحفيآ ا قيآن  

 آن را جتمع( تحفيآ ا قي

  قااايآنيآ احتفااا مجعياااة

 با يياض  يي  ا
3 435-442 

69  

حتفاايآ  معيااااجل ا يابااع  قااتلا 

مجعيااا حتفايآ )ا قيآن ا  ايي  :  

 ( حتقيق األما قيآن ردرت ا يف 

  يي   ن ا يآ عية حتفيآ ا ق مج 

يقية با مل اة  ا ا شا  با نطقة 

 ا سعيدية ا عيبية 

7 329- 337 
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70  

حااافآ )ا لتقاا  ا علمااو ا ثا ااب 

اقااااع ا ي باااال ا قاااايآن ا  اااايي 

 (يجت  ار

 اهليئااة ا عا يااة  تحفاايآ

 ي  بجاةآن ا  ييق ا
2 399- 402 

71  

ا اااأ ي ا عاااا و  لقااايآن ا  ااايي  

 نسانيةة اإلناء احلضاتردرته يف ب

عااس ( قينااًا 14رت )مااي دة)بمناساا

 زر  (ن

 – امعة هفييقيا ا عا ياة  

 : ا سيدان ايي يم
13 450-455 

72  

 عا ااااقااا  ا علماااو األرل  لما لت

)خمي اا ا عا اا   قيآنية ا  لميةا ع

 ا ياقع را أميل(يآنية: ق اة ا علمي

معهااا اإلمااام ا شااا دو 

  بجاة
13 446-450 

73  

  ي و  لقيآن ا  يا عا  ي ا ثااا أ 

ي  ا قااايآن  جعلااا ااانهج ا ندااايي يفا

 ا  يي 

 399-391 16 ا دحيي  -ا نامة
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 (1) للمؤمترات كشاف الدول املنظمة
 64، 61، 54، 74، 53، 72، 81، 10   :ن األرد

 32، 42 :اإلمارات

 73  :بحرينلا

 53 :برواني 

 57، 84، 41، 40  :بريطانيا

 60، 37، 26، 8 :كيا تر 

 45تونس: 
 65، 52، 23 :اجلزائر 

،  67،  66،  63،  62،  55،  52،  49،  46،  44،  42،  22،  19  ،16،  11،  9،  1  :يةالسعود 

68 ،69 ،70 ،27 

 71، 31 :السودان 

 51 :قعرا ال
 93 :رقط
 36 :يتلكو ا 

 59، 82،34، ، 7،  6، 5، 4، 3 :زي ليما

 83 :مصر
 58 ،56 ،51، 50، 43، 33، 31، 30 ،92،   21، 20، 71، 21، 2 :املغرب 

 41 : موريتانيا
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The Term "Michael"; reading, directing, writing, and vocalization 

Dr. Khalel Ibn Ahmad Al-Merdhahi 

Objectives of the Research: Collecting and stating the difference among 

readers of the Holy Qur'an regarding the term "Michael" in terms of reading, 

directing, writing, and vocalization . 

Method of the Research: Descriptive analytical approach. 

Results of the Research:  

1. Ways of reading the term "Michael"  are seventeen, as far as I know, of which: 

three are frequent, and the rest: odd. 

2. The difference among the fourteen readers in the term "Michael" is in terms 

of origins and Farsh (words spreading in the Qur'an without a basis of reading). 

3. Direction of readings is almost limited to the term Michael, in that they are:  

1. Dialects 2. More corresponding to the written text of the Qur'an . 

4. Regarding writing the term "Michael", there are two rules, and there is a 

disagreement concerning them: A) Deletion. B) Hamz (an Arabic letter). 

5. In the term of "Michael": there are letters agreed upon and others with 

disagreement . 

Recommendations of the Research : 

1. Teaching examples of different selected words from the Qur’an, and 

applying the provisions of reading, directing, writing, and vocalizing them: 

reading and writing, in the intermediate and secondary stages . 
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2. Studying words of the Holy Qur'an with different Qur'anic readings (word 

by word), and writing detailed analytical researches in them.   

Keywords: readings, Michael, direction, writing, vocalization. 

 

Narrators of individual narrations in Quranic readings among those whom 

Ibn al-Jazari texted in their biographies by being alone with narrations 

from their imams 

Dr. Fahad ibn Mutea Almaqzawi 

Research topic :The research deals with the collection and study of the 

“Narrators of individual narrations in Quranic readings  among those whom Ibn 

al-Jazari texted in their biographies by being alone with narrations from their 

imams”. 

Research aims:Study the men of the Qur’anic recitations who convey them, 

and know their conditions . 

Understand the efforts of scholars of Qur’anic recitations, and follow their 

chain of narrators and their narrations regarding to the recitation. 

 Knowing the ways of individual Quran recitation narrators and judging their 

ways and their individualities.. 

Research Methodology:I followed the inductive Approach to collect narrators 

who were singled out for narrations about their imams from the book 

“GHAYAT ANNIHAYA” by Ibn al-Jazari. 

I mentioned the way of the individual narration, its narrator, and its reader, with 

an introduction to those narrators. 

 I documented the way of individual narrations, attributing it to its sources, and 

I mentioned its relationship to the book "ways of printing", along with a 

statement of the rule of those individualities.  
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Main search results:The importance of studying the sequence of the narrators 

of Qur’anic recitations, because it is the way to distinguish the correct from 

others . 

 The need to study the conditions of the men of the recitation that transmit 

them, follow their paths, and know their stories . 

 The need to delve deeper into the study of the singularities and their narratives, 

and the extent of their agreement with the correct ways of readings. 

The importance of the frequency in transmitting the readings, and leaving alone 

that contradicts him, or other narrators . 

Keywords: narrators - individual narrations -Qur’anic readings-individualities.  

The Difference in the Subject (Al-Fā‘il) in the Ten [Quranic] Qirā‘āt 

(Readings) and Its Impact on the Multiplicity of the Meaning of the 

[Quranic] Verse  (A Theoretical and Applied Study) 

Dr. Yasser ibn Awadh Al-Awfee 

Praise be to Allaah, and may blessings and peace be upon the Messenger of 

Allaah, and upon his family, companions, and those who follow Him. 

The title of the research: The Difference in the Subject (Al-Fā‘il) in the Ten 

[Quranic] Qirā‘āt (Readings) and Its Impact on the Multiplicity of the Meaning 

of the [Quranic] Verse (A Theoretical and Applied Study). 

Research objectives: Extracting the subject assigned to the known verb that is 

not associated with Taa al-khitāb (which denotes the 1st or the 2nd person 

pronoun) or Yaa al-ghāibah from the Ten Qirā‘āt, combining it in a single 

research, and highlighting its effect on the multiplicity of the meaning of the 

verse, and trying to link between the meanings of the Qirā‘āt; to capture the full 

meaning of the verse. 

Research method: I combined in this research between the inductive method 

and the analytical descriptive method. 
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I discussed the Qirā‘a (reading) in terms of attributing it to the one who read it, 

and analyzing it in a way that shows the difference of the subject (al-Fā‘il) in the 

two readings, and the exegesis of the verse based on each reading separately, 

and clarifying that there is no contradiction between the two readings, and 

interpreting the verse by combining the meanings of the two readings in it, 

stating that with a sentence (and the meaning obtained from the combination 

of the two readings). 

The most important findings: 

1- The number of places in which the subject that is attributed to the known 

verb is not associated with Taa al-Kitāb or Yaa al-Ghāibah from the Ten Qirā‘at 

differed are: (33) places. 

2- The correlation between the two readings - in the verse - in terms of their 

indication to the subject: the contrast, or the general and the absolute specific. 

3- The difference in the subject was an influential reason for the multiplicity of 

the meanings of the verse in all places. 

The most important recommendations: The need to the collection and study 

of the subject that is not covered in this research, such as the subject's noun 

(Ism al-Fā‘il), as well as the subject in a non-grammatical term that is in the 

meaning of the verse, which occurs frequently in the verb whose subject is not 

named, and in the object's noun (Ism al-Maf‘ūl). 

Keywords: subject, verse, difference, meaning, conclusion. 

Interpretive sayings attributed to the Companions and Taabi'een in books 

of exegeses without attribution: An applied study of Surat Al-Fatihah 

Dr. Fraaj Ibn Mohammed Al-Subayae 

Aims of the Study: 

1- Stating the necessity to verify the transmission of the interpretative sayings 

attributed to the predecessors in the latest books of exegeses. 
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2- Identifying the number of exegetical sayings without attribution of the 

predecessors in the latest books of exegeses. 

3- Demonstrating the accuracy of the approach followed by the exegetists in 

the attribution of the exegetical sayings of the predecessors and their editing. 

Methodology: This descriptive analytical study induces sayings of the 

Companions and Taabi'een without attribution Al-Fatiha, then attributing the 

saying, editing and studying it 

Important Results: 

1. The large number of sayings by Companions and Taabi'een in the latest books 

of exegeses are without attribution. 

2. Conveying the sayings freely by the interpreter is one of the reasons for not 

attributing them. 

3. The importance of referring to the old exegeses to know the sayings of 

Companions and Taabieen 

4. Taking care of editing the exegetical sayings attributed to the predecessors in 

the latest books of exegeses, and differentiating between the attributed ones and 

the others. 

5. Reconsidering every saying that Al-Tha'labi reported on Companions and 

Taabi'een  as transmitted by tradition. 

6. Raising the topic at the postgraduate studies. 

Keyword: Sayings, Interpretive, the Companions, Taabi'een, attribution. 
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Repentans in the Holy Quran (description- situation -rewarding) 

Dr. Hibat Allah Bin Sadeq Abo-Arab 

This research aims to study the idiomatic concept of Repentance (going back to 

Allah) (Awabeen) and what is related to it of the attributes of the Repentans (Al-

Awabeen)  and their prestige on the Day of Resurrection, to explain their 

sensory and moral reward in this world and the hereafter, and to point out the 

most important motives that lead to reaching this honorable place. 

The Qur’anic texts had a great effect in expanding the concept of Repentance. 

This is due to the diversity of the context of the verses, the multiplicity of the 

attributes of the Repentants, and the different motives that lead to the prestige 

of Repentance to Allah, in contrast to the linguistic convention that restricted 

the meaning to absolute reference to something the word itself. 

Likewise, the methods used by the holy Qur’an to guide the believers and 

explain the attributes of the Repentans varied, and the difference in motives 

that the Holy Qur’an commanded to follow in order to reach this honorable 

position. 

The Qur’an divided the prestiges of the Repentans to two main kinds, general 

and specific, namely the prestige of the prophets, and the standing place of the 

believers among others. The first standing place has characteristics that are not 

of the second standing place, except that it refers to the most prominent 

attributes of the Repentans among the believers in general, such as the 

adherence to piety, repentance forgiveness and patience, according to the 

extent that these qualities are achieved in a person, he will be closer to Allah, 

the Most High. 

Keywords: Repentans, their attributes, their standing place places, their reward. 
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Fundamental applications to the verses of rulings  

(fasting verses as a model) 

Dr. Mashoor ibn Hatem Al-Harthy 

All praises to Allah almighty, and peace and blessings of Allah be upon the 

faithful Guiding Prophet and all his companions and humanity altogether. 

This research comes under the title of: “Fundamental applications to the 

verses of rulings (fasting verses as a model)”, I wished through it to demonstrate 

the effectiveness of the science of Origins of the Jurisprudence (Usul al-Fiqh). 

The effect it has on understanding Shari’aa texts and deriving from them in a 

correct manner and that’s done by applying some of the fundamental rules and 

indications on the verses of the Noble Qur’an. And reaching through it to a 

Shari’aa ruling, using the opinions of scholars as evidence, May Allah have 

mercy on them all. 

The most important results that I reached are: 

1. The importance and greatness of the science of usul al-fiqh; as it is the tool 

used to derive from the Holy Book and the Sunnah and with-it rules are derived 

from both of them. 

2.The emergence of the effect of fundamentalist and jurisprudential rules on 

understanding the Quranic verses, And the abundance of fundamentalist 

applications, especially with regard to the rules of interpretation of texts and 

semantics. 

3. The Scholars, may Allah have mercy on them, invoked fundamental rules in 

their books, and their realization of it while practicing the process of diligence 

and transcendence of judgments. 

The most important recommendations were as follows: 

1. Taking care of applied fundamental research and highlighting the impact 

of the science of jurisprudence issues and provisions; To show the fruit of this 

noble knowledge that stigmatizes the lack of examples and applications. 
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2. To establish a study specifically for applying Al-Usul and showing its 

conditions, ads, and tools.  

3. Examine the common rules between the science of usul al-fiqh and the 

science of usul al-tafsir, and its effect on the understanding and interpretation 

of the Holy Qur’an. 

4. Taking care of some advanced tafsir books and extracting some 

fundamental rules and their jurisprudential applications from them.  

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and peace and blessings be upon our 

Prophet Muhammad, his family and companions. 

Keywords: Applications, Fundamental, verses, Rulings, Fasting. 

A Syntactic and Semantic study of Abu Mijlaz Recitation 

Dr. Hassan Abdul Mun'em Al-Aofy 

I presented in this research Abu Mijlaz recitation and studied it from the 

syntactic and semantic aspect. This research has been divided into an 

introduction, preface and six topics, then the conclusion, that includes the most 

important findings and recommendations, then the technical indexes. 

Introduction: I presented in it the importance of the topic due to its connection 

with the Noble Qur’an and its recitations, just as the recitation of Abu Mijlaz 

has an impact on some issues of different opinions and selections. 

Then I presented in the preface the biography of Abu Mijlaz: his name, title, 

appellation, position, status of his reading, his death and that his reading is of 

the odd readings. 

Then I studied some of his readings in the first topic from the syntactic and 

semantic aspect and divided them into the chapters of Arabic syntax, and in the 

second section I presented the frequency of some readings between first and 

second speaking, or between third and second speaking and demonstrative 

noun. And I discussed in the third section the subject and its annullers, and I 
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presented the nominative through primacy, and that (Anna) is of the series of 

(Inna) and reducing the Hamza of Inna. 

The fourth topic: I presented some issues related to the verb and verbal noun, 

and it has four topics: 

The first topic: attribution of the verb to an apparent subject, and the second 

topic is: putting the object before the verb and the third topic is: the entry of the 

lam of (Talab) request to the present tense of the addressed and in the fourth 

topic I presented verbal noun (hayhat). 

As for the fifth topic, I discussed in it the conjunction and in the sixth topic I 

presented (Alaa) the particle of inauguration. 

Then came the most important findings and recommendations, and the most 

prominent of which was the role of Abu Mijlaz’s reading in some issues of 

syntactic difference of opinion and selection, and some famous scholars chose 

it for its conformity in some aspects to the reading of some Companions. One 

of the most prominent recommendations was the importance of studying Abu 

Mijlaz from some other linguistic aspects, such as the phonemic and 

morphological aspect. 

Keywords: Reading - Abu Mijlaz - Syntactic - semantic. 

 

The relative pronoun Usage as common noun 

Dr. Prof. Ibrahim Ibn Salem Al-Saedi 

The research deals with a delicate syntactic issues referred to by the 

syntacticians, grammar analysers and Quran commentators in the course of 

directing the Quranic verses and poetic evidence.  

I examined briefly in the first topic the relative pronouns and their uses, and 

then explained the meaning of Common Noun and its significance in the 

research and explicitly detailed the syntactican’s views on the use of relative 
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pronouns as common nouns, and after that the second section was devoted to 

the evidence of the use of relative pronoun as common noun. 

I discussed ten verses of the Quran in which the relative pronoun was used as 

common noun, thereby explaining the opinions of the grammar analysers and 

interpreters about it, after which I presented the Quranic readings that testified 

to this issue, and then concluded the study by mentioning the poetic evidence 

that the syntacticians directed as being relative pronuoun used as common 

noun, detailing the saying on it, and an explanation of what was said about it in 

terms of directions. 

Finally comes the conclusion in which I mentioned the most important results 

that I found in this research. 

Keywords: Usage – Relative Pronoun – Common Noun 

in QuranicReplacement The letters of the Beep  

meaning the And its effect on scitationre 

Amri-Dr. Ayman Ibn Marae Al 

This research deals with an aspect of the phonemic level, which is the 

replacement between letters, limited to what came from it in the letters of the 

beeper: the (zai), the (sen), and the (sad) In the light of the Quranic recitations, 

and the implications for that on the meaning. I have taken from the book 

(dictionary of readings by Dr. Abdullatif al-Khatib) as a main source for the 

topic of the research, through what I have counted from the Qur’anic readings, 

which have a relationship with this aspect, and I studied them using the books 

of readings, interpretation, language, dictionaries, etc. To verify the reading and 

to clarify its meaning. I have made my work at the forefront, followed by a 

preamble, in which I briefly talked about replacement and beep letters, then I 

dealt with the Qur'anic readings in which the replacement of these letters and 

its effect on meaning occurred, and finally I added it to a conclusion in which I 
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outlined the most prominent results I extracted, then I summarized it with a list 

of references. 

Keywords: Phonics, The replacement, The letters of the beep, The Qur’anic 

readings, Variety of meaning. 

(Fatawa on drawing the Qur’an) by Imam Shihab Al-Din Ahmad bin Omar 

al-Hobbaishi (1105 AH) 

Dr. Ibtihal bint Hassan Abdullah Azoz 

Praise be to Allah Alone, blessings and peace be upon the one after whom there 

is no prophet, and then: 

This research was interested in verifying an important brief message entitled: 

(Fatawa on drawing the Qur’an) by Imam Shihab al-Din Ahmad bin Omar al-

Hobbaishi (1105 AH), who was considered one of the leading Scholars in 

Yemen .   

This manuscript dealt with a great science related to the Qur’an, which is the 

science of drawing the Qur’an, and the nature of the research required that it 

should be divided into: an introduction, two parts, and a conclusion. 

The introduction included: the reasons for choosing the topic and its 

importance, research objectives, its plan, and the method of the verification. 

As for the first section: the study includes: (studying the author and his book), 

and it includes two topics. 

The first topic:  studying the author, and the second topic:  studying the book. 

As for the second part: it is the verified text, as I studying the book according to 

the established verification rules. 

I also explained the verified text: by the translations of the scholars, 

documenting texts, attributing verses to their Surahs, and commenting on what 

is necessary to clarify as required by the topic, then the conclusion and which 
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includes the most important results of the research, its recommendations, then 

the indexes. 

I ask Allah to accept this work, forgive my missteps, and put it in the balance of 

advice for his great book, and may Allah bless and grant peace to our Prophet 

Muhammad, and upon his family and companions. 

Keywords: Qur’an drawing, Othmani drawing, drawing, verification, 

manuscript. 

Yanabi' Al-'ulum: Interpretation of Surat “Al-Sharh” by Shams al-Din bin 

Al-Khalil bin Sa'adah Alkhuwi'i' (d. 637 AH) 

(A Study and an Investigation) 

Dr. Badaah ibn Abd-Allah Al-Subayae 

This research studies and investigates Surat “Al-Sharh” from “Yanabi' Al-'ulum” 

book by Shams al-Din bin Al-Khalil bin Sa'adah Alkhuwi'i'  (d. 637 AH). It shows 

an interesting part of this book that contained a number of sciences, and this 

part represents a part of the science of interpretation, one of the sciences of this 

book. 

His interpretation of this surah is carried out in such a very creative and 

arranged way that that addresses the surah through his presentation of seven 

scientific charming ways followed by other seven Pleasant ways, which he calls 

Al-Mustamlaha (the cleverest and amusing). 

The research came into two parts: the first one is a study about the author and 

the book, and the other is about the text investigation in which I adopted the 

approach used for scientific investigation. I relied on five manuscript copies in 

the investigation of this research.  

Keywords: interpretation- Surat “Al-Sharh”- “Yanabi' Al-'ulum”- Alkhuwi'i'. 














