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 خلص امل
يتٜماول اًمبحث ُمٗمٝمقم اًمٕمرضة إظمػمة وأمهٞمتٝما وسمٞمان دًٓمتٝما وُمـ طمرضها ُمـ 

اًمّمحاسمة اًمٙمرام، وسمٕمض اعمسائؾ اعمتٕمٚم٘مة سمذًمؽ، وقمالىمتٝما سمإطمرف اًمسبٕمة، وهؾ 

يماٟمت قمغم طمرف أم قمغم ؾمبٕمة أطمرف، وأصمرها ذم مجع اًم٘مرآن، وذم اًم٘مراءات، 

 واعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة.

 : اخلٓمة اًمتاًمٞمةوىمد ضمٕمٚمت اًمبحث قمغم 

 .وشمِمتٛمؾ قمغم أمهٞمة اًمبحث، وأهداومف، وظمٓمتف، واًمدراؾمات اًمساسم٘مة :المقدمة
ذم يمؾ قمام، وُمدارؾمتف ًمف،  ×وحتدصمت ومٞمف قمـ ُمٕمارضة ضمؼميؾ ًمٚمٜمبل  التمهيد:

 ًمٓمري٘مة اعمٕمارضة ذم شمٕمٚمٞمٛمف وإىمرائف ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ. ×واشمباع اًمٜمبل 

ٕظمػمة، وأمهٞمتٝما، سمثبقت اًمٜمسخ حتدصمت ومٞمف قمـ ُمٗمٝمقم اًمٕمرضة ا الفصل األول:

ومٞمٝما عما يمان ُم٠مذوٟمًا ذم اًم٘مراءة سمف، وإىمرارها ًمٚمٛمتٕمبد سمف، وإـمالىمٝما عمرطمٚمة ُمـ ُمراطمؾ 

اًمِمذوذ ًمٚم٘مراءات، صمؿ أوردت أدًمة صمبقهتا، ودًٓمتٝما، وحتدصمت قمـ اًمذيـ طمرضوها 

وُما شمرشمب قمغم ذًمؽ احلْمقر، صمؿ أوضحت اًمٕمالىمة سملم اًمٕمرضة إظمػمة وإطمرف 

 بٕمة، وهؾ يماٟمت قمغم طمرف واطمد أم قمغم ؾمبٕمة أطمرف؟.اًمس

حتدث ومٞمف قمـ آصمار اًمٕمرضة إظمػمة ذم مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وذم  الفصل الثاني:

 اًم٘مراءات، واعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة.

 :صمؿ اخلامتة وظمٚمّمت ومٞمٝما إمم ٟمتائج ُمـ أمهٝما

خ أن اًمٕمرضة إظمػمة اقمتٛمدت اعم٘مروء اعمتٕمبد سمف، واًمذي ًمـ يٓمرأ قمٚمٞمف ٟمس -1

   .أو شمبديؾ

أن اًمٕمرضة إظمػمة يماٟمت أؾماؾمًا وىماقمدة سمارزة وحمقرًا رئٞمسًا ذم آًمٞمة مجع  -2

اًمٜماس هق ُما يقاومؼ اًمٕمرضة إظمػمة، وان   اًم٘مرآن، وأن اًمذي مجع قمٚمٞمف قمثامن

 اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة يمتبت قمغم اعمست٘مر ُمـ ذًمؽ.

 واحلٛمد هلل رب اًمٕماعملم.
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 املقدمة

واًمتدسمػم، اًمقاطمد ذم احلٙمؿ واًمت٘مدير، اعمٚمؽ اًمذي ًمٞمس  احلٛمد هلل اعمٜمٗمرد سماخلٚمؼ

 يمٛمثٚمف رء وهق اًمسٛمٞمع اًمبّمػم، اعمت٘مّدس ذم يماَمل وْصِٗمف قمـ اًمِمبٞمف واًمٜمٔمػم.

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ىمٞمقم اًمسٛمقات وإرضلم، اًمذي ٓ ومقز إٓ ذم ـماقمتف، 

مم رمحتف، وٓ طمٞماة إٓ ذم وٓ قِمّز إٓ ذم اًمتذًمؾ ًمٕمٔمٛمتف، وٓ هِمٜمك إٓ ذم آومت٘مار إ

 رضاه، وٓ أٟمس إٓ ذم ىمرسمف.

وأؿمٝمد أن ٟمبٞمٜما حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف اعمبٕمقث رمحة ًمٚمٕماعملم، وطمجة قمغم اًمٕمباد 

أمجٕملم، سمٚمغ اًمرؾماًمة وأدى إُماٟمة، وٟمّمح إُمة، وضماهد ذم اهلل طمؼ ضمٝماده، طمتك 

ًمٓمٞمبلم اًمٓماهريـ، أشماه اًمٞم٘ملم، ومّمٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، وقمغم آًمف وأصحاسمف ا

 وأزواضمف أُمٝمات اعم١مُمٜملم، وُمـ ؾمار قمغم هنجٝمؿ، واىمتٗمك أصمرهؿ إمم يقم اًمديـ.

 أُما سمٕمد:

ومت ذم شمٕمّٚمٛمف  وم٢من يمتاب اهلل هق ظمػُم ُما قمّٛمرت سمف إوىمات، وأومْمؾ ُما ُسِ

 وشمٕمِٚمٞمٛمف اهِلَٛمؿ اًمٕمقازم، واعُمَٝمج اًمٖمقازم.

ًم٘مٚمقب، وؾمٕمادة اًمٜمٗمقس، ومٝمق احلبؾ اعمتلم، واًمٍماط اعمست٘مٞمؿ، ومٞمف طمٞماة ا

 إظمالق، ومٝمق يمتاب اهلداية واًمّمالح، واًمتقومٞمؼ واًمٗمالح، ىمال ؾمبحاٟمف: وهتذيب
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿

 .[9]اإلرساء: ﴾ڦ

وإّن ُِمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٕمٚمقم ًمٞمٕمٚمق ؿم٠مهنا، ويسٛمق ىمدرها، يمٚمام يماٟمت ُمـ يمتاب اهلل 

وُمـ شمٚمؽ اًمٕمٚمقم اًمتل ٟماًمت ذف اًمتٕمٚمؼ سمٙمتاب اهلل  أىمرب، وسماًمّمٚمة سمف أقمٚمؼ،

 قمٚمؿ اًم٘مراءات.

ومٕمٚمؿ اًم٘مراءات ُِمـ اًمٕمٚمقم اًمٕمٔمٞمٛمة وإصٞمٚمة، ومٝمق ُمـ أضمؾ اًمٕمٚمقم ىمدرا، 

وأقمالها ُمٜمزًمة، وٓ يٙماد يقضمد قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞمة وٓ اًمٕمرسمٞمة إٓ ويٕمتؼم هذا 

 اًمٕمٚمؿ راومدًا ُمـ رواومده، ويٜمبققمًا ُمـ يٜماسمٞمٕمف.
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 ُمـ اعمسائؾ اعمتّمٚمة هبذا اًمٕمٚمؿ، وهلا أصمر ومٞمف ُما يتٕمٚمؼ سماًمٕمرضة إظمػمة.وإن 

 .شداللتها وأثرها العرضة األخيرة» :سمٕمٜمقانوم٠مطمببت أن أؿمارك هبذا اًمبحث 
ويتٜماول اًمبحث ُمٗمٝمقم اعمٕمارضة واًمٕمرضة إظمػمة وأمهٞمتٝما، وأدًمة صمبقهتا، 

اًمسبٕمة، وأصمرها ذم مجع اًم٘مرآن  ودًٓمتٝما، وُمسائٚمٝما اعمتٕمٚم٘مة هبا، وقمالىمتٝما سمإطمرف

 سمٛمرطمٚمتٞمف اًمبٙمري واًمٕمثامين، واًم٘مراءات، واعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة.

 :أهمية البحث
 أٟمف ُمتٕمٚمؼ سمٙمتاب اهلل دؾمتقر إُمة وؾمبٞمؾ هدايتٝما وؾمٗمٞمٜمة ٟمجاهتا. -1

 أٟمف ُمتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اًم٘مراءات أضمؾ اًمٕمٚمقم ىمدرا وأرومٕمٝما ُمٜمزًمة. -2

ذا اعمقضقع سمبحث ُمست٘مؾ شمٜماول مل أر أطمدًا ممـ يمتب ذم اًم٘مراءات أومرد ه -3

 ومٞمف مجٞمع ُمسائٚمف وآصماره.

 هدف البحث: 
 حترير ُمٗمٝمقم اعمٕمارضة واعمدارؾمة. -1

 إسمراز أصمر اعمٕمارضة ذم إىمراء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٚم٘مٞمف. -2

ـ طمرضوها وُمسائؾ شمتٕمٚمؼ سمذًمؽ.  -3  إسمراز أمهٞمة اًمٕمرضة إظمػمة، وُمٜمزًمتٝما، واًمذي

بٕمة، وهؾ يماٟمت قمغم طمرف إفمٝمار أصمر اًمٕمرضة إظمػمة ذم إطمرف اًمس -4

 واطمد أم قمغم ؾمبٕمة أطمرف؟.

 إفمٝمار أصمر اًمٕمرضة إظمػمة ذم مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، سمٛمرطمٚمتٞمف: )اًمبٙمري واًمٕمثامين(. -5

 إفمٝمار أصمر اًمٕمرضة إظمػمة ذم اًم٘مراءات. -6

 إفمٝمار أصمر اًمٕمرضة إظمػمة ذم اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة. -7

 ؾمقف شمٙمقن قمغم اًمٜمحق اًمتازم::  خطة البحث

 وشمِمتٛمؾ قمغم أمهٞمة اًمبحث، وأهداومف، وظمٓمتف، واًمدراؾمات اًمساسم٘مة. : المقدمة -

 اعمٕمارضة ُمٗمٝمقُمٝما وأصمرها ذم شمٚم٘مل اًم٘مرآن. : التمهيد -

 : سائؾوومٞمف صمالث ُم 
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 : ُمٗمٝمقم اعمٕمارضة واعمدارؾمة. أوال

 إىمراء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٓمري٘مة اعمٕمارضة. ثانيا:

  رُمْمان.سماًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم× اًمٜمبل  : ُمٕمارضة ضمؼميؾ ثالثا

 أهميتها، وأدلة ثبوتها، وداللتهاالفصل األول: العرضة األخيرة مفهومها، و 
 وومٞمف أرسمٕمة ُمباطمث:

 .ُمٗمٝمقم اًمٕمرضة إظمػمة وأمهٞمتٝما المبحث األول:

 )صمبقت اًمٜمسخ ومٞمٝما، شم٠ميمٞمدها ًمٚمٛمحٗمقظ اعمتٕمبد سمف، ُمرطمٚمة ُمـ ُمراطمؾ اًمِمذوذ(

 .أدًمة صمبقهتا، ودًٓمتٝما: المبحث الثاني

 اًمذيـ طمرضوها، وُمسائؾ ُمتٕمٚم٘مة سمذًمؽ. الثالث:المبحث 

اًمٕمرضة إظمػمة وإطمرف اًمسبٕمة، وهؾ يماٟمت قمغم طمرف  المبحث الرابع:

 واطمد أم قمغم ؾمبٕمة أطمرف؟.

 الثاني: العرضة األخيرة وآثارها الفصل
 وومٞمف صمالصمة ُمباطمث:

 اًمٕمرضة إظمػمة وأصمرها ذم مجع اًم٘مرآن، وومٞمف ُمٓمٚمبان: المبحث األول:

 اًمٕمرضة إظمػمة واجلٛمع اًمبٙمري. ألول:المطلب ا

 اًمٕمرضة إظمػمة واجلٛمع اًمٕمثامين. المطلب الثاني:

 .اًمٕمرضة إظمػمة وأصمرها ذم اًم٘مراءات المبحث الثاني:

 اًمٕمرضة إظمػمة وأصمرها ذم اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة. المبحث الثالث:

 وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ اًمٜمتائج واًمتقصٞمات.  الخاتمة

 ثم الفهارس والمراجع.
 :الدراسات السابقة

اًمٕمرضة إظمػمة سمبحث ُمست٘مٍؾ  ل اًمبحث واًمتتبع مل أر أطمدًا ظمّص ُمـ ظمال

 ٟماىمش ومٞمف أمهٞمتٝما وأصمرها واعمسائؾ اعمتٕمٚم٘مة هبا.
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إٓ ُما يمان ُِمـ شمٓمرق هلا سمحديث ُمبثقث ذم يمتب قمٚمقم اًم٘مرآن، ويمتب قمٚمقم 

ًا، ويمالُمًا اًم٘مراءات، أو ُما يمان ُمـ شمٕمرض هلا سمحديث خمتٍم ؿمٛمؾ شمٕمريٗمًا ُمقضمز

 حمّمقرًا ذم ورىمات ُمٕمدودة، وممـ ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ يكم:

طمسـ ضٞماء  :ًمٚمديمتقر: (إطمرف اًمسبٕمة وُمٜمزًمتٝما ُمـ اًم٘مراءات)يمتاب  -1

حتدث طمديثًا  ششم٠مصمر مجع اًم٘مرآن سماًمٕمرضة إظمػمةهؾ »ظمّمٝما سمٕمٜمقان: اًمديـ قمؽم، 

 سمٕمض أصمار. ُمقضمزًا سمٜم٘مؾ

ًمٗمْمؾ طمسـ قمباس، ظمّمٝما ، (ااًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞمة وُما يتٕمٚمؼ هب)يمتاب  -2

حتدث ومٞمٝما طمديثًا قماُمًا شمٓمرق ومٞمف إمم  شاًمٕمرضة إظمػمة وُما ىمٞمؾ ومٞمٝما»سمٕمٜمقان: 

 وضمقد اًمٜمسخ ذم اًمٕمرضة إظمػمة، وقمـ مجع اًم٘مرآن، وقمـ اظمتٞمار اًمسبٕمة.

، رؾماًمة (يثمجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًمٕمٍم اًمٜمبقي إمم اًمٕمٍم احلد) -3

قمل أسمق زيد، ظمّمٝما ًمٚمديمتقر: حمٛمد ذ ،ُماضمستػم ذم يمٚمٞمة اًمنميٕمة، ضماُمٕمة اًمٙمقيت

، وهق أومْمؾ َُمـ يمتب قمغم اظمتّماره، شمٓمرق ومٞمف شاًمٕمرضة إظمػمة»سمبحث سمٕمٜمقان: 

 ًمبٕمض ُمباطمثٝما، وأورد سمٕمض أصمار اعمتٕمٚم٘مة هبا، وحتدث قمٜمٝما سم٢مجياز واظمتّمار.

وإن يمٜمت ذم سمحثل هذا أًمت٘مل ُمٕمف ذم سمٕمض ُمسٛمٞمات ُمباطمث سمحثف إٓ أن هٜماك 

 عمْمٛمقن، واًمٜمافمر سم٢مٟمّماف يدرك ذًمؽ قمٜمد اعم٘مارٟمة.اظمتالف  ذم ا

 ومتٞمز اًمبحث هٜما وزاد سمٕمض اعمباطمث إظمرى اعمتٕمٚم٘مة سماًمٕمرضة إظمػمة.
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 التنهيد
 : : مفهوم المعارضة والمدارسة أوالً 

ومالن »ل: ىَماسَمٚمُف، ي٘مااعمَٕمارضة ًمٖمة: ُمـ اعمٗماقمٚمة، قمارض اًمٌمء سماًمٌمء ُمٕمارضًة: 

 شيٕمارضٜمل أي: يباريٜمل
(1)

. 

َأي َدَرؾْمُتٝما، وَأصؾ  داَرؾْمُت اًمُٙمتَب وشَمداَرؾْمُتٝما،و ُمـ اعمٗماقمٚمة، واعمدارؾمة:

راؾَمِة اًمرياضة  .(2)والت ََّعهُُّد للشيء اًمدِّ
َراؾَمُة: اًمِ٘مَراَءُة ، واعمَ٘ماَرأة واعُمَداَرؾَمُة واًمدِّ
(3)

﴾َولِيَ ُقوُلوا َداَرْستَ ﴿، وُمٜمف ىمقًمف شمٕمامم
(4) 

ه اسمـ قمباس َ  ىَمَرْأَت قمغم اًمٞمٝمقد،»:  سم٘مقًمفذم ىمراءة اسمـ يمثػم وأيب قمٛمرو، وومَّسر
 شوىَمَرُؤوا قمٚمٞمَؽ 

(5)
. 

هق شمالوة اًم٘مرآن قمغم ؿمٞمخ، وهق أطمد أٟمقاع  »واًمَٕمرض ذم اصٓمالح اًم٘مراء: 

 شقمغم اعمِمايخ اًمتحّٛمؾ وإظمذ
(6)

. 

ـِ قمباس صمالَث »وُمٜمف ىمقل جماهد:  شقَمْرَضاٍت قمرضُت اًم٘مرآَن قمغم اسم
 (7)

. 

طمدصمٜمل محزة اًمزيات أن ؾمٗمٞمان اًمثقري قمرض »وُمٜمف ىمقل ظمٚمػ سمـ متٞمؿ ي٘مقل: 

شقمٚمٞمف اًم٘مرآن أرسمع قمرضات
 (8)

. 

                                           
 .11/111: (قمرض)اٟمٔمر: ًمسان اًمٕمرب، ُمادة: ( 1)

 .5/244: (درس)اٟمٔمر: ًمسان اًمٕمرب، ُمادة: ( 2)

 .16/69اٟمٔمر: شماج اًمٕمروس ًمٚمزسمٞمدي: ( 3)

 .115ؾمقرة إٟمٕمام، أية: ( 4)

 .13/111، وشمٗمسػم اًمرازي، ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب: 1/349٘مرآن ًمٚمٗمراء: اٟمٔمر: ُمٕماين اًم( 5)

 .192، وُمٕمجؿ قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمجرُمل: ص 75ص اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمحات ذم قمٚمٛمل اًمتجقيد واًم٘مراءات: ( 6)

، 11/559: (ذم درس اًم٘مرآن وقمرضف)ّمٜمٗمف، يمتاب: ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمبة ذم ُم( 7)

ـ ؾمالم ذم ومْمائؾ اًم٘مرآن: ص 2/317وصححف وواوم٘مف اًمذهبل:  واحلايمؿ ذم اعمستدرك  .359، واًم٘ماؾمؿ سم

وظمٚمػ سمـ متٞمؿ سمـ أيب قمتاب، أسمق ، 75أظمرضمف اسمـ جماهد ذم يمتاب اًمسبٕمة ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب اًمدٟمٞما: ص ( 8)

 .225/ 1قمبد اًمرمحـ، اًمٙمقذم، صدوق، قماسمد، ُمات ؾمٜمة ؾمت وُمائتلم. شم٘مريب اًمتٝمذيب 
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يمؾ  ×اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمٜمبل  : هل ُمدارؾمة ضمؼميؾ  واعمٕمارضة اصٓمالطماً 

قمام ذم رُمْمان
(1)

. 

ارة ي٘مرأ واعمٕمارضة ُمٗماقمٚمة ُمـ اجلاٟمبلم يم٠من يماًل ُمٜمٝمام يمان شم»ي٘مقل اسمـ طمجر: 

شوأظمر يستٛمع ىمقًمف
 (2)

. 

أي: يَمان ُيَداِرؾُمف مجٞمَع ُما »يمان ُيَٕماِرُضف اًمُ٘مرآن: »ىمقًمف: وي٘مقل اسمـ إصمػم قمـ 

قماَرْضُت اًمِٙمَتاَب سماًمٙمتاب، أي: »اعُمَٕماَرضة: اعُم٘ماسمٚمة، وُمٜمف:  َٟمَزل ُمـ اًم٘مرآن ُمـ

شىَماسَمْٚمتف سمف
 (3)

. 

ًم٘مرآن يمؾ ؾمٜمة: ُم٘ماسمٚمتف قمغم ُما أوطماه واعمراد ُمـ ُمٕمارضتف ًمف سما»وي٘مقل اسمـ يمثػم: 

شإًمٞمف قمـ اهلل شمٕمامم، ًمٞمب٘مك ُما سم٘مل، ويذهب ُما ٟمسخ شمقيمٞمًدا، أو اؾمتثباشًما وطمٗمًٔما
(4)

. 

 :ء القرآن الكريم بطريقة المعارضة: إقرا ثانياً 
يمان اعمٕمقل قمٚمٞمف ذم طمٗمظ اًم٘مرآن وشمٕمٚمؿ ىمراءاشمف هق اًمتٚم٘مل واعمِماومٝمة ُمـ أومقاه 

 دارؾمة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ ـمريؼ اًمسامع واًمٕمرض.اعمِمايخ واعم٘مرئلم، وُم

واًمسامع واًمٕمرض ذم شمٚم٘مل اًم٘مرآن وإىمرائف وُمدارؾمتف هل اعمٜمٝمجٞمة اًمتل ضمرت 

يئ  جب  حب   ﴿ة أؿمار إًمٞمٝما ىمقًمف شمٕمامم: ـري٘مة رسماٟمٞمـؾ هل ـمـ، سم راءـادة اًم٘مـقمٚمٞمٝما قم

ستٛمع، وشمٙمٗمؾ ، وم٠مُمر اهلل ٟمبٞمف إذا ضماءه اعمٚمؽ سماًمقطمل أن ي [18]اًم٘مٞماُمة: ﴾مب       خب

 اهلل ًمف أن جيٛمٕمف ذم صدره.

أٟمف يمان حيرك سمف ؿمٗمتٞمف ظمِمٞمة أن يٜمسك أوًمف ىمبؾ أن ×  وىمد يمان ُمـ طمرصف

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ   ﴿يٗمرغ ُمـ آظمره، ومجاء اًمتقضمٞمف اإلهلل سم٘مقًمف: 

 .[17-16]اًم٘مٞماُمة: ﴾حئ   مئ  ىئ  
                                           

 .1/45، واًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ٓسمـ اجلزري: 35ًمقضمٞمز ٕيب ؿماُمة: ص اٟمٔمر: اعمرؿمد ا( 1)

 .9/44ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 2)

 .3/439اًمٜمٝماية ذم همريب احلديث: ( 3)

 .1/51شمٗمسػم اسمـ يمثػم: ( 4)
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 يؾ ؿمدة، ويمان حيرك سمف قل اهلل يٕماًمج ُمـ اًمتٜمزــــيمان رؾم»: ي٘مقل اسمـ قمباس 

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ   ﴿ ًمساٟمف وؿمٗمتٞمف خماومة أن يتٗمٚمت ُمٜمف يريد أن حيٗمٔمف، وم٠مٟمزل اهلل:

ىمال: ي٘مقل: إن قمٚمٞمٜما أن ٟمجٛمٕمف ذم ،  ﴾ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  

وماؾمتٛمع : ﴾حب  خب     ﴿، ي٘مقل: وم٢مذا أٟمزًمٜماه قمٚمٞمؽ ﴾يئ  جب  ﴿ صدرك، صمؿ شم٘مرؤه:

شًمف وأٟمّمت
 (1)

. 

٘مك اًم٘مرآن ؾمامقمًا وقمرضًا، وًمذًمؽ طمرص قمغم إىمراء صحاسمتف شمٚم×  واًمٜمبل

 ا شمٚم٘ماه.ـ، وأن يتٚم٘مقه وىمراءاشمف يمٛم ؾ ـريــ ضمبـا ُمـاهـٚم٘مـل شمـري٘مة اًمتـرآن سماًمٓمـوشمٚم٘مٞمٜمٝمؿ اًم٘م

يٕمّٚمُٛمٜما اًمتِمّٝمد يمام ُيٕمٚمِّٛمٜما  × يمان رؾمقل اهلل»أٟمف ىمال:  ومٕمـ اسمـ قمباس 

شاًمسقرة ُمـ اًم٘مرآن
 (2)

. 

سمٕمض أصحاسمف واؾمتٛمع ًمبٕمْمٝمؿ، وطمث قمغم اًمٕمرض قمغم وصمبت أٟمف ىمرأ قمغم  

ىمال:  يمام ذم طمديث أٟمس سمـ ُماًمؽ  سمٕمْمٝمؿ، ومٕمرض اًم٘مرآن قمغم أيّب سمـ يمٕمب 

ىمال أيّب: آهلل ؾماّمين ًمؽ؟ إن اهلل أُمرين أن أىمرأ قمٚمٞمؽ اًم٘مرآن، »ٕيب:  ×ىمال: اًمٜمبل 

ش، ومجٕمؾ أيّب يبٙملشاهلل ؾماّمك زم»ىمال: 
 (3)

 . 

إٟمام  × ك هذا احلديث قمٜمدٟما أن رؾمقل اهللُمٕمٜم»سمـ ؾمالم:  ًم٘ماؾمؿىمال أسمق قمبٞمد ا

أراد سمذًمؽ اًمٕمرِض قمغم أيّب أن يتٕمٚمؿ ُمٜمف اًم٘مراءة ويتثبت ومٞمٝما، وًمٞمٙمقن قمرُض 

 شُمٜمف ؿمٞمئًا سمذًمؽ اًمٕمرض × ة، وًمٞمس هذا قمغم أن يستذيمر اًمٜمبلاًم٘مرآن ؾمٜم
(4)

. 

ٕمٚمؿ اىمتداء اعمتيمان اًم٘مراء ذم إُمر إول ي٘مرأ اعمٕمٚمؿ قمغم »ي٘مقل اًمسخاوي: 

، وم٢مٟمف يمان يتٚمق يمتاب اهلل قمز وضمؾ قمغم اًمٜماس يمام أُمره اهلل قمز وضمؾ، ×سمرؾمقل اهلل

شاًم٘مرآن ُمرشماًل جمقدًا يمام ٟمزل ×ومٕمٚمٛمٝمؿ 
(5)

. 

                                           
 .1/4أظمرضمف اًمبخاري، سمدء اًمقطمل، سماب: يمٞمػ يمان سمدء اًمقطمل: ( 1)

 . 2/13اب: اًمتِمٝمد ذم اًمّمالة: أظمرضمف ُمسٚمؿ، يمتاب اًمّمالة، سم( 2)

 .6/217:  ﴾ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې   ﴿ أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب اًمتٗمسػم، سماب: ىمقًمف شمٕمامم:( 3)

 .359ومْمائؾ اًم٘مرآن ٕيب قمبٞمد: ص ( 4)

 .2/446مجال اًم٘مراء ويمامل اإلىمراء ًمٚمسخاوي: ( 5)
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ـّ قمرض اًم٘مرآن قمغم طمٗمافمف اًمبارقملم ومٞمف، » : وي٘مقل اًمٜمقوي ىمرأ قمٚمٞمف ًمٞمُس

ـّ اًمتقاضع ذم أظمذ اإلٟمسان اًم٘مرآن وهمػم ه ُمـ اًمٕمٚمقم اعمجٞمديـ ٕدائف، وًمٞمُس

اًمنمقمٞمة ُمـ أهٚمٝما، وإن يماٟمقا دوٟمف ذم اًمٜمسب واًمديـ واًمٗمْمٞمٚمة واعمرشمبة واًمِمٝمرة 

شوهمػم ذًمؽ
(1)

. 

ذم هذا »: -قمغم أيّب  ×ُمبٞمٜمًا احلٙمٛمة ُمـ ىمراءة رؾمقل اهلل  -ىمال أسمق قمٛمرو اًمداين 

احلديث أيْمًا أصؾ يمبػم ذم وضمقب ُمٕمرومة دمقيد إًمٗماظ، ويمٞمٗمٞمة اًمٜمٓمؼ سماحلروف 

ئتٝما وصٞمٖمتٝما، وأن ذًمؽ ٓزم ًمٙمؾ ىمراء اًم٘مرآن أن يٓمٚمبقه ويتٕمٚمٛمقه، قمغم هٞم

ومٞمام أُمر سمف  ×وواضمب قمغم مجٞمع اعمتّمدريـ أن ي٠مظمذوه ويٕمّٚمٛمقه اىمتداء سمرؾمقل اهلل 

شواشمباقمًا ًمف قمغم ُما أيمده سمٗمٕمٚمف ًمٞمٙمقن ؾمٜمة يتبٕمٝما اًم٘مراء وي٘متدي هبا اًمٕمٚمامء
 (2)

. 

 ع ًم٘مراءة قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ًم٘مراءة أصحاسمف، وم٘مد اؾمتٛم× واؾمتٛمع اًمٜمبل 

اىمرأ قمكّم، ىمٚمت: يا رؾمقل اهلل أىمرأ قمٚمٞمؽ وقمٚمٞمؽ »طملم أُمره أن ي٘مرأ قمٚمٞمف، ىمال ًمف: 

ڎ  ڈ    ﴿ ؾمقرة اًمٜمساء طمتك أشمٞمت إمم هذه أية: أٟمزل؟ ىمال: ٟمٕمؿ، وم٘مرأت

، ىمال: طمسبؽ أن، ﴾ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ   ڈ  ژ  ژ  

شوماًمتٗمت إًمٞمف وم٢مذا قمٞمٜماه شمذرومان
 (3)

. 

، ضماءت اإلؿمارة ذم ىمقل قمٛمر وذم ىمّمة هِمام سمـ طمٙمٞمؿ ُمع قمٛمر سمـ اخلٓماب 

وماؾمتٛمٕمت ًم٘مراءشمف »طمٞمث ىمال:  ×إمم اؾمتامقمف ًمٚم٘مراءات وـمري٘مة أدائٝما ُمـ اًمٜمبل 

 .ش ×وم٢مذا هق ي٘مرؤها قمغم طمروف يمثػمة مل ي٘مرئٜمٞمٝما رؾمقل اهلل 

  شأها يا هِماماىمر»ث ىمال: هلام وقمرضٝمام قمٚمٞمف طمٞم ×وضماء ومٞمف اؾمتامع اًمٜمبل 

شهٙمذا أٟمزًمت»وم٘مرأها، وم٘مال: 
(4)

. 

                                           
 .16/21ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ: ( 1)

، ود. 1/115:  ، وٟم٘مٚمف: اًمسخاوي ذم مجال اًم٘مراء81واًمتجقيد ًمٚمداين : ص اًمتحديد ذم ُمٕمرومة اإلشم٘مان ( 2)

 . 41ذم يمتاسمف اًمقضمٞمز ذم طمٙمؿ دمقيد اًمٙمتاب اًمٕمزيز: ص  ؾمٞمديحمٛمد 

 .6/57:  ﴾ ڑ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ ﴿ أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب اًمتٗمسػم، سماب: ىمقًمف شمٕمامم:( 3)

 .3/161: (اخلّمقم سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمضيمالم )ف اًمبخاري، يمتاب اخلّمقُمات، سماب: أظمرضم( 4)
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ذم اًمٕمرض واًمسامع قمغم اعم٘مرئلم اعمت٘مٜملم، طمٞمث وضّمف صحاسمتف  ×ورهمب اًمٜمبل 

ًمألظمذ ُمـ سمٕمْمٝمؿ ممـ أشم٘مـ اًم٘مراءة، وقُمِرف سمحسـ إداء، وممـ أظمذ اًم٘مراءة ُمٜمف 

ف إشم٘مان قُمرف ُمٜم عما ُمِماومٝمة، ومٞم٘مقل ُمِمجٕمًا قمغم اًم٘مراءة قمغم قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد 

ـ أم قمبد»اًمتالوة ومٞم٘مقل:  ـ رّسه أن ي٘مرأ اًم٘مرآن رـمباً يمام أٟمزل ومٚمٞم٘مرأه قمغم ىمراءة اسم شُم
 (1)

. 

، ×وذًمؽ أن اسمـ ُمسٕمقد ممـ شمٚم٘مك اًم٘مراءات قمرضًا وؾمامقمًا ُمِماومٝمة ُمـ اًمٜمبل 

ظمٓمبٜما قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد وم٘مال: »ًمؽ رواية ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛمة إذ ي٘مقل: يدل قمغم ذ

سمْمٕمًا وؾمبٕملم ؾمقرة، واهلل ًم٘مد قَمِٚمؿ ×  ذم رؾمقل اهللواهلل ًم٘مد أظمذت ُمـ »

شأين ُمـ أقمٚمٛمٝمؿ سمٙمتاب اهلل، وُما أٟما سمخػمهؿ × أصحاب اًمٜمبل 
 (2)

. 

وأرؿمد إمم أظمذ اًم٘مرآن ُمـ أرسمٕمة ُمـ اًمّمحاسمة ٕهنؿ إيمثر أظمذًا وقمرضًا 

ومبدأ  -ظمذوا اًم٘مرآن ُمـ أرسمٕمة ُمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد »، وم٘مال: ×وؾمامقمًا ُمـ اًمٜمبل 

شطمذيٗمة وُمٕماذ سمـ ضمبؾ وأيبِّ سمـ يمٕمب وؾمامل ُمقمم َأيِب  -ف سم
 (3)

. 

ىمال اًمٕمٚمامء ؾمببف أن ه١مٓء أيمثر ضبٓمًا ًٕمٗمافمف، وأشم٘مـ ٕدائف، »ي٘مقل اًمٜمقوي: 

 ×وإن يمان همػمهؿ أوم٘مف ذم ُمٕماٟمٞمف ُمٜمٝمؿ، أو ٕن ه١مٓء إرسمٕمة شمٗمرهمقا ٕظمذه ُمٜمف 
ٕن ه١مٓء شمٗمرهمقا ًمئـ  ُمِماومٝمة، وهمػمهؿ اىمتٍموا قمغم أظمذ سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض، أو

ُمـ شم٘مدم ه١مٓء  ×أراد اإلقمالم سمام يٙمقن سمٕمد ووماشمف  ×ي١مظمذ قمٜمٝمؿ، أو أٟمف 

شإرسمٕمة ومتٙمٜمٝمؿ، وأهنؿ أىمٕمد ُمـ همػمهؿ ذم ذًمؽ ومٚمٞم١مظمذ قمٜمٝمؿ
 (4)

. 

إن ـمري٘مة اًمٕمرض واًمسامع واًمتٚم٘مل واعمِماومٝمة أضحت ىماقمدة ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل 

ـ أٟمس سمـ ُماًمؽ ٘مد ٟم٘مؾ أسمق قمٛمرو اًمداين: قمحيتٙمؿ إًمٞمٝما ذم ىمبقل اًم٘مراءة وردها، وم

                                           
، وأظمرضمف 2/186، واسمـ ظمزيٛمة ذم صحٞمحف:  :1/25أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد، قمـ قمٛمر سمـ اخلٓماب ( 1)

 ش..أن ي٘مرأ اًم٘مرآن همْمًا يمام أٟمزل .ُمـ أطمب »، سمٚمٗمظ:  :1/97اسمـ ُماضمف ذم ؾمٜمٜمف، قمـ اسمـ ُمسٕمقد 

ح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضماه، هذا طمٞمث صحٞم» ال:ـ، وىم3/359درك: ـٛمستـل اًمـايمؿ ومـحـواًم

 وواوم٘مف اًمذهبل.

 .6/229: ×أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب: مجع اًم٘مرآن، سماب اًم٘مراء ُمـ أصحاب اًمٜمبل( 2)

 .5/45أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب: ومْمائؾ اًمّمحاسمة، سماب ُمٜماىمب إٟمّمار: ( 3)

 .16/18ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ: ( 4)
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ومالن اسمـ  ×يماٟمقا خيتٚمٗمقن ذم أية، ومٞم٘مقًمقن أىمرأها رؾمقل اهلل »اًم٘مِمػمي أٟمف ىمال: 

ومالن، ومٕمسك أن يٙمقن قمغم رأس صمالث ًمٞماٍل ُمـ اعمديٜمة، ومػُمؾمؾ إًمٞمف ومٞمجاء سمف، ومٞم٘مال 

ش؟، ومٞم٘مقل: يمذا ويمذا، ومٞمٙمتب يمام ي٘مقل×ًمف: يمٞمػ أىمرأك رؾمقل اهلل 
(1)

. 

ومٝمذه اًمٓمري٘مة اًمٜمبقية ذم اًمتٚم٘مل ؾمٜمة ُمتبٕمة ذم شمٕمٚمٞمؿ يمتاب اهلل ذم اًمّمدر إول،  

 وضمرت قمٚمٞمٝما قمادة اًم٘مراء ُمـ سمٕمدهؿ.

 :بالقرآن الكريم × النبي  ثالثاً: معارضة جبريل
إن ؾمٜمة اإلىمراء واعمدارؾمة واعمٕمارضة ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ؾمٜمة ذقمٝما اًمٚم٘ماء اعمبارك 

ل ، وم٘مد يمان أُملم اًمقطموأُملم اًمقطمل ضمؼميؾ  ×ٛمدًا اًمذي يمان جيٛمع ٟمبٞمٜما حم

يدارؾمف اًم٘مرآن، ومٙمان يٕمارضف يمؾ ؾمٜمة ذم ؿمٝمر رُمْمان سمام  --ضمؼميؾ اعمٕمٚمِّؿ 

 ٟمزل قمٚمٞمف طمتك وىمت اعمدارؾمة، ومٚمام يمان اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف قمارضف ُمرشملم.

أضمقد اًمٜماس، ويمان أضمقد ُما  × يمان رؾمقل اهلل»، ىمال: ومٕمـ اسمـ قمباس 

رُمْمان طملم يٚم٘ماه ضمؼميؾ، ويمان يٚم٘ماه ذم يمؾ ًمٞمٚمة ُمـ رُمْمان ومٞمدارؾمف  يٙمقن ذم

شأضمقد سماخلػم ُمـ اًمريح اعمرؾمٚمة ×اًم٘مرآن، ومٚمرؾمقل اهلل 
 (2)

. 

يٚم٘ماه يمؾ ًمٞمٚمة ذم رُمْمان  ويمان ضمؼميؾ »وذم رواية أظمرى ٓسمـ قمباس: 

يمان أضمقد سماخلػم  اًم٘مرآن، وم٢مذا ًم٘مٞمف ضمؼميؾ  ×طمتك يٜمسٚمخ يٕمرض قمٚمٞمف اًمٜمبل 

شاًمريح اعمرؾمٚمةُمـ 
 (3)

. 

حيٛمؾ قمغم أن يماًل ُمٜمٝمام »: (ومٞمدارؾمف اًم٘مرآن)ي٘مقل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: قمـ ًمٗمظ: 

شيمان يٕمرض قمغم أظمر
(4)

. 

                                           
، وأسمق ضمٕمٗمر 152اعم٘مٜمع ذم رؾمؿ ُمّماطمػ إُمّمار: ص أظمرضمف اًمداين سمسٜمده ُمـ ـمريؼ أيب ىمالسمة ذم( 1)

اًمٓمحاوي ذم ُمِمٙمؾ أصمار ُمـ ـمريؼ أيب قمٛمر احلقيض قمـ محاد سمـ زيد، وؾماىمف اسمـ سمٓمال ذم ذطمف قمغم 

 .شإؾمٜماده صحٞمح»، وىمال حم٘مؼ اعم٘مٜمع: 11/224ئيض: صحٞمح اًمبخاري قمـ قمبد اًمرمحـ اًمٗمرا

 .1/5 ×ػ يمان سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب سمدء اًمقطمل، سماب: يمٞم( 2)

 .3/33أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب اًمّمقم، سماب: ُمـ صام رُمْمان إيامٟمًا واطمتساسمًا: ( 3)

 .9/44ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 4)
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، وي٘مرأ ×ومٝمذه اعمٕمارضة مجٕمت سملم اًمسامع واًمٕمرض، ومٞم٘مرأ ضمؼميؾ قمغم اًمٜمبل 

ن إٓ ، وشم١ميمد ذًمؽ روايات اعمٗماقمٚمة، واعمدارؾمة، إذ اعمٗماقمٚمة ٓ شمٙمق×قمٚمٞمف اًمٜمبل 

 ُمـ ـمروملم هماًمبًا.

شوإين قمارضٜمل -ذم رواية اًمَّسظمز -وإٟمف قمارضٜمل»ي٘مقل اسمـ طمجر: 
 (1)

. 

 .(×ِرض اًم٘مرآن قمغم اًمٜمبل َيٕمْ  سماب يمان ضمؼميؾ )وىمد سمقب اًمبخاري: 

ىمال اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: واعمراد يستٕمرضف ُما أىمرأه إياه
(2)

. 

 وذم ذًمؽ ي٘مقل اإلُمام أسمق قمٛمرو اًمداين :

ـــــ ـــــاَن َيْٕم ـــــؾَويَم ـــــغَم ضِمؼمي  ِرُض قَم

 

ـــــــٜمزيؾ  ـــــــَٚمَة اًمّت  ذم يُمــــــؾِّ قَمــــــاٍم مُجْ

 
ـــــف ـــــؾِّ قَمْرض ـــــِف ذم يُم ـــــاَن ُيْ٘مِري  وَمَٙم

 

ـــــبٕمفْ   ــــــ احلـــــروِف اًمسر  سمَِقاطِمـــــٍد ُِم

 
ـــــلْمِ  ـــــْرِب احلَ ـــــاَن سمُِ٘م ـــــك إَِذا يَم  طَمت

 

قَمَرَضــــــــف قَمٚمٞمــــــــــِف َُمّرشَمٞمـــــــــــ 
(3)

 

 
ن اًمٕمام اًمذي ويمان هذا اًمٚم٘ماء اعمبارك ذم ؿمٝمر رُمْمان ذم يمؾ قمام ُمرة، ومٚمام يما

يمان يٕمرض قمغم »ىمال:  قمارضف ُمرشملم، وم٘مد روي قمـ أيب هريرة  ×ىمبض ومٞمف 

ش اًم٘مرآن يمؾ قمام ُمرة، ومٕمرض قمٚمٞمف ُمرشملم ذم اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف.. ×اًمٜمبل 
 (4)

. 

ويمان يٚم٘ماه ذم يمؾ رُمْمان ُمٜمذ أٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن، وٓ خيتص ذًمؽ سمرُمْماٟمات 

 رض سمٕمد اهلجرة ٕٟمف يمان يسٛمك رُمْمان اهلجرة، وإن يمان صٞمام ؿمٝمر رُمْمان إٟمام وم

ىمبؾ أن يٗمرض صٞماُمف، ىماًمف اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح
(5)

. 

ويمان يٕمارضف ذم يمؾ ًمٞمٚمة ُمـ رُمْمان ومٞمام ٟمزل طمتك وىمت اعمٕمارضة، ومٙمان ي٘مسؿ 

ـ اًمٚمٞمٚمة. ـ اًم٘مرآن ذم يمؾ ؾمٜمة قمغم ًمٞمازم رُمْمان أضمزاء ومٞم٘مرأ يمؾ ًمٞمٚمة ضمزءاً ذم ضمزء ُم  ُما ٟمزل ُم

                                           
 .1/51، واٟمٔمر: شمٗمسػم اسمـ يمثػم: 9/44ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 1)

 .9/43طمجر: اٟمٔمر: ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري ٓسمـ ( 2)

 .87اٟمٔمر: إرضمقزة اعمٜمبٝمة ٕيب قمٛمرو اًمداين: ص ( 3)

 .6/229:  ×أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: يمان ضمؼميؾ يٕمرض اًم٘مرآن قمغم اًمٜمبل( 4)

 .9/44اٟمٔمر: ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري ٓسمـ طمجر: ( 5)
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ُمرارًا سمحسب شمٕمدد احلروف اعم٠مذون ذم ىمراءهتا، ويمان يٕمٞمد ذًمؽ اجلزء 

وًمتستققمب سمريمة اًم٘مرآن مجٞمع اًمِمٝمر
(1)

. 

وذم احلديث إـمالق اًم٘مرآن قمغم سمٕمْمف وقمغم ُمٕمٔمٛمف: ٕن »ي٘مقل: اسمـ طمجر: 

أول رُمْمان ُمـ سمٕمد اًمبٕمثة مل يٙمـ ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن إٓ سمٕمْمف، صمؿ يمذًمؽ يمؾ رُمْمان 

شُما شم٠مظمر ٟمزوًمف سمٕمد رُمْمان اعمذيمقرٓ سمٕمده إمم رُمْمان إظمػم ومٙمان ىمد ٟمزل يمٚمف إ
(2)

. 

 وإن ختّمٞمص ؿمٝمر رُمْمان وهق ؿمٝمر اًم٘مرآن سماعمٕمارضة ُمالئؿ ًمف.

وومٞمف إؿمارة إمم أن اسمتداء ٟمزول اًم٘مرآن يمان ذم ؿمٝمر رُمْمان: »ي٘مقل اسمـ طمجر: 

... وُمٕمارضتف ُما ٟمزل ُمٜمف ذم اًمدٟمٞما مجٚمة واطمدة يمان ذم رُمْمان ٕن ٟمزوًمف إمم اًمسامء

ذًمؽ يمثرة ٟمزول ضمؼميؾ ومٞمف، وذم يمثرة ٟمزوًمف ُمـ شمقارد اخلػمات  رُمْمان يٚمزم ُمـ

ش..واًمؼميمات ُمآ حيَم ... وومٞمف أن ًمٞمؾ رُمْمان أومْمؾ ُمـ هناره.
 (3)

. 

وظمّص سمذًمؽ رُمْمان ُمـ سملم اًمِمٝمقر: ٕن اسمتداء اإلحياء يمان »ال اسمـ يمثػم: وىم

ئٛمة ومٞمف ذم رآن وشمٙمراره ومٞمف، وُمـ صمؿ اضمتٝماد إــة اًم٘مـب دراؾمـذا يستحـومٞمف: وهل

ششمالوة اًم٘مرآن
 (4)

. 

 
                            

                                           
 .9/45اٟمٔمر: ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري ٓسمـ طمجر: ( 1)

 .1/49ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري ٓسمـ طمجر: ( 2)

 .9/45اعمّمدر اًمساسمؼ ( 3)

 .1/51شمٗمسػم اسمـ يمثػم: ( 4)
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 الفصل األول
 وأهنيتها وأدلة ثبوتها، وداللتهامفهوم العرضة األخرية 

 األخيرة وأهميتهاالمبحث األول: مفهوم العرضة 
 مفهوم العرضة األخيرة:

قمغم  ىمبؾ ووماشمف ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ×: هل ُما قمرضف اًمٜمبل اًمٕمرضة إظمػمة

ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم
(1)

. 

ًمسالم سمذًمؽ ٕهنا يماٟمت آظمر ُمٕمارضة سماًم٘مرآن سملم ضمؼميؾ قمٚمٞمف ا وؾُمّٛمٞمت

 .×واًمرؾمقل 

ة اًمتل شمقذم ومٞمٝما رؾمقل ـل اًمسٜمــ ومـرشمٞمـررت ُمـٙمـل شمـرة هل اًمتـرضة إظمٞمـواًمٕم

(2) ×اهلل 
. 

ف قمـ اهلل ُمٕمارضتف ًمف سماًم٘مرآن يمؾ ؾمٜمة: ُم٘ماسمٚمتف قمغم ُما أوطماه إًمٞم»ي٘مقل اسمـ يمثػم: 

 .ش شمقيمٞمًدا، أو اؾمتثباشًما وطمٗمًٔما...شمٕمامم، ًمٞمب٘مك ُما سم٘مل، ويذهب ُما ٟمسخ 

وقمرضف ذم اًمسٜمة إظمػمة ُمـ قمٛمره قمٚمٞمف اًمسالم قمغم ضمؼميؾ ُمرشملم، »صمؿ ىمال: 

شوقمارضف سمف ضمؼميؾ يمذًمؽ: وهلذا ومٝمؿ قمٚمٞمف اًمسالم اىمؽماب أضمٚمف
 (3)

. 

يؿ إٓ ىمٚمٞماًل مما ٟمزل ذم هذه اًمٕمرضة هماًمب اًم٘مرآن اًمٙمر وىمد قمرض ضمؼميؾ 

ذم  ×سمٕمد رُمْمان إظمػم، واًمذي يمان ذم ؾمٜمة قمنٍم ُمـ اهلجرة إمم أن ُمات اًمٜمبل 

 رسمٞمع إول ؾمٜمة إطمدى قمنمة.

 ٟمزوًمف شم٠مظمر ُما إٓ - إظمػم رُمْمان ذم – يمٚمف ٟمزل ىمد ومٙمان»ي٘مقل اسمـ طمجر: 

 شم٘مدم عمِا ًمٜمسبةسما ىمٚمٞمالً  يمان عما إيام شمٚمؽ ذم ٟمزل اًمذي ويم٠من...  اعمذيمقر رُمْمان سمٕمد

شُمٕمارضتف أُمر اهمتٗمر
 (4)

. 

                                           
 .75اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمحات ذم قمٚمٛمل اًمتجقيد واًم٘مراءات. أ د إسمراهٞمؿ اًمدورسي: ص ( 1)

 .254اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمحات قمٚمؿ اًم٘مراءات ًمٕمبد اًمٕمكم اعمس١مول: ص ( 2)

 .1/51: شمٗمسػم اسمـ يمثػم( 3)

 .9/44ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 4)
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 :أهمية العرضة األخيرة
 .صمبقت اًمٜمسخ ومٞمٝما عما يمان ُم٠مذوٟمًا ذم اًم٘مراءة سمف -1

ُمـ اعمٕمٚمقم قمٜمد اًمٕمٚمامء صمبقت اًمٜمسخ ذم اًمٕمرضة إظمػمة ًمبٕمض اعم٘مروء سمف مما 

ف يمان ُم٠مذوٟمًا ومٞمف شمقؾمٕمة ُمـ أوضمف إطمرف اًمسبٕمة، وم٠مصمبت اهلل ومٞمٝما ُما ؿماء أن يثبت

 ُمـ أطمرف هذا اًمٙمتاب.

ذم يمؾ قمام ُمرة،  × يمان ُيٕمرض اًم٘مرآن قمغم رؾمقل  » ىمال: ومٕمـ اسمـ قمباس 

ومٚمام يمان اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف قمرض قمٚمٞمف ُمرشملم، ومِمٝمد قمبد اهلل ومٕمٚمؿ ُما ُٟمسخ ُمٜمف 

شوُما سمدل
 (1)

. 

ُمـ رء؟ ىمال:  × أشمرك اًمٜمبل »، أٟمف ىمال ًمف ؿمداد سمـ ُمٕم٘مؾ:  وقمٜمف يمذًمؽ 

شُما سملم اًمدومتلمُما شمرك إٓ »
 (2)

. 

إٟمام أرادا ُمـ اًم٘مرآن اًمذي يتغم ... وي١ميد ذًمؽ ُما صمبت قمـ مجاقمة »ىمال اسمـ طمجر: 

ُمـ اًمّمحاسمة ُمـ ِذيمر أؿمٞماء ٟمزًمت ُمـ اًم٘مرآن ومٜمسخت شمالوهتا وسم٘مل طمٙمٛمٝما، أو مل 

يبؼ ُمثؾ طمديث قمٛمر: اًمِمٞمخ واًمِمٞمخة إذا زٟمٞما ومارمجقمها اًمبتة، وطمديث أٟمس: ذم 

ىمتٚمقا ذم سمئر ُمٕمقٟمة ىمال: وم٠مٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ ىمرآٟما: سمٚمٖمقا قمٜما ىمقُمٜما أٟما  ىمّمة اًم٘مراء اًمذيـ

ًم٘مد ًم٘مٞمٜما رسمٜما، وطمديث أيب سمـ يمٕمب: يماٟمت إطمزاب ىمدر اًمب٘مرة، وطمديث طمذيٗمة 

شُما ي٘مرؤون رسمٕمٝما يٕمٜمل سمراءة، ويمٚمٝما أطماديث صحٞمحة
(3)

. 

ُما ُمٕمارضتف ًمف سماًم٘مرآن يمؾ ؾمٜمة.. ًمٞمب٘مك ُما سم٘مل، ويذهب »وي٘مقل اسمـ يمثػم: 

شُٟمِسخ شمقيمٞمًدا، أو اؾمتثباشًما وطمٗمًٔما
 (4)

. 

                                           
حم٘م٘مف ؿمٕمٞمب إرٟم١موط:  ، ُمـ ـمرق قمـ إقمٛمش، قمـ أيب فمبٞمان، وىمال1/362أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد: ( 1)

، وىمال اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: 7/248واًمٜمسائل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى: ، شإؾمٜماده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم»

طمبٞمش، وىمال:  ، ُمـ ـمريؼ زر سمـ1/24ـ اجلزري ذم اًمٜمنم: وإؾمٜماده صحٞمح، وأظمرضمف اسم» :9/45

 . شورويٜما سم٢مؾمٜماد صحٞمح

 .6/191: (إٓ ُما سملم اًمدومتلم ×ُمـ ىمال مل يؽمك )أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: ( 2)

 .9/113ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 3)

 .1/51شمٗمسػم اسمـ يمثػم: ( 4)
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ُما أٟمزل اهلل ومٞمحٙمؿ ذم رُمْمان  ×يمان ضمؼميؾ يٕمارض اًمٜمبل »وي٘مقل اسمـ طمجر: 

شاهلل ُما يِماء ويثبت ُما يِماء، ومٗمل هذا إؿمارة إمم احلٙمٛمة ذم اًمت٘مسٞمط
 (1)

. 

وٓ ؿمؽ أن اًم٘مرآن ٟمسخ ُمٜمف وهمػم ومٞمف ذم اًمٕمرضة »وي٘مقل اسمـ اجلزري: 

 ×د صح اًمٜمص سمذًمؽ قمـ همػم واطمد ُمـ اًمّمحاسمة ... ىمال وم٢من اًمٜمبل إظمػمة، وم٘م
يمان يٕمرض اًم٘مرآن قمغم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم ذم يمؾ قمام ُمرة، ومٕمرض قمٚمٞمف اًم٘مرآن ذم 

ُمرشملم ومِمٝمد قمبد اهلل يٕمٜمل اسمـ ُمسٕمقد ُما ٟمسخ ُمٜمف  ×اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف اًمٜمبل 

شوُما سمدل
 (2)

. 

ًمٕمرضة إظمػمة اًمتل سملم ومٞمٝما ُما ٟمسخ ي٘مال إن زيد سمـ صماسمت ؿمٝمد ا»ىمال اًمبٖمقي: 

شوُما سم٘مل
 (3)

. 

، ومٝمل سمٛمثاسمة شم٠ميمٞمد صمبت ذم اًمٕمرضة إظمػمة اًم٘مرآن اًمذي ٟمتٕمبد اهلل سمف -2

 اعمحٗمقظ، واقمتامد اًمثاسمت اعم٘مروء.

ي٘مقل اسمـ ُمسٕمقد: .. يمان قمام ىمبض قُمرض قمٚمٞمف اًم٘مرآن ُمرشملم، »ي٘مقل ُمٙمل: 

ومٛمـ ىمرأ .. قمغم رء ُمـ هذه احلروف ومٙمان إذا ومرغ أىمرُأ قمٚمٞمف ومٞمجٞمزين أين حمسـ، 

شومال يدقمٜمف رهمبة قمٜمف، وم٢مٟمف ُمـ ضمحد آية ضمحد سمف يمٚمف
 (4)

. 

ومجٛمع اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم إُمة سمحسـ اظمتٞمار اًمّمحاسمة قمغم »ي٘مقل اًمبٖمقي: 

ش×ُمّمحػ واطمد هق آظمر اًمٕمرضات ُمـ رؾمقل اهلل 
 (5)

. 

                                           
 .9/45اري: ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخ( 1)

 .1/44اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ٓسمـ اجلزري: ( 2)

 .1/141، واٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 4/525ذح اًمسٜمة ًمٚمبٖمقي: ( 3)

، وإصمر: أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف، سماب: ومْمائؾ اًم٘مرآن: 112: ص  -سماظمتّمار –اإلسماٟمة عمٙمل( 4)

ًمق  »، وومٞمف ىمقًمف: 112ْمائؾ اًم٘مرآن: ص اسمـ ؾمػميـ ذم وم ، وأسمق قمبٞمد اًم٘ماؾمؿ سمـ ؾمالم سمسٜمده قمـ1/61

 ، وؾمٞم٠ميت ىمريباً.شأو ًمتٙمٚمٗمت أن آشمٞمفأقمٚمؿ أن أطمدًا شُمبّٚمٖمٜمٞمف اإلسمؾ أطمدث قمٝمدًا سماًمٕمرضة إظمػمة ُمٜمل ٕشمٞمتف، 

 .1/141، واٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 4/511ذح اًمسٜمة ًمٚمبٖمقي:  (5)
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سٜمة اًمتل شمقذم وصار إصؾ ُما اؾمت٘مرت قمٚمٞمف اًم٘مراءة ذم اًم»وي٘مقل أسمق ؿماُمة: 

ذم شمٚمؽ اًمسٜمة ُمرشملم، صمؿ اضمتٛمٕمت  سمٕمد ُما قمارضف سمف ضمؼميؾ  ×ومٞمٝما رؾمقل اهلل 

ش اًمّمحاسمة قمغم إصمباشمف سملم اًمدومتلم
 (1)

. 

ـ يمثػم:  شومٚمام يمان ذم اًمسٜمة اًمتل شمقذم ومٞمٝما قمارضف سمف ُمرشملم شم٠ميمٞمداً وشمثبٞمتًا» وي٘مقل اسم
(2)

. 

يماٟمت ىمراءة أيب سمٙمر وقمٛمر »قمـ أيب قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل ىمقًمف: وٟم٘مؾ اًمزريمٌم 

وقمثامن وزيد سمـ صماسمت واعمٝماضمريـ وإٟمّمار واطمدة، يماٟمقا ي٘مرءون اًم٘مراءة اًمٕماُمة، 

شاًمذي ىمبض ومٞمف قمغم ضمؼميؾ ُمرشملم ذم اًمٕمام ×وهل اًم٘مراءة اًمتل ىمرأها رؾمقل اهلل 
 (3)

. 

يمان ومٞمام أٟمزل ُمـ اًم٘مرآن قمنم  »: وىمال اًمسٞمقـمل قمٜمد ذطمف ًم٘مقل قمائِمة

 ×ُمات حيرُمـ، صمؿ ٟمسخـ سمخٛمس ُمٕمٚمقُمات، ومتقذم رؾمقل اهلل رضٕمات ُمٕمٚمق
ـر ومٞمام ي٘مرأ ُمـ اًم٘مرآن ش وه

 (4)
. 

أي: ي٘مرؤها سمٕمض اًمٜماس ًمٙمقهنؿ مل يبٚمٖمٝمؿ اًمٜمسخ اًمقاىمع ذم اًمٕمرضة  »ىمال: 

ش إظمػمة ًم٘مرب قمٝمدهؿ ومٚمام سمٚمٖمٝمؿ رضمٕمقا وأمجٕمقا قمغم أٟمف ٓ يتغم
 (5)

. 

، وماعمٜمسقخ دء ؿمذوذ اًم٘مراءاتشمٕمتؼم اًمٕمرضة إظمػمة ُمرطمٚمة ُمـ ُمراطمؾ سم -3

ُمـ اًم٘مرآن سماًمٕمرضة إظمػمة يٕمتؼم ؿماذًا، ويدظمؾ ومٞمف ُما ُٟم٘مؾ ذم ُمّمحػ أيب، واسمـ 

ُمسٕمقد، ُمـ طمروف قمغم اقمتبار أهنا يماٟمت ُمـ احلروف اعم٠مذون ذم ىمراءهتا صمؿ 

 ٟمسخت سماًمٕمرضة إظمػمة.  

ف هذه وأمجٕمت إُمة اعمٕمّمقُمة ُمـ اخلٓم٠م قمغم ُما شمْمٛمٜمت »ي٘مقل اسمـ اجلزري: 

وشمرك ُما ظماًمٗمٝما ُمـ زيادة وٟم٘مص وإسمدال يمٚمٛمة  - ُمّماطمػ قمثامن  -اعمّماطمػ 

                                           
 .89ص  -ّمارسماظمت -اعمرؿمد اًمقضمٞمز ٕيب ؿماُمة  (1)

 .1/81شمٗمسػم اسمـ يمثػم: ( 2)

 .1/237اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمزريمٌم: ( 3)

، واًمٜمسائل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى، 4/167أظمرضمف ُمسٚمؿ، يمتاب اًمرضاع، سماب: اًمتحريؿ سمخٛمس رضٕمات: ( 4)

 .5/196:  يمتاب اًمٜمٙماح، سماب: اًم٘مدر اًمذي حيرم ُمـ اًمرضاع

 .4/61اًمديباج قمغم صحٞمح ُمسٚمؿ ًمٚمسٞمقـمل : ( 5)
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سم٠مظمرى مما يمان ُم٠مذوٟمًا ومٞمف شمقؾمٕمة قمٚمٞمٝمؿ، ومل يثبت قمٜمدهؿ صمبقشمًا ُمستٗمٞمْمًا أٟمف ُمـ 

اًم٘مرآن ... ويمتبت اعمّماطمػ قمغم اًمٚمٗمظ اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف ذم اًمٕمرضة إظمػمة قمـ 

ُمـ أئٛمة اًمسٚمػ يمٛمحٛمد سمـ ؾمػميـ، وقمبٞمده ، يمام ّسح سمف همػم واطمد ×رؾمقل اهلل 

 شاًمسٚمامين، وقماُمر اًمِمٕمبل
(1)

. 

ُْٟمَثكبد اهلل سمـ ُمسٕمقد وأيب اًمدرداء: ىمراءة قم »وىمال:  ْٕ يَمِر َوا ، وىمراءة اسمـ  ()َواًمذر

ويمان َأَُماَُمٝمؿ َُمِٚمٌؽ َي٠ْمظُمُذ يُمؾر ؾَمِٗمٞمٜمٍة َصاحلٍة هَمّْمبا* وأُما اًمُٖمالُم ومٙمان )قمباس: 

سمروايات اًمث٘مات ...أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم قمدم ضمقاز اًم٘مراءة  ذًمؽ مما صمبت ، وٟمحق (يَماومِراً 

، وإن صمبتت سماًمٜم٘مؾ وم٢مهنا  ×هبا ٕن هذه اًم٘مراءات مل شمثبت ُمتقاشمرة قمـ اًمٜمبل 

ش ُمٜمسقظمة سماًمٕمرضة إظمػمة
 (2)

. 

 أصمٜماء طمديثف قمـ اًم٘مراءات اًمِماذة يماعمٜمسقسمة ٓسمـ ُمسٕمقد  –وي٘مقل أسمق ؿماُمة 

ومجٛمٕمٝمؿ قمثامن قمغم رؾمؿ  »ىمال:  - ( ؾمٞمئة إٟما يمتبٜماها قمٚمٞمؽ أصاسمؽ ُمـ وُما)ُمثؾ: 

وم٠مؾم٘مٓمقا ُما ومٝمٛمقا ٟمسخف سماًمٕمرضة إظمػمة ورؾمٛمقا ُما ؾمقى ذًمؽ ُمـ اًم٘مراءات 

 ش اًمتل مل شمٜمسخ
(3)

. 

 

                            

                                           
 .1/7اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم: ( 1)

 .1/25اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم: سمتٍمف يسػم: ( 2)

 . 113اعمرؿمد اًمقضمٞمز ٕيب ؿماُمة: سماظمتّمار ص ( 3)
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 أدلة ثبوت العرضة األخيرة وبعض دالالتها: المبحث الثاني
وُمقىمقومة أصمبتت اعمٕمارضة إظمػمة، وسم٠مهنا  وردت أطماديث وروايات ُمرومققمة

 ، وهل يمام يكم:  ×شمٙمررت ُمرشملم ذم اًمٕمام اًمذي شمقذم ومٞمف اًمٜمبل 

يمان  أن ضمؼميؾ ×أرسر إزمر اًمٜمبل  »: ىماًمت قمـ وماـمٛمة قمـ قمائِمة -1

ٓ طمرض أضمكم ٓ أراه إ ش يٕمارضٜمل سماًم٘مرآن يمؾ ؾمٜمة ُمرة، وإٟمف قمارضٜمل اًمٕمام ُمرشملم، و
 (1)

. 

اًم٘مرآن يمؾ قمام ُمرة،  ×يمان ُيٕمرض قمغم اًمٜمبل  »ىمال:  قمـ أيب هريرة   -2

 ش ومٕمرض قمٚمٞمف ُمرشملم ذم اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف..
(2)

 

أي اًم٘مراءشملم يماٟمت أظمػمًا: ىمراءة قمبد اهلل، أو  »، ىمال: قمـ اسمـ قمباس   -3

، يمان يٕمرض اًم٘مرآن  ×ىمراءة زيد؟ ىمال: ىمٚمٜما: ىمراءة زيد، ىمال: ٓ إن رؾمقل اهلل 

رة، ومٚمام يمان ذم اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف قمرضف قمٚمٞمف ُمرشملم، قمغم ضمؼميؾ يمؾ قمام ُم

ش ويماٟمت آظمر اًم٘مراءة ىمراءة قمبد اهلل
 (3)

. 

أي اًم٘مراءشملم  » ىمال: وذم رواية أظمرى قمـ أيب فمبٞمان قمـ اسمـ قمباس  -4

شمٕمدون أول، ىماًمقا: ىمراءة قمبد اهلل، ىمال: ٓ سمؾ هل أظمرة،  يمان ُيٕمرض اًم٘مرآن قمغم 

ام يمان اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف قمرض قمٚمٞمف ُمرشملم، ُمرة، ومٚم ذم يمؾ قمام ×رؾمقل 

شومِمٝمد قمبد اهلل ومٕمٚمؿ ُما ُٟمسخ ُمٜمف وُما سمدل
(4)

. 

                                           
 .6/229: ×أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: يمان ضمؼميؾ يٕمرض اًم٘مرآن قمغم اًمٜمبل( 1)

 .6/229:  ×ب: يمان ضمؼميؾ يٕمرض اًم٘مرآن قمغم اًمٜمبلأظمرضمف اًمبخاري، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سما( 2)

يمؿ ذم اعمستدرك: ، ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝماضمر قمـ جماهد، واحلا1/275أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد: ( 3)

هذا طمديث صحٞمح اإلؾمٜماد، وواوم٘مف »، وىمال: شومٙماٟمت ىمراءة اسمـ ُمسٕمقد آظمرهـ»، وومٞمف: 2/251

ال حم٘مؼ اعمسٜمد: ؿمٕمٞمب ، وىم9/249ٛمع اًمزوائد: اًمذهبل، وىمال اهلٞمثٛمل رضماًمف رضمال اًمّمحٞمح: جم

 .شصحٞمح»إرٟم١موط: 

ٞمان، وىمال حم٘م٘مف ؿمٕمٞمب إرٟم١موط: ، ُمـ ـمرق قمـ إقمٛمش، قمـ أيب فمب1/362أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد: ( 4)

، وىمال اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: 7/248واًمٜمسائل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى:  ،شإؾمٜماده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم»

 = : طمبٞمش، وىمال ، ُمـ ـمريؼ زر سمـ1/24ٞمح، وأظمرضمف اسمـ اجلزري ذم اًمٜمنم: وإؾمٜماده صح» :9/45
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 : بعض الدالالت المأخوذة من أحاديث العرضة األخيرة
 ×إن اًمٜمافمر ذم هذه اعمدارؾمة واعمٕمارضة اعمباريمة واًمٚم٘ماء اًمذي مجع سملم ٟمبٞمٜما 

ٞمف قمارضف ُمرشملم يِمػم ذًمؽ ، وشمٙمراره يمؾ قمام، وذم اًمٕمام اًمذي شمقذم وموضمؼميؾ 

إمم دٓٓت وومقائد مجة يستٚمٝمؿ ُمٜمٝما أهؾ اًم٘مرآن ودارؾمقه اًمٕمؼم واًمقىمٗمات اًمٙمثػمة، 

 ومما يٛمٙمـ أن ٟمْمٕمف هٜما ُما يكم:

إن ـمري٘مة اإلىمراء واًمتٕمٚمؿ هلذا اًمٙمتاب ُمبٜمٞمة قمغم اعمٜمٝمجٞمة اًمٜمبقية، وهل  -1

ٕطمٙمام، ويزداد وصمقىمًا اًمٕمرض قمغم جمٞمد ًمٚم٘مراءة، ُماهر سمإطمٙمام، إذ هبا يتٕمٚمؿ ا

ًمٚمحٗمظ، وشمزداد احلاضمة ًمٚمٛمٕمارضة سمحسب طماضمة اًمٓماًمب، وًمذًمؽ ُمـ ُمٕماين شمٙمرار 

 اًمت٠ميمٞمد وآؾمتثبات ُمـ اعمحٗمقظ. × اعمٕمارضة ذم اًمٕمام اًمذي شمقذم ومٞمف

ٓ سمد أن يٙمقن حلَٗمَٔمة اًم٘مرآن ُمٕمارضة ؾمٜمقية قمغم ُمِماخيٝمؿ، »ي٘مقل اًمٕمٞمٜمل: 

ش ٓماًمب واطمتٞماضمف ًمذًمؽويزداد قمدد اعمٕمارضة سمحسب طمال اًم
 (1)

. 

ومّمؾ ذم اؾمتحباسمٜما ًمٚم٘مارئ قمرض » اًمبٞمٝم٘مل حلديث اعمٕمارضة سم٘مقًمف: وسمّقب

شاًم٘مرآن ذم يمؾ ؾمٜمة قمغم ُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمف
 (2)

. 

 قمغم يٕمرض يمان سمحٗمٔمف متسٙمف ؿمدة ُمـ »: -ذم ومْمائؾ اًم٘مرآن  -قل اًمرازي وي٘م

 قمرض ومٞمٝما ىمبض اًمتل اًمسٜمة وذم واطمدة، ُمرة ؾمٜمة يمؾ ذم - اًمسالم قمٚمٞمٝمام - ضمؼميؾ

ش ُمرشملم – اًمسالم قمٚمٞمٝمام - قمٚمٞمف
 (3)

. 

إن ذم آظمر اًمٕمٛمر حيسـ سماعمسٚمؿ آٟم٘مٓماع ًمٚمٕمبادة واإليمثار ُمـ احلسٜمات،  -2

 سم٘مرب أضمٚمف . ×وًمذًمؽ عما وىمٕمت اعمٕمارضة ُمرشملم وشمٙمررت ؿمُٕمر اًمٜمبل 

                                                           

 . شورويٜما سم٢مؾمٜماد صحٞمح= 

 .1/76قمٛمدة اًم٘ماري ذح صحٞمح اًمبخاري ًمٚمٕمٞمٜمل: ( 1)

 .3/519اٟمٔمر: ؿمٕمب اإليامن ًمٚمبٞمٝم٘مل: ( 2)

 .4ومْمائؾ اًم٘مرآن ًمٚمرازي: ص ( 3)
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 ×وعما قمارضف ضمؼميؾ سماًم٘مرآن ذم آظمر ؾمٜمة ُمرشملم اؾمتدل »ي٘مقل اًم٘مرـمبل: 
ش قمغم ىمرب أضمٚمف ُمـ طمٞمث خماًمٗمة اًمٕمادة اعمت٘مدُمةسمذًمؽ 

(1)
. 

وومٞمف اؾمتحباب شمٙمثػم  »ة شمٙمرير اعمٕمارضة ُمرشملم: وي٘مقل اسمـ طمجر ُمِمػمًا إمم ومائد

شاًمٕمبادة ذم آظمر اًمٕمٛمر
 (2)

. 

وُما يماٟمت ُمدارؾمتف ًمٚم٘مرآن إٓ ًمتزيده رهمبة ذم أظمرة،  »وي٘مقل اسمـ سمٓمال: 

شوشمزهًدا ذم اًمدٟمٞما
 (3)

. 

ارة اًمّماحللم ًمبٕمْمٝمؿ، وُمدارؾمة أهؾ اًم٘مرآن سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض إن ُمبدأ زي -3

 وشمٙمرار ذًمؽ ُمـ وؾمائؾ طمٗمٔمف، وومٞمٝما شمٕمزيز ًمألظمقة اإلؾمالُمٞمة.

احلث قمغم زيارة اًمّمٚمحاء، وأهؾ  -شمٙمرار اعمٕمارضة  –وومٞمٝما  »ي٘مقل اسمـ طمجر: 

ش اخلػم، وشمٙمرار ذًمؽ إذا يمان اعمزور ٓ يٙمرهف
 (4)

. 

ش أن اجلٚمٞمس اًمّماًمح ُيٜمتٗمع سمٛمجاًمستفوومٞمف دًمٞمؾ  »وي٘مقل اسمـ سمٓمال: 
 (5)

. 

إن رُمْمان ؿمٝمر اًم٘مرآن وختّمٞمّمف سماعمدارؾمة واعمٕمارضة وشمٙمرار ذًمؽ ومٞمف  -4

 ُمالئؿ ًمف، إذ ىمراءة اًم٘مرآن ومٞمف أومْمؾ ُمـ ؾمائر إذيمار.

وظُمّص سمذًمؽ رُمْمان ُمـ سملم اًمِمٝمقر: ٕن اسمتداء اإلحياء يمان  »ي٘مقل اسمـ يمثػم: 

وشمٙمراره ومٞمف، وُمـ صمؿ اضمتٝماد إئٛمة ومٞمف ذم شمالوة  ومٞمف: وهلذا يستحب دراؾمة اًم٘مرآن

شاًم٘مرآن
(6)

. 

                            

                                           
 .7/94اعمٗمٝمؿ عما أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمتاب ُمسٚمؿ: ( 1)

 .9/45ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 2)

 .1/13ذح صحٞمح اًمبخاري ٓسمـ سمٓمال: ( 3)

 .9/31ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 4)

 .1/41ذح صحٞمح اًمبخاري ٓسمـ سمٓمال: ( 5)

 .1/51شمٗمسػم اسمـ يمثػم: ( 6)
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 ومسائل متعلقة بذلك، الذين حضروا العرضة األخيرة: المبحث الثالث
أؿمارت روايات اًمٕمرضة إظمػمة سم٠من يماًل ُمـ اًمّمحاسمٞملم اًمٙمريٛملم قمبد اهلل سمـ 

 وؿمٝمدا اًمٕمرضة إظمػمة.ىمد طمرضا  وزيد سمـ صماسمت  ُمسٕمقد 

ومل شمبلم شمٚمؽ اًمروايات ُماهٞمة ذًمؽ احلْمقر، هؾ هق سماجلسد وؾمامع ُما ُيتغم قمغم 

وُما يتٚمقه، أو هق طمْمقر سمٛمٕمٜمك أهنام اعمتٚم٘مٞمان ًم٘مراءة اًمٕمرضة إظمػمة ُمـ اًمٜمبل  ×

 سمٕمد اعمٕمارضة ُمباذة واقمتامد ىمراءهتا ىمراءة هنائٞمة هلام؟. ×

ب: ًمدًٓمة اًمروايات اًمساسم٘مة قمغم ذًمؽ، وسمٕمض وئمٝمر زم أن إظمػم هق إىمر

 اًمٜم٘مقل اعمٜمسقسمة هلام يمٛمثؾ ُما يكم:

.. يمان قمام ىمبض قُمرض قمٚمٞمف اًم٘مرآن ُمرشملم، ومٙمان إذا »: ي٘مقل اسمـ ُمسٕمقد 

شومرغ أىمرُأ قمٚمٞمف ومٞمجٞمزين أين حمسـ
(1)

. 

وأٟمف قمارضف سماًم٘مرآن ذم آظمر ؾمٜمة ُمرشملم، وم٠مظمذشمف ُمـ اًمٜمبل  »: وي٘مقل يمذًمؽ 

ش ٕمامذًمؽ اًم ×
 (2)

. 

ومٚمام يمان ذم اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف  »ىمقًمف:  وذم رواية جماهد قمـ اسمـ قمباس 

ش قمرضف قمٚمٞمف ُمرشملم، ويماٟمت آظمر اًم٘مراءة ىمراءة قمبد اهلل
 (3)

ومٙماٟمت  »، وذم ًمٗمظ: 

شىمراءة اسمـ ُمسٕمقد آظمرهـ
 (4)

. 

 وؾمقف أؾمقق اًمروايات اًمتل ضماءت ومٞمٝما اإلؿمارة إمم طمْمقرمها:

 ومٝمل ُما يكم: ل أؿمارت إمم طمْمقر قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد : اًمروايات اًمتأوًٓ 

أي اًم٘مراءشملم يماٟمت أظمػمًا: ىمراءة قمبد اهلل، أو  »، ىمال: قمـ اسمـ قمباس  -1

، يمان يٕمرض اًم٘مرآن  ×ىمراءة زيد؟ ىمال: ىمٚمٜما: ىمراءة زيد، ىمال: ٓ إن رؾمقل اهلل 

                                           
 ؾمبؼ خترجيف ىمريبًا.( 1)

 .1/252ٟم٘مٚمف اًمسٞمقـمل قمـ اسمـ إٟمباري ذم اًمدر اعمٜمثقر: ( 2)

 ؾمبؼ خترجيف ىمريبًا.( 3)

 .2/251قمٜمد احلايمؿ ذم اعمستدرك: ( 4)
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لم، شمقمغم ضمؼميؾ يمؾ قمام ُمرة، ومٚمام يمان ذم اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف قمرضف قمٚمٞمف ُمر

ش قمبد اهلل ويماٟمت آظمر اًم٘مراءة ىمراءة
 (1)

. 

أي اًم٘مراءشملم شمٕمدون أول، ىماًمقا:  » ىمال: قمـ أيب فمبٞمان قمـ اسمـ قمباس  -2

ذم يمؾ  ×ىمراءة قمبد اهلل، ىمال: ٓ سمؾ هل أظمرة،  يمان ُيٕمرض اًم٘مرآن قمغم رؾمقل 

 قمام ُمرة، ومٚمام يمان اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف قمرض قمٚمٞمف ُمرشملم، ومِمٝمد قمبد اهلل ومٕمٚمؿ ُما

ش ُٟمسخ ُمٜمف وُما سمدل
 (2)

. 

ًمق أقمٚمؿ أطمدًا أطمدث سماًمٕمرضة إظمػمة ُمٜمل  »أٟمف ىمال:  قمـ اسمـ ُمسٕمقد  -3

ش ًمرطمٚمت إًمٞمف
 (3)

. 

ًمق أقمٚمؿ أن أطمدًا شُمبّٚمٖمٜمٞمف اإلسمؾ أطمدث قمٝمداً  »: قمـ اسمـ ُمسٕمقد  -4

ش سماًمٕمرضة إظمػمة ُمٜمل ٕشمٞمتف، أو ًمتٙمٚمٗمت أن آشمٞمف
 (4)

. 

، أو إلؿمارة إمم طمْمقر زيد سمـ صماسمت : اًمروايات اًمتل ضماءت ومٞمٝما اصماٟمٞماً 

ُمٍّمطمة سم٠من اًمذي مجع قمٚمٞمف قمثامن اًمٜماس هل ىمراءة زيد وهل اعمقاوم٘مة ًمٚمٕمرضة 

 إظمػمة ًمِمٝمقده هلا.

 : ومٞم٘مقًمقنقمرضات،  × قُمرض اًم٘مرآن قمغم رؾمقل اهلل» ىمال: قمـ ؾمٛمرة  -1

ش إن ىمراءشمٜما هذه هل اًمٕمرضة إظمػمة
(5)

قمٚمٞمٝما اًمٜماس  ، أي اًمتل مجع قمثامن 

 شمقاومؼ اًمٕمرضة إظمػمة، وهل ىمراءة زيد.

                                           
 ؾمبؼ خترجيف.( 1)

 ؾمبؼ خترجيف. ( 2)

 .1/252ٟم٘مٚمف اًمسٞمقـمل قمـ اسمـ إٟمباري ذم اًمدر اعمٜمثقر: ( 3)

يم٠مٟمف اطمؽمز سم٘مقًمف: شمبٚمٖمٜمٞمف اإلسمؾ، قمٛمـ ٓ يّمؾ »سمـ طمجر قمغم هذه اًمرواية سم٘مقًمف: ؾمبؼ خترجيف، وقمٚمؼ ا( 4)

رواطمؾ، إُما ًمٙمقٟمف يمان ٓ يريمب اًمبحر وم٘مّٞمد سماًمؼم، أو ٕٟمف يمان ضمازُمًا سم٠مٟمف ٓ أطمد يٗمقىمف ذم إًمٞمف قمغم اًم

 .9/51. اًمٗمتح: شءذًمؽ ُمـ اًمبنم وماطمؽمز قمـ ؾمٙمان اًمسام

هذا طمديث صحٞمح قمغم ذط اًمبخاري سمٕمْمف، وسمٕمْمف »، وىمال: 2/231ايمؿ ذم اعمستدرك: أظمرضمف احل( 5)

 .9/44. اًمٗمتح: شإؾمٜماده طمسـ»حلاومظ اسمـ طمجر:  خيرضماه، وىمال اقمغم ذط ُمسٚمؿ، ومل
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ومػمون أو ومػمضمقن أن شمٙمقن ىمراءشمٜما هذه أطمدث » وقمـ اسمـ ؾمػميـ:  -2

شاًم٘مراءشملم قمٝمدًا سماًمٕمرضة إظمػمة
 (1)

 ي٘مّمد: ىمراءة زيد، واًمتل مجع قمثامن اًمٜماس قمٚمٞمٝما.. 

اًم٘مراءة اًمتل قُمرضت قمغم رؾمقل اهلل ذم اًمٕمام  »وقمـ قمبٞمدة اًمّسٚمامين أٟمف ىمال:   -3

 ش اًمذي ىمبض ومٞمف هذه اًم٘مراءة اًمتل ي٘مرأها اًمٜماس
(2)

 . 

واًمٕمرضة أظمرة هل ىمراءة زيد سمـ صماسمت وهمػمه، وهل اًمتل  »ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞمة: 

ش أُمر اخلٚمٗماء اًمراؿمدون أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم سمٙمتاسمتٝما ذم اعمّماطمػ
 (3)

. 

قمغم  ىمرأ زيد سمـ صماسمت»أيب قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل أٟمف ىمال: وروى اًمبٖمقي قمـ  -4

ذم اًمٕمام اًمذي شمقوماه اهلل ومٞمف ُمرشملم، وإٟمام ؾمٛمٞمت هذه اًم٘مراءة ىمراءة  ×رؾمقل اهلل 

، وىمرأها قمٚمٞمف، وؿمٝمد اًمٕمرضة إظمػمة،  ×زيد سمـ صماسمت، ٕٟمف يمتبٝما ًمرؾمقل اهلل 

ويمان ي٘مرئ اًمٜماس هبا طمتك ُمات، وًمذًمؽ اقمتٛمده أسمق سمٙمر وقمٛمر ذم مجٕمف، ووٓه 

شؿ أمجٕملمقمثامن يمتبف اعمّماطمػ ريض اهلل قمٜمٝم
(4)

. 

ويٛمٙمـ اجلٛمع سملم  »: -ضماُمٕمًا سملم هذه إىمقال  -تح ذم اًمٗم ىمال اسمـ طمجر

اًم٘مقًملم سم٠من شمٙمقن اًمٕمرضتان إظمػمشمان وىمٕمتا سماحلروملم اعمذيمقريـ، ومٞمّمح إـمالق 

شأظمرية قمغم يمؾ ُمٜمٝمؿ
(5)

. 

: وُمـ ظمالل اًمٜمٔمر ذم إىمقال اًمساسم٘مة يتبلم أن يمالً ُمٜمٝمام طمرض اًمٕمرضة وىمٚمت

ة، واًمروايات يماًل ُمٜمٝما خيؼم سمقاىمع طمْمقر ُمـ أؿمارت إًمٞمف، وٓ شمْماد سملم إظمػم

                                           
، ُمـ ـمريؼ أيقب اًمسختٞماين، واسمـ ؿمبة ذم 357أظمرضمف أسمق قمبٞمد اًم٘ماؾمؿ سمـ ؾمالم ذم ومْمائؾ اًم٘مرآن: ص  (1)

 .3/994شماريخ اعمديٜمة اًمٜمبقية: 

، 11/561أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمبة ذم ُمّمٜمٗمف، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: ذم درس اًم٘مرآن وقمرضف:  (2)

 .7/155ٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمبقة: واًمب

 .13/395اًمٗمتاوى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞمة:  (3)

 .1/141، واٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 4/525ذح اًمسٜمة ًمٚمبٖمقي:  (4)

 .9/45ومتح اًمباري ٓسمـ طمجر:  (5)
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وظماصة وأين ؾم٠مصمبت ذم اعمس٠مًمة اًمتاًمٞمة أٟمف ٓ ومرق سملم  احلروملم ُمـ طمٞمث اًمرواية،

ىمراءة اًمّمحاسمٞملم اًمٙمريٛملم ُمـ طمٞمث اًمرواية سمإؾماٟمٞمد اعمتقاشمرة اعمتّمٚمة
(1)

. 

 مسائل متعلقة
 : المسألة األولى

ر ذم إدًمة اًمساسم٘مة واًمتل أصمبتت طمْمقر اًمّمحاسمٞملم اًمٙمريٛملم اسمـ ُمـ ظمالل اًمٜمٔم

 ًمٚمٕمرضة إظمػمة.ُمسٕمقد وزيد سمـ صماسمت 

م زيد سمـ صماسمت  ذم مجع اًم٘مرآن ذم اًمٕمٝمد اًمبٙمري واًمٕمثامين وشمقمم اعمٝمٛمة  ومٚمامذا ىُمدِّ

 ؟ .دون اسمـ ُمسٕمقد 

، وُمٜمزًمتف  × وُمٙماٟمتف ُمـ رؾمقل اهلل ُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ٓ خيٗمك ىمدر اسمـ ُمسٕمقد 

 ُمـ اًمّمحاسمة، وُمٙماٟمتف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظماصة.

ُمـ رّسه أن ي٘مرأ اًم٘مرآن  »مم أظمذ ىمراءة اًم٘مرآن ُمٜمف سم٘مقًمف: إ ×وم٘مد أرؿمد اًمٜمبل 

ش رـمبًا يمام أٟمزل، ومٚمٞم٘مرأه قمغم ىمراءة اسمـ أّم قمبد
 (2)

. 

 ي٘مقل: ×، ىمال: ؾمٛمٕمت اًمٜمبل   قمبد اهلل سمـ قمٛمرووقمـ 

ُمـ اسمـ أّم قمبد، وُمٕماذ سمـ ضمبؾ، وأيّب سمـ يمٕمب، وؾمامل ظمذوا اًم٘مرآن ُمـ أرسمٕمة:  »

 شُمقمم أيب طمذيٗمة
(3)

. 

                                           
ًم٘مرآن قمٜمد قمبد اهلل اجلديع ذم يمتاسمف: اعم٘مدُمات إؾماؾمٞمة ذم قمٚمقم ا -ًم٘مد ذيمر أطمد اًمباطمثلم اعمٕماسيـ  (1)

طمٞمث إّن اًمٜمّبّل »وضمف اجلٛمع سملم إظمبار أن ٟم٘مقل: و» :وضمٝمًا ًمٚمجٛمع سم٘مقًمف -اظمتٞمار زيد شمٕمرضف ٕؾمباب 

، أو ُمّرات قُمرض قمٚمٞمف اًم٘مرآن ذم قماُمف اًمذي شمقذّم ومٞمف ُمّرشملم سماقمتبار وىمقع ذًمؽ ُمٜمف ُمع ضمؼميؾ  ×

طمرض إطمداها واسمـ ُمسٕمقد  يد، ومٞمٙمقن زوضمؼميؾ  ×سماقمتبار وىمقع اًمٕمرض ُمـ اًمّٓمروملم اًمٜمّبّل 

، وىمد ظمٓم٠مه اًمباطمث: حمٛمد اًمٓماؾمان ذم يمتاسمف: اعمّماطمػ 115: ص  . اعم٘مدُمات إؾماؾمٞمةشإظمرى

اعمٜمسقسمة ًمٚمّمحاسمة، ُمثبتًا وُم٘مررًا أن اًمذي طمرض اًمٕمرضة إظمػمة هق زيد سمـ صماسمت وم٘مط، وٟماومٞمًا طمْمقر 

اىمع ُما ذيمره يْمُٕمػ أُما صحة أصمار اسمـ ُمسٕمقد سمتقضمٞمف أدًمة طمْمقره سمتقضمٞمٝمات ُمتٕمددة، وًمٙمـ ذم اًمق

اًمتل أوردهتا واعمثبتة طمْمقر اسمـ ُمسٕمقد، يمام هق ُم٘مرر ذم هذا اًمبحث. اٟمٔمر: اعمّماطمػ اعمٜمسقسمة 

 .361ًمٚمّمحاسمة: ص 

 ؾمبؼ خترجيف.( 2)

 ؾمبؼ خترجيف.( 3)
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5: 

أٟمف أطمؼ سم٠من يتقمم مجع اًم٘مرآن، وؿمّؼ قمٚمٞمف قمدم اظمتٞماره  وًمذًمؽ يمان يرى 

 عما ًمف ُمـ اعمٙماٟمة ذم اًم٘مراءة واًمتٚم٘مل. -وشم٘مديؿ زيد قمٚمٞمف  -ًمٜمسخ اعمّماطمػ 

سمْمٕمًا  ×ىمرأُت قمغم رؾمقل اهلل قمغم ىمراءة َُمـ شم٠مُمرويّن أىمرأ؟ ًم٘مد  »: طمتك ىمال 

 شوؾمبٕملم ؾمقرة وإّن زيدًا ًمّماطمب ذؤاسمتلم يٚمٕمب ُمع اًمّّمبٞمان
(1)

. 

ها رضمؾ، واهلل  »: وىمال   ّٓ يا ُمٕمنم اعمسٚمٛملم ُأقْمَزل قمـ ٟمسخ اعمّمحػ، ويتق

يا أهؾ اًمٕمراق  -يريد زيد سمـ صماسمت -ًم٘مد أؾمٚمٛمت وإٟمف ًمٗمل ُصٚمب رضمؾ يماومر 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ ّٚمقها، وم٢من اهلل ي٘مقل:اًمتل قمٜمد يمؿ وهم ايمتٛمقا اعمّماطمػ

ش وماًم٘مقا اهلل سماعمّماطمػ [161]آل قمٛمران:  ﴾ڱ
 (2)

. 

وإذا يمان يمذًمؽ وىمد صمبت اؿمؽمايمٝمام ذم طمْمقر اًمٕمرضة إظمػمة ومام هل اعمؼمرات 

 اًمتل ضمٕمٚمت ًمزيد أوًمقية ذم شمقزم ُمٝمٛمة اجلٛمع؟.

اعمٝمٛمة،  إن ًمزيد ُمـ اخلّمائص اًمِمخّمٞمة ُما أهٚمتف ورضمحت أطم٘مٞمتف سمتقزم -1

إٟمؽ ؿماب قماىمؾ ٓ ٟمتٝمٛمؽ، وىمد يمٜمت شمٙمتب اًمقطمل  »: وم٘مد ىمال أسمق سمٙمر 

ش ×ًمرؾمقل اهلل 
 (3)

. 

ذيمر ًمف أرسمع صٗمات ُم٘متْمٞمة ظمّمقصٞمتف سمذًمؽ: يمقٟمف ؿماسمًا  »ي٘مقل اسمـ طمجر: 

ومٞمٙمقن أٟمِمط عما يٓمٚمب ُمٜمف، ويمقٟمف قماىماًل ومٞمٙمقن أوقمك ًمف، ويمقٟمف ٓ ُيتٝمؿ ومؽميمـ 

ب اًمقطمل ومٞمٙمقن أيمثر ممارؾمة ًمف، وهذه اًمّمٗمات اًمتل اًمٜمٗمس إًمٞمف، ويمقٟمف يمان يٙمت

 شاضمتٛمٕمت ًمف ىمد شمقضمد ذم همػمه ًمٙمـ ُمٗمرىمة
(4)

  . 

                                           
ىمال و ، ُمـ ـمريؼ هبػمة سمـ يريؿ،8/321، واًمٜمسائل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى: 1/411أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد: ( 1)

 اًمّمحٞمحلم اًمبخاري إؾمٜماده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وأصٚمف ذم»حم٘مؼ اعمسٜمد ؿمٕمٞمب إرٟم١موط: 

سمْمٕمًا وؾمبٕملم ؾمقرة، وًم٘مد  ×قمغم ىمراءة ُمـ شم٠مُمروين أن أىمرأ ومٚم٘مد ىمرأت قمغم رؾمقل اهلل »وُمسٚمؿ سمٚمٗمظ: 

 .ش أين أقمٚمٛمٝمؿ سمٙمتاب اهلل .. ×قمٚمؿ أصحاب رؾمقل اهلل 

، وىمال إًمباين: صحٞمح، واسمـ شهذا طمديث طمسـ صحٞمح»، وىمال: 5/284: اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف أظمرضمف( 2)

 ، ُمـ ـمريؼ اًمزهري.66أيب داود ذم اعمّماطمػ: ص 

 .6/229أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب: ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: مجع اًم٘مرآن: ( 3)

 .9/13ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 4)
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أٟمف أيمتب اًمّمحاسمة، وهق يماشمب  إىمرار قماُمة اًمّمحاسمة ًمزيد سمـ صماسمت  -2

 .(اًمٙماشمب)ة شمقًمٞمف ذًمؽ أـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمّمحاسمة: ، طمتك إٟمف ًمٙمثر ×وطمل رؾمقل اهلل 

ُمـ َأيْمتَُب ...» ومخٓمب اًمٜماس وم٘مال:ىمال: ىمام قمثامن  ومٕمـ ُمّمٕمب سمـ ؾمٕمد 

زيد سمـ صماسمت، ىمال: وم٠مي اًمٜماس أقمرب؟ ىماًمقا:  ×اًمٜمراس؟ ىماًمقا: يماشمُب رؾمقل اهلل 

ش: ومٚمٞمٛمؾ ؾمٕمٞمد، وًمٞمٙمتب زيد ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕماص: ىمال قمثامن 
 (1)

. 

د وًمٙمثرة شمٕماـمٞمف ذًمؽ وأُما سماعمديٜمة وم٠ميمثر ُما يمان يٙمتب زي»ي٘مقل اسمـ طمجر: 

ش الم اًمٕمٝمدسم (اًمٙماشمب)أـمٚمؼ قمٚمٞمف: 
 (2)

. 

ومٝمق إُمام ذم  ×ٕن زيدًا يمان يٙمتب اًمقطمل ًمرؾمقل اهلل  »:  وي٘مقل اًمذهبل

ش اًمرؾمؿ، واسمـ ُمسٕمقد وم٢مُمام ذم إداء
 (3)

 

ذم اظمتٞماره ًمزيد ًمٚمخٚمٞمٗمتلم اًمراؿمديـ أيب سمٙمر وقمٛمر ذم  ٕمة قمثامن ُمتاسم -3

 اظمتٞمارمها ًمف.

شهبام ثامن ًمذًمؽ واىمتدى قم وقمٛمر اظمتاره أسمق سمٙمر »اوي:ـقل اًمسخـي٘م
 (4)

. 

صمؿ إن زيدًا هق اًمذي ٟمدسمف اًمّمديؼ ًمٙمتاسمة اعمّمحػ ومجع »وي٘مقل اًمذهبل: 

شاًم٘مرآن، ومٝمال قمتب قمغم أيب سمٙمر؟
 (5)

. 

، ومل ي١مظمر ُما  اًم٘مرآن سماعمديٜمة واسمـ ُمسٕمقد يمان سماًمٙمقومة ًم٘مد مجع قمثامن  -4

 قمزم قمٚمٞمف.

شوإٟمام قمدل قمٜمف قمثامن ًمٖمٞمبتف قمٜمف سماًمٙمقومة»:  ي٘مقل اًمذهبل
 (6)

. 

                                           
 .شإؾمٜماده صحٞمح»،وىمال:84 ومْمائؾ اًم٘مرآن:صواسمـ يمثػم ذم،81ضمف اسمـ أيب داود ذم اعمّماطمػ:صأظمر( 1)

 .9/22ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 2)

 .1/488ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل: ( 3)

 .61: ص  اًمقؾمٞمٚمة إمم يمِمػ اًمٕم٘مٞمٚمة( 4)

 ..1/488ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل: ( 5)

 اعمّمدر اًمساسمؼ.( 6)
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واًمٕمذر ًمٕمثامن ذم ذًمؽ أٟمف ومٕمٚمف سماعمديٜمة وقمبد اهلل سماًمٙمقومة، ومل »ي٘مقل اسمـ طمجر: 

ي١مظمر ُما قمزم قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ إمم أن يرؾمؾ إًمٞمف وحيرض، وأيْمًا وم٢من قمثامن إٟمام أراد 

ٟمسخ اًمّمحػ اًمتل يماٟمت مجٕمت ذم قمٝمد أيب سمٙمر وأن جيٕمٚمٝما ُمّمحٗمًا واطمدًا، ويمان 

شزيد سمـ صماسمت اًمذي ٟمسخ ذًمؽ ذم قمٝمد أيب سمٙمر هق
 (1)

. 

 ذم اًمٕمام اًمذي شمقذم ومٞمف ُمرشملم. ×ىمراءة زيد سمـ صماسمت قمغم رؾمقل اهلل  -5

ىمرأ زيد سمـ صماسمت قمغم رؾمقل »اًمسٚمٛمل أٟمف ىمال: روى اًمبٖمقي قمـ أيب قمبد اًمرمحـ 

شذم اًمٕمام اًمذي شمقوماه اهلل ومٞمف ُمرشملم ×اهلل 
 (2)

. 

ج اًمٕمٚمامء اقمؽماض اسمـ ُمسٕمقد  ف إٟمام يمان ذًمؽ رء قمغم اظمتٞمار زيد أٟم وىمد ظمرر

ىمال أسمق سمٙمر إٟمباري: وُما سمدا ُمـ قمبد »همْمب زال سمزواًمف، ي٘مقل اًم٘مرـمبل:  ٟمتٞمجة

اهلل سمـ ُمسٕمقد ُمـ ٟمٙمػم ذًمؽ ومٌمء ٟمتٞمجة اًمٖمْمب، وٓ يٕمٛمؾ سمف وٓ ي١مظمذ سمف، وٓ 

شىمد قمرف سمٕمد زوال اًمٖمْمب قمٜمف طمسـ اظمتٞمار قمثامن يِمؽ ذم أٟمف 
 (3)

 . 

قن ىمراءشمف هل اعمٕمقل قمٚمٞمٝما دون همػمها عما ًمف يريد أن شمٙم ويمان اسمـ ُمسٕمقد 

ىمران. ذم ذًمؽ، وهذه ـمبٞمٕمة ضمبٚمٞمة سمنميةُمـ ُمزية   ٓ يٙماد أطمٌد يسٚمؿ ُمٜمٝما وظماصة سملم ٕا

سمؾ يمان يريد أن شمٙمقن ىمراءشمف هل اًمتل يٕمقل قمٚمٞمٝما دون »ي٘مقل اسمـ طمجر: 

يمالُمف، ومٚمام همػمها: عما ًمف ُمـ اعمزية ذم ذًمؽ مما ًمٞمس ًمٖمػمه، يمام ي١مظمذ ذًمؽ ُمـ فماهر 

وماشمف ذًمؽ ورأى أن آىمتّمار قمغم ىمراءة زيد شمرضمٞمح سمٖمػم ُمرضمح قمٜمده اظمتار 

شاؾمتٛمرار اًم٘مراءة قمغم ُما يماٟمت قمٚمٞمف
 (4)

. 

ٖمْمب إمم اجلامقمة، ىمال اسمـ يمثػم: سمٕمد أن زال قمٜمف اًم وىمد رضمع اسمـ ُمسٕمقد 

وإٟمام روي قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد رء ُمـ اًمٖمْمب: سمسبب أٟمف مل يٙمـ ممـ يمتب »

شاعمّماطمػ ... صمؿ رضمع اسمـ ُمسٕمقد إمم اًمقوماق
 (5)

. 

                                           
 . 9/19ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 1)

 .1/141، واٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 4/525:  اًمسٜمة ًمٚمبٖمقيذح  (2)

 . 1/53:  شمٗمسػم اًم٘مرـمبل( 3)

 . 9/49ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 4)

 .68: ص  ومْمائؾ اًم٘مرآن ٓسمـ يمثػم( 5)
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جمٞمبًا قمغم ؾمبب شم٘مديؿ زيد قمغم اسمـ ُمسٕمقد ُمع أن اسمـ  -ي٘مقل أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمحاس 

م ٕؿمٞماء مل واجلقاب»ومٞم٘مقل:  - ُمسٕمقد طمرض اًمٕمرضة : قمـ هذا أن زيد سمـ صماسمت ىُمدِّ

يمان حيٗمظ ، وُمٜمٝما: أٟمف ×دمتٛمع ًمٖمػمه، ُمٜمٝما: أٟمف يمان يٙمتب اًمقطمل ًمرؾمقل اهلل 

، وُمٜمٝما: أن ىمراءشمف يماٟمت قمغم آظمر قمرضة قمرضٝما ×رؾمقل اهلل  اًم٘مرآن ذم قمٝمد

ي٘مّمد:  - ذم قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ×قمغم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم، وىمقل اًمٜمبل  ×اًمٜمبل 

اًمت٠مويؾ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ احلسلم سمـ قمكم  - ُمـ أراد أن ي٘مرأ اًم٘مرآن همْماً »

قمغم شمرشمٞمٍؾ ُمثؾ  ×رشمّؾ اًم٘مرآن ومحّض اًمٜمبل اجلٕمٗمل: أن قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد يمان ي

، ىمٞمؾ: ىمد ذيمرٟما ُما ىمٞمؾ: وم٘مد طمرض اسمـ ُمسٕمقد اًمٕمرضة أظمرة وم٢منشمرشمٞمٚمف ٓ همػم ... 

ًمزيد سمـ صماسمت ؾمقى هذا، قمغم أن طمرف قمبد اهلل اًمّمحٞمح أٟمف ُمقاومؼ عمّمحٗمٜما، 

يدًمؽ قمغم ذًمؽ أن أسما سمٙمر سمـ قمٞماش ىمال: ىمرأت قمغم قماصؿ، وىمرأ قماصؿ قمغم زر، 

شىمرأ زر قمغم قمبد اهللو
 (1)

. 

 المسألة الثانية:
ىمراءات ؿماذة ُمع أٟمف طمرض اًمٕمرضة إظمػمة ومام وضمف  ُرِويت قمـ اسمـ ُمسٕمقد 

ـ ُمسٕمقد ُمع أهنام طمرضا اًمٕمرضة إظمػمة؟.ذًمؽ؟  ـ ىمراءة اسم  وعماذا اظمتٚمٗمت ىمراءة زيد قم

 : ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمّمحاسمة رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ىمد اختذوا ُمّماطمػ ظماصةأوًٓ 

 ٟمسبت إًمٞمٝمؿ سمدأت ُمع ٟمزول اًم٘مرآن واٟمتٝمت سمآضمتامع قمغم اعمّمحػ اًمٕمثامين.

وىمد يماٟمقا يدوٟمقن ومٞمٝما ُما شمٚم٘مقه ُمـ اًم٘مرآن سم٠مطمرومف اًمسبٕمة إسمان ٟمزوًمف، وهذه 

اعمّماطمػ يمتبت ىمبؾ اًمٕمرضة إظمػمة
(2)

. 

ٜمٝمؿ ُمـ اًمٚمبس وصمبت أن اًمّمحاسمة يماٟمقا يدظمٚمقن ومٞمٝما زيادات شمٗمسػمية، ُٕم

يماٟمقا رسمام يدظمٚمقن اًمتٗمسػم ذم اًم٘مراءة إيْماطمًا وسمٞماٟمًا: ٕهنؿ »:  زريي٘مقل اسمـ اجل

                                           
 .484اعمٜمسقخ ٕيب ضمٕمٗمر اًمٜمحاس: ص اًمٜماؾمخ و( 1)

 .1/271ًمٕمرومان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمزرىماين: ، وُمٜماهؾ ا1/219اٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: ( 2)
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ىمرآٟمًا، ومٝمؿ آُمٜمقن ُمـ آًمتباس، ورسمام يمان سمٕمْمٝمؿ  ×حم٘م٘مقن عما شمٚم٘مقه قمـ اًمٜمبل 

شيٙمتبف ُمٕمف
 (1)

. 

: صمبت ٟمسخ سمٕمض اًمقضمقه اًمتل مل يثبت شمقاشمرها ومٞمام سمٕمد مما يمان ُمدوٟمًا ذم صماٟمٞماً 

ة، مما يمان ُم٠مذوٟمًا ذم اًم٘مراءة سمف ىمبؾ اًمٕمرضة، ومما يدل ُمّماطمٗمٝمؿ ذم اًمٕمرضة إظمػم

أُمرشمٜمل قمائِمة »قمغم ذًمؽ ُما روي قمـ أيب يقٟمس ُمقمم قمائِمة أم اعم١مُمٜملم، أٟمف ىمال: 

ٱ  ٻ   ﴿ إذا سمٚمٖمت هذه أية:»ُمّمحٗمًا، صمؿ ىماًمت:  ريض اهلل قمٜمٝما أن أيمتب هلا

قمكّم:  ٚمام سمٚمٖمتٝما آذٟمتٝما، وم٠مُمٚمتومآذين، وم [238]اًمب٘مرة: ﴾ٻ  ٻ  ٻ 

، صمؿ ﴾ك وصالة اًمٕمٍم وىمقُمقا هلل ىماٟمتلمطماومٔمقا قمغم اًمّمٚمقات واًمّمالة اًمقؾمٓم﴿

، ٟمزًمت هذه أية: ، ىمال اًمؼماء سمـ قمازب ش×ىماًمت: ؾمٛمٕمتٝما ُمـ رؾمقل اهلل 

وم٘مرأٟماها ُما ؿماء اهلل،  ،﴾ٚمقات واًمّمالة اًمقؾمٓمك وصالة اًمٕمٍمطماومٔمقا قمغم اًمّم﴿

﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ صمؿ ٟمسخٝما اهلل، ومٜمزًمت:
 (2). 

: سمٕمد اإلمجاع قمغم اعمّمحػ اًمٕمثامين، أصبحت يمؾ ىمراءة ختاًمػ رؾمٛمف مما صماًمثاً 

 هق ُمقضمقد ذم ُمّماطمػ اًمّمحاسمة ؿماذة ٓ ي٘مرأ هبا، وإن صحت روايتٝما.

وواومؼ اًمٚمٗمظ هبا ظمط ُمّمحػ قمثامن اًمذي أمجع اًمّمحاسمة ومٛمـ »ي٘مقل ُمٙمل: 

قمٜمد مجٞمع اًمٕمٚمامء  سمٕمدهؿ قمٚمٞمف، واـمرح ُما ؾمقاه مما خياًمػ ظمٓمف ... وصارت اًم٘مراءة

 شسمام خياًمٗمف سمدقمة وظمٓم٠م، وإن صحت ورويت
(3)

. 

طمتك  -: اؾمتٛمر سمٕمض اًمٜم٘مٚمة ذم اًم٘مراءة سمبٕمض إطمرف اعمٜمسقسمة ًمٚمّمحاسمة راسمٕماً 

ممـ مل  وُمٜمٝمؿ اًمٜماىمٚملم قمـ اسمـ ُمسٕمقد  -سمٕمد اإلمجاع قمغم اعمّمحػ اًمٕمثامين

ًمتٗمسػمية وهل ًمست يٕمٚمٛمقا سمٜمسخٝما، أو ممـ شمقمهقا ىمرآٟمٞمتٝما وهل ُمـ اًمزيادات ا

 اًمتحرير واًمتح٘مٞمؼ ومتٞمٞمز اًمّمحٞمح ُمـ اًمِماذ. يمذًمؽ، وؾم٘مٓمت سمٕمد ذًمؽ ذم زُمـ

                                           
 .1/44اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم: ( 1)

 .2/122: (ّمالة اًمقؾمٓمك صالة اًمٕمٍماًمدًمٞمؾ عمـ ىمال اًم)أظمرضمف ُمسٚمؿ، يمتاب اعمساضمد، سماب: ( 2)

 .32اإلسماٟمة عمٙمل: ص ( 3)
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 سمؾ إن سمٕمض هذه اًم٘مراءات اًمِماذة اعمٜمسقسمة ًمبٕمض اًمّمحاسمة يماسمـ ُمسٕمقد 

واعمخاًمٗمة خلط اعمّمحػ يماٟمت ىمراءة صحٞمحة ي٘مرءون هبا، سمؾ متسٙمقا هبا ٕهنؿ 

وؾم٘مط »ٛمع اًمٕمثامين، ي٘مقل ُمٙمل: سمٕمد اجل ُمع ؿمذوذها ،×ؾمٛمٕمقها ُمـ اًمٜمبل 

.. ع قمغم ظمط اعمّمحػاًمٕمٛمؾ سماًم٘مراءات اًمتل ختاًمػ اخلط ومٙم٠مهنا ُمٜمسقظمة سماإلمجا

 شومتادى سمٕمض اًمٜماس ذم اًم٘مراءة سمام خياًمػ ظمط اعمّمحػ مما صمبت ٟم٘مٚمف
(1)

. 

ىمٚمت: ُمثال هذا ُما صمبت ذم اًمّمحٞمحلم »أسمق ؿماُمة ُمٕمٚم٘مًا قمغم يمالم ُمٙمل : ىمال 

* ُمسٕمقد وأيب اًمدرداء:  بد اهلل سمـُمـ ىمراءة قم ْٞمِؾ إَِذا َيْٖمَِمك* َواًمٜمرَٝماِر إَِذا دَمَغمر )َواًمٚمر

ُْٟمَثك ْٕ يَمِر َوا  ﴾ڻ   ں  ں  ڻ    ﴿ اجلامقمة قمغم وومؼ ظمط اعمّمحػ: ، وىمراءة(َواًمذر

ش[3]اًمٚمٞمؾ: 
 (2). 

وٟمحـ ٟم٘مٓمع سم٠من يمثػمًا ُمـ اًمّمحاسمة رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ »وي٘مقل اسمـ اجلزري: 

ام ظماًمػ رؾمؿ اعمّمحػ اًمٕمثامين ىمبؾ اإلمجاع قمٚمٞمف ُمـ زيادة يمٚمٛمة أو يماٟمقا ي٘مرءون سم

 شأيمثر، وإسمدال أظمرى سم٠مظمرى
(3)

. 

وقمٜمد شم٘مسٞمؿ اسمـ اجلزري ٕٟمقاع اًم٘مراءات اًمِماذة ذيمر اًم٘مراءة اًمتل صح ؾمٜمدها، 

 وُمثاهلا»هلا سم٘مراءة ٓسمـ ُمسٕمقد طمٞمث ىمال: اًمٕمرسمٞمة وظماًمٗمت اًمرؾمؿ، وُمثرؾ  وواوم٘مت

ُْٟمَثك)وأيب اًمدرداء: ىمراءة اسمـ ُمسٕمقد  ْٕ يَمِر َوا ويمان )، وىمراءة اسمـ قمباس: (َواًمذر

حق ذًمؽ ، وٟم(وأُما اًمُٖمالُم ومٙمان يَماومِراً  *َأَُماَُمٝمؿ َُمِٚمٌؽ َي٠ْمظُمُذ يُمؾر ؾَمِٗمٞمٜمٍة َصاحلٍة هَمّْمبا

شمما صمبت سمٜم٘مؾ اًمث٘مات ... 
(4)

. 

اًمٕمرسمٞمة اًم٘مسؿ اًمثاين ُمـ اًم٘مراءة اًمّمحٞمحة: ُما واومؼ »وىمال ذم ُمٜمجد اعم٘مرئلم: 

وصح ؾمٜمده وظماًمػ اًمرؾمؿ يمام ورد ذم اًمّمحٞمح ُمـ زيادة وٟم٘مص وإسمدال يمٚمٛمة 

                                           
 .45اعمّمدر اًمساسمؼ: ص ( 1)

 .154اعمرؿمد اًمقضمٞمز ٕيب ؿماُمة: ص ( 2)

  .1/29ٜمنم ٓسمـ اجلزري: شم٘مريب اًم( 3)

 .1/14اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم:( 4)
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قمـ أيب اًمدرداء، وقمٛمر، واسمـ ُمسٕمقد، وهمػمهؿ، ومٝمذه  سم٠مظمرى، وٟمحق ذًمؽ مما ضماء

ك اًمٞمقم ؿماّذة ًمٙمقهنا ؿمذت قمـ رؾمؿ اعمّمحػ اعمجٛمع قمٚمٞمف شاًم٘مراءات شمسٛمر
 (1)

 . 

 هذا اعمّمحػ اعمتخػم وشمرك ُما واؾمتٛمر اًمٜماس قمغم»ىمال اسمـ قمٓمٞمة ذم اعمحرر: 

يمان يُمتب ؾمدًا ًمٚمذريٕمة وشمٖمٚمٞمبًا عمّمٚمحة إًمٗمة، وهل اعمّماطمػ اًمتل  ظمرج قمٜمف مما

أن حترق أو خترق، وم٠مُما اسمـ ُمسٕمقد وم٠مسمك أن يزال ُمّمحٗمف  أُمر قمثامن سمـ قمٗمان 

ومؽمك، وًمٙمـ أسمك اًمٕمٚمامء ىمراءشمف ؾمدًا ًمٚمذريٕمة، وٕٟمف روي أٟمف يمتب ومٞمف أؿمٞماء قمغم 

اًمتٗمسػم ومٔمٜمٝما ىمقم ُمـ اًمتالوة ومتخٚمط إُمر ومٞمف، ومل يس٘مط ومٞمام شمرك ُمٕمٜمك ُمـ وضمٝمة 

ُمٕماين اًم٘مرآن ٕن اعمٕمٜمك ضمزء ُمـ اًمنميٕمة، وإٟمام شمريمت أًمٗماظ ُمٕماٟمٞمٝما ُمقضمقدة ذم 

شاًمذي أصمبت
 (2)

 . 

وأُما اسمـ ُمسٕمقد ومرويت قمٜمف روايات يمثػمة ُمٜمٝما ُما ًمٞمس سمثاسمت »وي٘مقل اًمٜمقوي: 

ت ُمٜمٝما خماًمًٗما عما ىمٚمٜماه ومٝمق حمٛمقل قمغم أٟمف يمان يٙمتب ذم قمٜمد أهؾ اًمٜم٘مؾ، وُما صمب

ُمّمحٗمف سمٕمض إطَمٙمام واًمتٗماؾمػم مما يٕمت٘مد أٟمف ًمٞمس سم٘مرآن، ويمان ٓ يٕمت٘مد حتريؿ 

شيثبت ومٞمٝما ُما يِماء ذًمؽ، ويمان يراه يمّمحٞمٗمة
 (3)

 . 

اًم٘مراءة اًمِماذة اخلارضمة قمـ رؾمؿ اعمّمحػ ُمثؾ »وي٘مقل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل: 

.. ٓ دمقز اًم٘مراءة هبا ذم اًمّمالة .. وم٢مهنا إن صمبتت ومٝمل ُمٜمسقظمة  ىمراءة اسمـ ُمسٕمقد

شسماًمٕمرضة أظمرة
 (4)

. 

ووصٚمت قمـ  : واًم٘مراءة اعمتقاشمرة اًمتل ٟم٘مٚمت قمـ اسمـ ُمسٕمقد وزيدىمٚمت

واعمتٚم٘ماة سماًمسٜمد اعمتّمؾ ًمٞمس سمٞمٜمٝما اظمتالف إٓ ُما يمان  ـمريؼ إؾماٟمٞمد اًمّمحٞمحة،

راءة قماصؿ ومحزة واًمٙمسائل وظمٚمػ اًمبزار ُمـ أوضمف صماسمتة ذم اًمٕمرضة إظمػمة، وم٘م

                                           
  .82ُمٜمجد اعم٘مرئلم ٓسمـ اجلزري: ص ( 1)

 .1/32اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞمة: ( 2)

 .3/181ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ:  ( 3)

 . 4/418: -سماظمتّمار  –اًمٗمتاوى اًمٙمؼمى ( 4)
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ىمراءة اًمٙمقومٞملم اعمتقاشمرة وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمنمة شمرضمع ذم أؾماٟمٞمدها ٓسمـ ُمسٕمقد وزيد 

 سمـ صماسمت وهذا يدل قمغم آشمٗماق.

إن محزة وقماصام يرويان قمـ قمبد اهلل سمـ »اًم٘مرـمبل: ىمال أسمق سمٙمر إٟمباري: ي٘مقل 

شُمسٕمقد ُما قمٚمٞمف مجاقمة اعمسٚمٛملم
 (1)

. 

وم٢من ىمٞمؾ: وم٘مد طمرض اسمـ ُمسٕمقد اًمٕمرضة أظمرة، »أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمحاس:  وي٘مقل

قمغم أن طمرف قمبد اهلل اًمّمحٞمح أٟمف ىمٞمؾ: ىمد ذيمرٟما ُما ًمزيد سمـ صماسمت ؾمقى هذا، 

يدًمؽ قمغم ذًمؽ أن أسما سمٙمر سمـ قمٞماش ىمال: ىمرأت قمغم قماصؿ، وىمرأ  ،ُمقاومؼ عمّمحٗمٜما

شقماصؿ قمغم زر، وىمرأ زر قمغم قمبد اهلل
 (2)

 . 

 العرضة األخيرة واألحرف السبعة: عالمبحث الراب
ٟمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ؾمبٕمة أطمرف يمام صمبت ذًمؽ ذم إطماديث اًمّمحٞمحة، 

 ×إرادًة ًمٚمتٞمسػم واًمتٝمقيـ قمغم إُمة، وشمقؾمٕمًة ورمحة ُمـ اهلل، شمٚم٘ماها رؾمقل اهلل 
قمـ ـمريؼ اًمقطمل، وهل ٟمٕمٛمة ُمـ اهلل قمغم قمباده طمٞمث ختتٚمػ هلجاهتؿ وم٠مقمٓمقا 

قمغم ُما اقمتادت قمٚمٞمف أًمسٜمتٝمؿ، وهذه اإلسماطمة اعمذيمقرة مل شم٘مع ومسحة سماًم٘مراءة 

ىماًمف اًمسٞمقـمل ×سماًمتِمٝمل، سمؾ اعمْرقمل ذم ذًمؽ اًمسامع ُمـ اًمٜمبل 
(3)

. 

: ×ىمقًمف ذم ىمّمتف ُمع هِمام سمـ طمٙمٞمؿ  ضماء ذم طمديث قمٛمر سمـ اخلٓماب 

شإن هذا اًم٘مرآن أٟمزل قمغم ؾمبٕمة أطمرف وماىمرؤوا ُما شمٞمَّس ُمٜمف»
 (4)

. 

ل ذم ُمٕمٜمك هذه إطمرف اًمسبٕمة طمتك سمٚمٖمت أرسمٕملم ىمقًٓ، وىمد شمٕمددت إىمقا

يمام طمٙمك ذًمؽ اًم٘مرـمبل واًمسٞمقـمل
(5)

. 

وىمٞمؾ ذم ُمٕمٜماها أهنا ؾمبٕمة أٟمقاع ُمـ اًمقضمقه اًمتل حيّمؾ هبا اًمتٖماير وآظمتالف 

، ىماًمف اًمرازي واسمـ ىمتٞمبةاًم٘مرآٟمٞمةذم اًمٙمٚمامت 
(6)

 ، واظمتٚمٗمقا ذم شمٕمٞملم شمٚمؽ إٟمقاع.

                                           
 .21/81( شمٗمسػم اًم٘مرـمبل: 1)

 . 484ٕمٗمر اًمٜمحاس: ص ( اًمٜماؾمخ واعمٜمسقخ ٕيب ضم2)

 .1/131( اٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 3)

 .6/228أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: أٟمزل اًم٘مرآن قمغم ؾمبٕمة أطمرف:  (4)

 .1/131واإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  ،1/31اٟمٔمر: اجلاُمع ٕطمٙمام اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمبل:  (5)

 .312 إطمرف اًمسبٕمة ًمٚمرازي ت: طمسـ ضٞماء قمؽم: ص ، وُمٕماين36اٟمٔمر: ُمِمٙمؾ شم٠مويؾ اًم٘مرآن: ص  (6)
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أن إطمرف اًمسبٕمة وضمقه ُمتٕمددة ُمتٖمايرة ُمٜمزًمة ُمـ وضمقه »وأىمرب ُما ىمٞمؾ ومٞمٝما: 

اًم٘مراءة، يٛمٙمٜمؽ أن شم٘مرأ سم٠ميِّ ُمٜمٝما، ومتٙمقن ىمد ىمرأت ىمرآٟمًا ُمٜمزًٓ، وأىمَم طمد يٛمٙمـ 

اًم٘مرآٟمٞمة  وذًمؽ ذم اًمٙمٚمٛمة اعمٜمزًمة هق ؾمبٕمة أوضمف، اًم٘مرآٟمٞمة اًمقضمقه أن شمبٚمٖمف

 شاًمقاطمدة...
(1)

. 

 إطمرف اًمسبٕمة، وُما سم٘مل ُمـ واًمٕمرضة إظمػمة صمبت ومٞمٝما اًمٜمسخ ًمبٕمض هذه

 اًمثاسمتة، وهق ُما مجع قمثامن  اًم٘مرآٟمٞمةمجٚمتٝما هق ُما ٟمتٕمبد اهلل سمف ُمـ أوضمف اًم٘مراءات 

 اًمٜماس قمٚمٞمف.

وماًمّمحاسمة ىماُمقا سمٜمسخ اًم٘مرآن قمغم اًمٚمٗمظ اعمٜمزل، وصار إصؾ »ي٘مقل أسمق ؿماُمة: 

ا قمارضف سمف سمٕمد ُم ×ُما اؾمت٘مرت قمٚمٞمف اًم٘مراءة ذم اًمسٜمة اًمتل شمقذم ومٞمٝما رؾمقل اهلل 

ذم شمٚمؽ اًمسٜمة ُمرشملم، صمؿ اضمتٛمٕمت اًمّمحاسمة قمغم إصمباشمف سملم اًمدومتلم،  ضمؼميؾ 

ٓ خياًمػ اعمرؾمقموسم٘مل ُمـ إطمرف اًمسبٕمة اًمتل يمان أسمٞمح ىمراءة  شاًم٘مرآن قمٚمٞمٝما ُما 
 (2)

. 

إن اهلل ٟمسخ سمٕمض شمٚمؽ احلروف عما يمان ضمؼميؾ يٕمارض » وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞمة:

شسماًم٘مران ذم يمؾ رُمْمان ×اًمٜمبل 
(3)

. 

ـ إطمرف اًمسبٕمة اعمتب٘مٞمة سمٕمد اًمٕمرضة إظمػمة.  واًم٘مراءات اًمٕمنمة اعمتقاشمرة شمٕمتؼم ضمزءاً ُم

إن هذه اًم٘مراءات اًمتل ي٘مرأ هبا اًمٜماس اًمٞمقم وصحت روايتٝما قمـ »ي٘مقل ُمٙمل: 

إئٛمة هل ضمزء ُمـ إطمرف اًمسبٕمة اًمتل ٟمزل هبا اًم٘مرآن، وواومؼ اًمٚمٗمظ هبا ظمط 

شاعمّمحػ
(4)

. 

 مسألة:
 ؟ ميع األحرف السبعة أم بحرف واحدة األخيرة كانت بجهل العرض

                                           
 .88يمتاسمف: طمديث إطمرف اًمسبٕمة: ص ذهب إًمٞمف د. قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اًمٗمتاح ىماري ذم  (1)

 .89ص  -سماظمتّمار -اعمرؿمد اًمقضمٞمز ٕيب ؿماُمة  (2)

 .3/121اًمّمارم اعمسٚمقل قمغم ؿماشمؿ اًمرؾمقل ٓسمـ شمٞمٛمٞمة:  (3)

 .32اإلسماٟمة عمٙمل: ص  (4)
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ًمٚم٘مرآن يمان قمرضًا سمحروومف ووضمقهف اًمتل ٟمزل  ×ُمـ اًمثاسمت أن قمرض اًمٜمبل 

 قمٚمٞمٝما، واعم٠مذون سم٘مراءهتا، وـمري٘مة أدائٝما.

ومٚمام يمان ذم اًمٕمام اًمذي شمقذم ومٞمف قمرضف قمٚمٞمف ...» ي٘مقل أسمق قمٛمرو اًمداين:

ٚمٞمف ذم يمؾ قمرضة سمقضمف، وىمراءة وضمف ُمـ ي٠مظمذ قم قمرضتلم، ومٙمان ضمؼميؾ قمٚمٞمف 

شهذه إوضمف واًم٘مراءات اعمختٚمٗمة
 (1)

. 

هذه احلروف اًمسبٕمة، وقمارضف هبا  ×أسماح اهلل شمٕمامم ًمٜمبٞمف » ىمال اسمـ قمٓمٞمة:

ذم قمرضاشمف... وم٠مىمرأ ُمرة ٕيّب سمام قمارضف سمف ضمؼميؾ، وُمرة ٓسمـ ُمسٕمقد  ضمؼميؾ 

شسمام قمارضف سمف أيْماً 
 (2)

. 

شن ضمؼميؾ ي٠ميت ذم يمؾ قمرضة سمحرف إمم أن متر ؾمبٕمةيما»وي٘مقل اًمزريمٌم: 
 (3)

. 

ويمان يٕمٞمد ذًمؽ اجلزء ُمرارًا سمحسب شمٕمدد احلروف اعم٠مذون »وي٘مقل اسمـ طمجر: 

شذم ىمراءهتا
 (4)

. 

ف اًمسبٕمة، وٟم٘مؾ اسمـ طمجر ظمالومًا ذم اًمٕمرضة إظمػمة ظماصة هؾ يماٟمت سمإطمر

ت سمجٛمٞمع إطمرف واظمتٚمػ ذم اًمٕمرضة إظمػمة هؾ يماٟم»أم سمحرف ُمٜمٝما؟ سم٘مقًمف: 

اعم٠مذون ذم ىمراءهتا، أو سمحرف واطمد ُمٜمٝما، وقمغم اًمثاين: ومٝمؾ هق احلرف اًمذي مجع 

 شقمٚمٞمف قمثامن مجٞمع اًمٜماس أو همػمه
(5)

. 

: وهذا اخلالف اعمذيمقر ذم اًمٕمرضة إظمػمة يٜمِمٓمر ُمـ ظمالف ُمِمٝمقر ذم ىمٚمت

تٛمٚمف ُمس٠مًمة اجلٛمع اًمٕمثامين ورؾمؿ اعمّماطمػ هؾ يمان قمغم طمرف واطمد أم قمغم ُما حي

 اًمرؾمؿ مما سم٘مل ُمـ إطمرف اًمسبٕمة.

                                           
 .1/119ضماُمع اًمبٞمان ذم اًم٘مراءات اًمسبع ًمٚمداين:  (1)

 ، ومل أضمده ذم اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞمف.1/47ٟم٘مٚمف اًم٘مرـمبل قمٜمف ذم شمٗمسػمه:  (2)

 .1/221اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (3)

 .1/49ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري:  (4)

 .9/44اعمّمدر اًمساسمؼ:  (5)
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مجع اًمٜماس قمغم طمرف واطمد وهؿ: اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي،   وماًم٘مائٚمقن سم٠من قمثامن

 وأسمق ضمٕمٗمر اًمٓمحاوي، واحلارث اعمحاؾمبل، واسمـ قمبد اًمؼم ذهبقا خمتٚمٗملم إمم رأيلم:

: ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل إن اًمٕمرضة إظمػمة يماٟمت سمجٛمٞمع إطمرف اًمسبٕمة ُمع إول

، وأن قمثامن ×ٟمسخت شمالوشمف ُمٜمٝما، وأن إطمرف مل شمٜمسخ ذم طمٞماة اًمٜمبل إؾم٘ماط ُما 

  هق ُمـ ىمٍم اًمٜماس قمغم طمرف واطمد وهق طمرف ىمريش، عمسقهمات ُمٜمٝما: إهناء

اخلالف واًمٗمرىمة احلاصٚمة سمقضمقد إوضمف اعمختٚمٗمة واًمتل ُمردها إمم وضمقد رظمّمة 

ُمة اًم٘مراءة سمام إطمرف اًمسبٕمة، وُمٜمٝما: أن إطمرف اًمسبٕمة يماٟمت رظمّمة جيقز ًمأل

 ؿماءت ُمٜمٝما وشمرك ُما ؿماءت.

: ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل إن اًمٕمرضة إظمػمة يماٟمت قمغم طمرف واطمد وهق طمرف اًمثاين

إٟمام مجع اًمٜماس  ، وقمثامن  × زيد سمـ صماسمت، وأن إطمرف ٟمسخت ذم طمٞماة اًمٜمبل

قمغم هذا احلرف اًمثاسمت ذم اًمٕمرضة إظمػمة
(1)

. 

 ٘ماًل قمـ اًم٘مرـمبل:أؿمار هلذا اخلالف اًمزريمٌم ذم اًمؼمهان ٟم

( سماىمٞمة إمم أن ٟم٘مرؤها؟، أم -إطمرف اًمسبٕمة  –صمؿ اظمتٚمٗمقا هؾ هل )»ي٘مقل: 

 يمان ذًمؽ أوًٓ صمؿ اؾمت٘مر احلال سمٕمده قمغم ىمقًملم:

هؿ  -وهق أن إُمر يمان يمذًمؽ صمؿ اؾمت٘مر قمغم ُما هق أن  -إن اًم٘مائٚملم سماًمثاين 

صمؿ ي، واًمٓمحاوي، أيمثر اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ: ؾمٗمٞمان سمـ قمٞمٞمٜمة، واسمـ وهب، واًمٓمؼم

( أم سمٕمد ووماشمف -أي: ذم اًمٕمرضة إظمػمة  -) ×ل طمٞماشمف ـر ومـؾ اؾمت٘مـ: ه قاـاظمتٚمٗم

(؟، وإيمثرون قمغم إول، واظمتاره اًم٘مايض أسمق سمٙمر سمـ -أي: سمّمٜمع قمثامن-)

اًمٓمٞمب، واسمـ قمبد اًمؼم، واسمـ اًمٕمريب، وهمػمهؿ، ورأوا أن رضورة اظمتالف ًمٖمات 

ٝمؿ اىمتْمت اًمتقؾمٕمة قمٚمٞمٝمؿ ذم أول إُمر وم٠مذن ًمٙمؾ اًمٕمرب وُمِم٘مة ٟمٓم٘مٝمؿ سمٖمػم ًمٖمت

ُمٜمٝمؿ أن ي٘مرأ قمغم طمرومف، أي: قمغم ـمري٘متف ذم اًمٚمٖمة إمم أن اٟمْمبط إُمر ذم آظمر 

                                           
 ، واًمٙمٚمامت احلسان1/168، وُمٜماهؾ اًمٕمرومان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 1/213اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  اٟمٔمر: (1)

 .146ذم إطمرف اًمسبٕمة ومجع اًم٘مرآن ًمٚمٛمٓمٞمٕمل: ص 
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اًمٕمٝمد، وشمدرسمت إًمسـ ومتٙمـ اًمٜماس ُمـ آىمتّمار قمغم اًمٓمري٘مة اًمقاطمدة، ومٕمارض 

ٔن، ومٜمسخ اًم٘مرآن ُمرشملم ذم اًمسٜمة أظمرة واؾمت٘مر قمغم ُما هق قمٚمٞمف ا ×ضمؼميؾ اًمٜمبل 

اهلل ؾمبحاٟمف شمٚمؽ اًم٘مراءة اعم٠مذون ومٞمٝما سمام أوضمبف ُمـ آىمتّمار قمغم هذه اًم٘مراءة اًمتل 

ششمٚم٘ماها اًمٜماس
 (1)

. 

 وأؿمار إمم هذا اخلالف يمذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞمة سم٘مقًمف:

ومٙمذًمؽ إطمرف اًمسبٕمة عما رأى اًمّمحاسمة أن إُمة شمٗمؽمق وختتٚمػ وشمت٘ماشمؾ إذا »

قمغم ذًمؽ اضمتامقمًا ؾمائٖمًا، وهؿ ُمٕمّمقُمقن أن مل جيتٛمٕمقا قمغم طمرف واطمد، اضمتٛمٕمقا 

 جيتٛمٕمقا قمغم ضالًمة، ومل يٙمـ ذم ذًمؽ شمرك ًمقاضمب وٓ ومٕمؾ عمحٔمقر.

ُمـ ي٘مقل سم٠من اًمؽمظمٞمص ذم إطمرف اًمسبٕمة يمان ذم أول اإلؾمالم عما  وُمـ ه١مٓء

ذم اعمحاومٔمة قمغم طمرف واطمد ُمـ اعمِم٘مة قمٚمٞمٝمؿ أوًٓ، ومٚمام شمذًمٚمت أًمسٜمتٝمؿ سماًم٘مراءة 

ؿ قمغم طمرف واطمد يسػمًا قمٚمٞمٝمؿ وهق أوومؼ هلؿ، أمجٕمقا قمغم احلرف اًمذي يمان اشمٗماىمٝم

شوي٘مقًمقن إٟمف ٟمسخ ُما ؾمقى ذًمؽ يمان ذم اًمٕمرضة أظمرة،
 (2)

. 

اهلل سمب٘مائف ُمـ  واًمذي اشمٗمؼ قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر أن اًمٕمرضة إظمػمة يماٟمت قمغم ُما أذن

إطمرف اًمسبٕمة، وهق ُما مُجٕمت ُمّماطمػ قمثامن واؾمت٘مرت قمغم ُما شمقاشمر ُمٜمف، مل 

شمؽمك ُمٜمف طمرومًا، وأن رؾمٛمٝما حيتٛمؾ ُما سم٘مل صماسمتًا ُمٜمٝما سمٕمد اًمٕمرضة إظمػمة
(3)

. 

ويدل قمغم ذًمؽ ُما أؿمار إًمٞمف أسمق ؿماُمة ُمـ وضمقد آظمتالف ذم اًم٘مراءات سمٕمد 

 ّماطمػ.اًمٕمرضة إظمػمة إمم أن يمتبت اعم

 ×قمـ قمبٞمد اًمسٚمامين ىمال: اًم٘مراءة اًمتل قمرضت قمغم رؾمقل اهلل » طمٞمث ي٘مقل:
 .شومٞمف، هل اًمتل ي٘مرؤها اًمٜماس اًمٞمقمذم اًمٕمام اًمذي ىمبض 

                                           
 .1/213اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (1)

 .13/397اًمٗمتاوى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞمة:  (2)

ًمٜمنم ذم ، وا141ؿماُمة: ص يبٕ، واعمرؿمد اًمقضمٞمز 319اٟمٔمر: ُمٕماين إطمرف اًمسبٕمة ًمٚمرازي: ص  (3)

 .1/31اًم٘مراءات اًمٕمنم: 
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ٟمّمًا أٟمف  ×ىمال: ىمٚمت: وهذه اًمسٜمة اًمتل أؿمار إًمٞمٝما هل ُما صمبت قمـ رؾمقل اهلل 

٘مراءة ذم زُماٟمف ىمرأه وأذن ومٞمف قمغم ُما صح قمٜمف .. ومألضمؾ ذًمؽ يمثر آظمتالف ذم اًم

شوسمٕمده إمم أن يمتبت اعمّماطمػ، سماشمٗماق ُمـ اًمّمحاسمة سماعمديٜمة قمغم ذًمؽ ×
(1)

. 

وماعمّمحػ يمتب قمغم طمرف واطمد، وظمٓمف حمتٛمؾ ٕيمثر ُمـ طمرف، » ي٘مقل ُمٙمل:

إذ مل يٙمـ ُمٜم٘مقـمًا، وٓ ُمْمبقـمًا، ومذًمؽ آطمتامل اًمذي اطمتٛمؾ اخلط هق ُمـ اًمستة 

شإطمرف اًمباىمٞمة
(2)

. 

 يٗمٝمؿ ُمٜمف اًمتقىمػ، وىمد ذهب إًمٞمف أسمق قمٛمرو اًمداين، وهمػمه. : ُمااًم٘مقل اًمثاًمث

وإّٟما ٓ ٟمدري طم٘مٞم٘مة أّي هذه اًمسبٕمة إطمرف يمان آظمر »ي٘مقل أسمق قمٛمرو اًمداين: 

اًمٕمرض، أو آظمر اًمٕمرض يمان سمبٕمْمٝما دون مجٞمٕمٝما، وأن مجٞمع هذه اًمسبٕمة أطمرف 

ومٝما وضبٓمتٝما إُمة قمغم اظمتال ×واؾمتٗماضت قمـ رؾمقل اهلل  ىمد يماٟمت فمٝمرت

شقمٜمف، وشمٚمّ٘مٞمٝما ُمٜمف، ومل يٙمـ رء ُمٜمٝما ُمِمٙمقيمًا ومٞمف وٓ ُمرشماسمًا سمف
 (3)

. 

وٓ يٛمٙمـ  اًم٘مراءة هبذه اًمسبٕمة رم ظمتٛمة واطمدة ، ... »وي٘مقل اًم٘مايض قمٞماض: 

، ويمٚمٝما ×وٓ ُيدرى أى هذه اًمسبٕمة أطمرف .. يمان آظمر اًمٕمرض قمغم اًمٜمبل 

ش×ُمستٗمٞمْمة قمـ اًمٜمبل 
 (4)

. 

 

                            

                                           
 .171اعمرؿمد اًمقضمٞمز ٕيب ؿماُمة: ص  (1)

 .34اإلسماٟمة عمٙمل: ص  (2)

 .1/129ضماُمع اًمبٞمان ذم اًم٘مراءات اًمسبع ًمٚمداين: ( 3)

 .3/116( إيمامل اعمٕمٚمؿ ذح صحٞمح ُمسٚمؿ: 4)
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 الفصل الجاني
 آثار العرضة األخرية

  أثر العرضة األخيرة في جمع القرآن الكريم : المبحث األول
، صمؿ ذم قمٝمد قمثامن ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مجع ذم قمٝمد أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

، ويمان ًمٙمؾ مجع سمقاقمثف وُمٞمزاشمف، وماًمباقمث جلٛمع اًم٘مرآن ذم قمٝمد أيب سمٙمر سمـ قمٗمان 

 يذهب رء ُمـ اًم٘مرآن سمذهاب طمٗمٔمتف، وذًمؽ طملم اؾمتحرر اًم٘متؾ  ظمِمٞمة أن

درة، وأُمرا مجٕمف ذم قمٝمد قمثامن  ظمتالف ذم وضمقه اًم٘مراءة سماًم٘مراء ذم طمروب اًمرِّ ومٚمٙمثرة ٓا
(1)

. 

 أواًل: الجمع البكري والعرضة األخيرة:
ُمِمتٛمؾ قمغم إطمرف  وُمـ اًمثاسمت اعمٕمٚمقم قمٜمد اًمٕمٚمامء أن ُمّمحػ أيب سمٙمر 

اًمتل ٟمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٚمٞمٝما، وأٟمف شمؿ ومٞمف حتري اًمدىمة، سمحٞمث مل جيٛمع ذم اًمسبٕمة 

 شمٚمؽ اًمّمحػ إٓ ُما شم٠ميمد ُمـ صحتف وقمدم ٟمسخ شمالوشمف..

ي٘مقل أسمق قمٛمرو اًمداين ذم أرضمقزشمف
(2)

 :قمـ مجع أيب سمٙمر 

 ومل يٛمٞمز أطمرف اًمتخاًمػ               ومجع اًم٘مرآن ذم اًمّمحائػ             

 راتـويمؾ ُما صح ُمـ اًم٘مِ                ؾمؿ اًمسبع ُمـ اًمٚمٖمات   سمؾ ر          

ويمان همرضٝمؿ أن ٓ يٙمتب إٓ ُمـ قملم ُما يمتب سملم يدي اًمٜمبل »وي٘مق أسمق ؿماُمة: 

ش، ٓ ُمـ جمرد احلٗمظ ×
 (3)

. 

سمقضمقه ُمـ اًم٘مراءات  -زُمـ اًمّمديؼ  –يماٟمت اعمّماطمػ » ي٘مقل اًمزريمٌم:

اًم٘مرآن ... ومل حيتج اًمّمحاسمة ذم أيام أيب  اعمٓمٚم٘مات قمغم احلروف اًمسبٕمة اًمتل أٟمزل هبا

سمٙمر وقمٛمر إمم مجٕمف قمغم وضمف ُما مجٕمف قمثامن ٕٟمف مل حيدث ذم أياُمٝمام ُمـ اخلالف ومٞمف 

شُما طمدث ذم زُمـ قمثامن
(4)

. 

                                           
 .1/163، اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 1/233اٟمٔمر: اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (1)

 .111قمٛمرو اًمداين: ص  ٕيبرضمقزة اعمٜمبٝمة إ (2)

 .57ؿماُمة: ص: ٕيباعمرؿمد اًمقضمٞمز  (3)

 .1/239اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (4)
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 :وأُما سمخّمقص اقمتامد اًمٕمرضة إظمػمة ذم اجلٛمع اًمبٙمري ومٝمٜماك رأيان

ت ىمرآٟمٞمتف ُمـ إطمرف يرى سمٕمْمٝمؿ أن اجلٛمع اًمبٙمري اىمتٍم قمغم ُما صمبت وم٠موًٓ:

اًمسبٕمة سمثبقت قمرضف ذم اًمٕمرضة إظمػمة، ومٙمان ؿماُماًل عما سم٘مل ُمـ إطمرف 

اًمسبٕمة، ومل يٙمـ ومٞمف رء مِمرا ُٟمِسَخت شمالوشمف
(1)

 . 

مجع اهلل شمٕمامم إُمة سمحسـ اظمتٞمار اًمّمحاسمة قمغم ُمّمحػ »ي٘مقل اًمبٖمقي: 

أُمر  ديؼ ، يمان أسمق سمٙمر اًمّم×واطمد، وهق آظمر اًمٕمرضات قمغم رؾمقل اهلل 

سمٙمتبتف، مجٕمًا سمٕمد ُما يمان ُمٗمرىمًا ذم اًمرىماع: ًمٞمٙمقن أصاًل ًمٚمٛمسٚمٛملم، يرضمٕمقن إًمٞمف 

ويٕمتٛمدون قمٚمٞمف، وأُمر قمثامن سمٜمسخف ذم اعمّماطمػ، ومجع اًم٘مقم قمٚمٞمف، وأُمر سمتحريؼ 

شُما ؾمقاه ىمٓمٕما عمادة اخلالف
(2)

. 

 ٟمٕمؿ أؾم٘مط زُمـ اًمّمديؼ ُما مل يتقاشمر، وُما ٟمسخت شمالوشمف»وي٘مقل إًمقد: 

 ويمان ي٘مرؤه ُمـ مل يبٚمٖمف اًمٜمسخ، وُما مل يٙمـ ذم اًمٕمرضة إظمػمة، ومل ي٠مل ضمٝمدًا 

 شذم حت٘مٞمؼ ذًمؽ 
(3)

. 

: وهٜماك ُمـ يرى أن اقمتامد اًمٕمرضة إظمػمة وآىمتّمار قمغم ُما صمبت ومٞمٝما مل صماٟمٞماً 

 يٙمـ ؾمقى ذم اجلٛمع اًمٕمثامين.

طمٞمث ي٘مقل ُيٗمٝمؿ هذا ُمـ ىمقل ُمٙمل سمـ أيب ـماًمب، وأسمق ؿماُمة، واسمـ اجلزري 

واحلؼ ُما حترر ُمـ يمالم اإلُمام حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، وأيب قمٛمر سمـ » اسمـ اجلزري:

قمبد اًمؼم، وأيب اًمٕمباس اعمٝمدوي، وُمٙمل سمـ أيب ـماًمب اًم٘مٞمز، وأيب اًم٘ماؾمؿ 

 أن اعمّماطمػ اًمتل يمتبت ذم زُمـ أيب سمٙمروذًمؽ  ، وهمػمهؿ،شمٞمٛمٞمةاًمِماـمبل، واسمـ 

ة، ومٚمام يمثر آظمتالف، ويماد اعمسٚمٛمقن يٙمٗمر يماٟمت حمتقية قمغم مجٞمع إطمرف اًمسبٕم

                                           
 .1/164، اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 1/236اٟمٔمر: اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (1)

 .4/511ذح اًمسٜمة ًمٚمبٖمقي:  (2)

 .1/26روح اعمٕماين ًمألًمقد:  (3)
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ة إظمػمة اًمتل ـسمٕمْمٝمؿ سمٕمْمًا أمجع اًمّمحاسمة قمغم يمتاسمة اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اًمٕمرض

شقمام ىمبض قمغم ضمؼميؾ  ×ىمرأها اًمٜمبل 
(1)

. 

مل ي٘مّمد قمثامن ىمّمد أيب سمٙمر ذم مجع ٟمٗمس اًم٘مرآن سملم ًمقطملم، »وي٘مقل اًمباىمالين: 

، وإًمٖماء ُما ًمٞمس ×اًمثاسمتة اعمٕمروومة قمـ اًمٜمبل وإٟمام ىمّمد مجٕمٝمؿ قمغم اًم٘مراءات 

يمذًمؽ، وأظمذهؿ سمٛمّمحػ ٓ شم٘مديؿ ومٞمف وٓ شم٠مظمػم، وٓ شم٠مويؾ ُأصمبت ُمع شمٜمزيؾ، 

 ش وٓ ُمٜمسقخ شمالوشمف يُمتِب ُمع ُمثبت رؾمٛمف وُمٗمروض ىمراءشمف وطمٗمٔمف
(2)

. 

وهق مجع ُما شمٗمرق ىمد  : وُمـ ظمالل اًمت٠مُمؾ وم٢من مجع أيب سمٙمر اًمّمديؼ ىمٚمت

شمٜمسخ شمالوشمف، ودمرد مما ًمٞمس سم٘مرآن سمثبقت قمرضف ذم اًمٕمرضة إظمػمة اىمتٍم قمغم ُما مل 
(3)

. 

ومل ُيٕمرف أٟمف أصمبت ذم اعمّمحػ إول )ُمّمحػ أيب سمٙمر( وٓ » ي٘مقل اًمبٞمٝم٘مل:

ش ومبذًمؽ يٜمبٖمل أن يٕمٛمؾ ذم يمتاسمة يمؾ ُمّمحػومٞمام ُٟمِسخ قمٜمف رء ؾمقى اًم٘مرآن، 
(4)

. 

تب رء إٓ سمِماهديـ، وىمد ويمان ُمـ سمٚمقغ اًمٖماية ذم اًمدىمة واًمتحري أن ٓ ُيٙم

 ىمٞمؾ: اعم٘مّمقد سماًمِماهديـ أن يِمٝمدا أٟمف مما قمرض ذم اًمٕمرضة إظمػمة.

ىمدم »ٞمك سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ طماـمب ىمال: وم٘مد أظمرج اسمـ أيب داود ُمـ ـمريؼ حي

ك ُمـ رؾمقل اهلل  ؿمٞمئًا ُِمـ اًم٘مرآن ومٚمٞم٠مشمٜما سمف، ويماٟمقا يمتبقا  ×قمٛمر وم٘مال: ُمـ يمان شمٚم٘مر

ش، ويمان ٓ ي٘مبؾ ُمـ أطمد ؿمٞمئًا طمتك يِمٝمد ؿماهدانذًمؽ ذم اًمّمحػ وإًمقاح
(5)

. 

ام يِمٝمدان قمغم أن ذًمؽ مِمرا قُمرض قمغم اًمٜمبل »ىمال اًمسٞمقـمل:  شقمام ووماشمف ×اعمراد أهنر
(6)

. 

ويمان ٓظمتٞماره  زيد سمـ صماسمت  وىمد شمقمم مجع اًم٘مرآن ذم قمٝمد أيب سمٙمر 

 ُم١مهالت حت٘م٘مت ومٞمف وُمٜمٝما طمْمقره ًمٚمٕمرضة إظمػمة.

                                           
 .88: ص  ئلم ٓسمـ اجلزريُمٜمجد اعم٘مر (1)

 .1/164، واًمسٞمقـمل ذم اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 1/236ٟم٘مٚمف اًمزريمٌم ذم اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (2)

، ومجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٗمٔمًا 1/164، واإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 1/236اٟمٔمر: اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (3)

 .1/51د. قمكم اًمٕمبٞمد:  ،ويمتاسمة

 .4/217يامن ًمٚمبٞمٝم٘مل: ؿمٕمب اإل (4)

 . 9/14شُمع اٟم٘مٓماقمفرضماًمف صم٘مات » تح:، وىمال اسمـ طمجر ذم اًمٗم62ظمرضمف اسمـ أيب داود ذم اعمّماطمػ ص:أ (5)

 .1/163اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (6)
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ي٘مال إن زيد سمـ صماسمت ؿمٝمد اًمٕمرضة إظمػمة اًمتل سملم ومٞمٝما ُما ٟمسخ » ىمال اًمبٖمقي:

وُما سم٘مل، ويمتبٝما ًمرؾمقل اهلل وىمرأها قمٚمٞمف، ويمان ي٘مرئ اًمٜماس هبا طمتك ُمات، 

شوًمذًمؽ اقمتٛمده أسمق سمٙمر وقمٛمر ذم مجٕمف ووٓه قمثامن يمتب اعمّماطمػ
 (1)

. 

وزيد سمـ يماٟمت ىمراءة أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن » : وىمال أسمق قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل

صماسمت واعمٝماضمريـ وإٟمّمار واطمدة يماٟمقا ي٘مرءون اًم٘مراءة اًمٕماُمة وهل اًم٘مراءة اًمتل 

قمغم ضمؼميؾ ُمرشملم ذم اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف، ويمان زيد ىمد ؿمٝمد  ×ىمرأها رؾمقل اهلل 

اًمٕمرضة إظمػمة، ويمان ي٘مرئ اًمٜماس هبا طمتك ُمات وًمذًمؽ اقمتٛمده اًمّمديؼ ذم مجٕمف 

شووٓه قمثامن يمتبة اعمّمحػ
 (2)

. 

 ثانياً: الجمع العثماني والعرضة األخيرة:
وأُما اجلٛمع اًمٕمثامين ومٙمان ُمـ أومم أهداومف وأسمرز ؾمامشمف هق رد آظمتالف ذم 

 اًم٘مراءات، ومجع اًمٜماس قمغم ُما يمان صماسمتًا ُمٜمٝما ذم اًمٕمرضة إظمػمة.

 . ومٙماٟمت اًمٕمرضة إظمػمة أؾماؾماً، وىماقمدة سمارزة، وحمقراً رئٞمساً ذم آًمٞمة اجلٛمع اًمٕمثامين

، وماشمٗمؼ »ىمال اًمسٞمقـمل:  وٓ ؿمؽ أن اًم٘مرآن ُٟمسخ ُمٜمف ذم اًمٕمرضة إظمػمة وهُمػمِّ

اًمّمحاسمة قمغم أن يمتبقا ُما حت٘م٘مقا أٟمف ىمرآن ُمست٘مرٌّ ذم اًمٕمرضة إظمػمة، وشمريمقا ُما 

شؾمقى ذًمؽ
(3)

. 

ذم قمٝمد أيب سمٙمر  اًمّمحػ اًمتل مجٕمٝما زيد سمـ صماسمت  وىمد اقمتؼم قمثامن 

سم٢مطمْمارها ُمـ  ّماطمػ، طمٞمث أُمر قمثامن سمـ قمٗمان أؾماؾًما ذم ٟمسخ اعم اًمّمديؼ 

أرؾمكم »طمٞمث ىمال هلا:  -قمٜمٝما وقمـ أسمٞمٝما  ريض اهلل -قمٛمر أم اعم١مُمٜملم  طمٗمّمة سمٜمت

ش إًمٞمٜما سماًمّمحػ ٟمٜمسخٝما ذم اعمّماطمػ صمؿ ٟمردها إًمٞمؽ
(4)

. 

                                           
 .1/141، واٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 4/525:  ذح اًمسٜمة ًمٚمبٖمقي (1)

 .1/237: اٟمٔمر: اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمزريمٌم (2)

 .1/141اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (3)

 .6/226أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب مجع اًم٘مرآن:  (4)
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 ، وأُمرهؿ سمٜمسخ اعمّماطمػ، وىمدوىمد يمقن جلٜمة ًمذًمؽ وُمٜمٝمؿ زيد سمـ صماسمت 

 صمبت ُمـ إطمرف اًمسبٕمة ذم اًمٕمرضة إظمػمة.متت اًمٙمتاسمة سمرؾمؿ حيتٛمؾ ُما 

وُُمٜمع ُمـ يمتاسمة ُما ُٟمسخت شمالوشمف، وُما مل يٙمـ ذم اًمٕمرضة إظمػمة، وُما يماٟمت  

روايتف آطماًدا، وُما مل شُمٕمٚمؿ ىمرآٟمٞمتف، أو ُما ًمٞمس سم٘مرآن، يماًمذي يمان يٙمتبف سمٕمض 

ٟمحق ذًمؽ اًمّمحاسمة ذم ُمّماطمٗمٝمؿ اخلاصة، ذطًما عمٕمٜمًك، أو سمٞماٟمًا ًمٜماؾمخ أو ُمٜمسقٍخ، أو
(1)

. 

ومٙماٟمقا إذا »ؾمػميـ قمـ يَمثػِم سمـ أومَٚمَح ىمال: ومِمرا يدل ًمذًمؽ ُما ورد قمـ حمٛمد سمـ 

روه، ىمال حمٛمد: وم٘مٚمت ًمَٙمثػٍِم  ويمان ومٞمٝمؿ )ومٞمٛمـ يٙمتب(: هؾ -شمدارؤوا ذم رء أظمر

روٟمف  ؿ إٟمرام يماٟمقا ُي١َمظمِّ روٟمف؟ ىمال: ٓ. ىمال حمٛمد: ومٔمٜمٜمت أهنر شمدرون مل يماٟمقا ُي١َمظمِّ

شوا أطمدصمٝمؿ قمٝمًدا سماًمٕمرضة أظمرة، ومٞمٙمتبقهَنا قمغم ىمقًمفًمٞمٜمٔمر
(2)

. 

مجع ىمراءات اًمٜماس قمغم ُمّمحػ واطمد ووضٕمف  وقمثامن »ي٘مقل اسمـ يمثػم: 

ش ذم آظمر رُمْمان ×قمغم اًمٕمرضة إظمػمة اًمتل قمارض هبا ضمؼميؾ رؾمقل اهلل 
 (3)

. 

 وىمد روى أمحد، واسمـ أيب داود، واًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ قمبٞمدة»وي٘مقل اسمـ طمجر: 

 ش سمـ قمٛمرو اًمّسٚمامين أن اًمذي مجع قمٚمٞمف قمثامن اًمٜماس يقاومؼ اًمٕمرضة إظمػمة
(4)

 . 

قمرضات ومٞم٘مقًمقن: إن  ×قمرض اًم٘مرآن قمغم رؾمقل اهلل »ىمال:   وقمـ ؾمٛمرة

شىمراءشمٜما هذه هل اًمٕمرضة إظمػمة
(5)

اًمٜماس شمقاومؼ  ، أي: اًمتل مجع قمٚمٞمٝما قمثامن 

 اًمٕمرضة إظمػمة.

 :العرضة األخيرة وترتيب السور
وأُما شمرشمٞمب اًمسقر اًمذي قمٚمٞمف ذم اعمٕمارضة وم٘مد اظمتٚمػ ومٞمف، ومذيمر اًمٙمرُماين أن 

 شمرشمٞمب اعمٕمارضة يمان قمغم شمرشمٞمب اًمسقر اعمقضمقد ذم اعمّمحػ أن ومٞم٘مقل:

                                           
 .1/261، وُمٜماهؾ اًمٕمرومان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 236-1/235اٟمٔمر: اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (1)

 .شصحٞمح»، وىمال: 85ص   ذم ومْمائؾ اًم٘مرآن:، واسمـ يمثػم114أظمرضمف سمـ أيب داود ذم اعمّماطمػ: ص  (2)

 .86ومْمائؾ اًم٘مرآن ٓسمـ يمثػم: ص  (3)

 .9/44ومتح اًمباري ٓسمـ طمجر:  (4)

 ؾمبؼ خترجيف. (5)
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أول اًم٘مرآن ؾمقرة اًمٗماحتة، صمؿ اًمب٘مرة، صمؿ آل قمٛمران، قمغم هذا اًمؽمشمٞمب إمم ؾمقرة »

وهق قمغم هذا اًمؽمشمٞمب يمان يٕمرضف اًمٜماس، وهٙمذا هق قمٜمد اهلل ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ، 

شقمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم قمغم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم يمؾ ؾمٜمة
 (1)

. 

وواوم٘مف ذم ذًمؽ أسمق سمٙمر اًمباىمالين، وضمزم سمف اسمـ إٟمباري، ٟم٘مؾ ذًمؽ اسمـ طمجر 

يٕمارض سمف ضمؼميؾ ذم يمؾ  ×...يمان اًمٜمبل شىمال اًم٘مايض أسمق سمٙمر اًمباىمالين:  سم٘مقًمف:

 - أن اعمّمحػ شمرشمٞمب -سمف هٙمذا قمغم هذا اًمؽمشمٞمب ؾمٜمة، وماًمذي ئمٝمر أٟمف قمارضف 

شإٟمباري اسمـ ضمزم وسمف
 (2)

. 

وومٞمف ٟمٔمر سمؾ اًمذي ئمٝمر أٟمف يمان يٕمارضف سمف »صمؿ ىمال اسمـ طمجر ُمٕم٘مبًا قمغم ذًمؽ:  

شقمغم شمرشمٞمب اًمٜمزول
 (3)

. 

 أثر العرضة األخيرة في القراءات: المبحث الثاني
ُمـ أوضمف اًم٘مراءات واًمتل ضماء اإلذن إن ُمـ اعمٕمٚمقم سمؾ ُمـ اعم٘مٓمقع سمف أن يمثػمًا 

 سماًم٘مراءة هبا سمٜمص أطماديث إطمرف اًمسبٕمة ىمد ُٟمسخت ذم اًمٕمرضة إظمػمة.

واًمّمحاسمة رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ مل ي٘مرءوا ُمـ أوضمف اًم٘مراءات إٓ ُما صمبت ذم 

 اًمٕمرضة إظمػمة.

واًمّمحاسمة يمتبقا ذم هذه اعمّماطمػ ُما حت٘م٘مقا أٟمف ىمرآن وُما »ي٘مقل اسمـ اجلزري: 

شمما مل يٜمسخ × قه اؾمت٘مر ذم اًمٕمرضة إظمػمة وُما حت٘م٘مقا صحتف قمـ اًمٜمبلقمٚمٛم
(4)

. 

وٓ ٟمرى هلا  × ومما يدل قمغم ذًمؽ أٟمف ىمد صّحت ىمراءات قمـ صحاسمة اًمٜمبل

 وضمقدًا، سمؾ أصبحت أوضمٝمًا حيٙمؿ سمِمذوذها سمٕمد اًمٕمرضة إظمػمة، ومٝمل حمٛمقًمة قمغم 

 ُما يمان ُم٠مذوٟمًا سمف ُمـ أطمرف ىمبؾ اًمٕمرضة وُمـ ذًمؽ:

                                           
 .1/22اًمؼمهان ذم شمقضمٞمف ُمتِماسمف اًم٘مرآن ًمٚمٙمرُماين:  (1)

 .9/42ومتح اًمباري ٓسمـ طمجر:  (2)

 .9/42اعمّمدر اًمساسمؼ:  (3)

 .1/45اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم:  (4)
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ىمرأ:  × اهلل رؾمقل أنا صمبت ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب اًمدرداء واسمـ ُمسٕمقد ُم

ْٞمِؾ إَِذا َيْٖمَِمك) ُْٟمَثك *َواًمٜمرَٝماِر إَِذا دَمَغمر  *َواًمٚمر ْٕ يَمِر َوا (َواًمذر
(1)

. 

يمان مما أٟمزل اهلل »: أٟمف ىمال ويمذًمؽ ُما صمبت ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممها قمـ قمٛمر 

ش هاآية اًمرضمؿ وم٘مرأٟماها وقم٘مٚمٜماها ووقمٞمٜما
 (2)

. 

اخلٓماب ظمٓمب اًمٜماس ومسٛمٕمتف ي٘مقل:  وقمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف أن قمٛمر سمـ

 أٓ َوإّن أٟماؾمًا ي٘مقًمقن: ُما سماُل اًمرضمؿ؟ ذم يمتاب اهلل اجلٚمُد، وىمد َرضَمؿ رؾمقل اهلل»

أن قمٛمر زاد ذم -أو يتٙمٚمؿ ُمتٙمٚمٛمقن -أن ي٘مقل ىمائٚمقن  وَرمَجٜما سمٕمده، وًمقٓ× 

ش  ٟمزًمتيمتاب اهلل ُما ًمٞمس ُمٜمف ٕصمبتٝما يمام
 (3)

. 

ًمقٓ أن ي٘مقل اًمٜماس زاد قمٛمر ذم  »: -ىمقل قمٛمر ُمٕمّٚم٘مًا قمغم -وىمال ذم اًمؼمهان 

.. ىمد ي٘مال ًمق يماٟمت اًمتالوة سماىمٞمة ًمبادر قمٛمر ومل  ش تاب اهلل ًمٙمتبتٝما يٕمٜمل آية اًمرضمؿيم

ش يٕمرج قمغم ُم٘ماًمة اًمٜماس، ٕن ُم٘ماًمة اًمٜماس ٓ شمّمٚمح ُماٟمٕماً 
 (4)

 . 

أطمرٍف قمـ اسمـ ُمسٕمقد وأيّب وهمػمهؿ مما ظماًمػ ومما يٕمّد ُمـ ذًمؽ ُما روي ُمـ 

 ظمط اعمّمحػ وؿمّذت اًم٘مراءة هبا.

إٟما يمٜما ٟم٘مرأ ؾمقرة يمٜما ٟمِمبٝمٝما ذم اًمٓمقل »: ىمال: قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

ًمق يمان ٓسمـ آدم واديان ُمـ ُمال »ة وم٠مٟمسٞمتٝما، همػم أين أطمٗمظ ُمٜمٝما: واًمِمدة سمؼماء

 ش اًمؽماب ٓسمتٖمك واديا صماًمثًا، وٓ يٛمأل ضمقف اسمـ آدم إٓ
(5)

. 

                                           
: (واًمٜمٝمار إذا دمغم)ضمف اًمبخاري، يمتاب اًمتٗمسػم، سماب: ، واحلديث أظمر[3–1]أية: ٞمؾ،ؾمقرة اًمٚم (1)

 . 2/216، وُمسٚمؿ، يمتاب صالة اعمساومريـ، سماب ُما يتٕمٚمؼ سماًم٘مراءات: 6/211

احلديث: أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب اعمحارسملم ُمـ أهؾ اًمٙمٗمر واًمردة، سماب: رضمؿ احلبغم ُمـ اًمزٟما إذا  (2)

 .8/218أطمّمٜمت 

، وىمال حم٘م٘مف ؿمٕمٞمب 1/29 ، وأمحد ذم اعمسٜمد:6/411 أظمرضمف اًمٜمسائل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى: حلديث:ا (3)

 : إؾمٜماده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. ٟم١موطرإ

 .2/36اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (4)

 .3/111: (ن ٓسمـ آدم واديلم ٓسمتٖمك اًمثاًمثًمق أ)أظمرضمف ُمسٚمؿ، يمتاب اًمزيماة، سماب:  (5)
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وهذا يدل قمغم أن ُما صمبت ذم اًمٕمرضة إظمػمة ُمـ أوضمف هق ُما اؾمتققمبتف 

اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة ومل شمؽمك ُمٜمف ؿمٞمئًا، سمؾ هق ُما رواه إئٛمة اًمٕمنمة، وُما قمداه ومٝمق 

 اًمِماذ اعمٜمٓمرح سماًمٕمرضة إظمػمة.

راد ذم وىمقل ُمـ ىمال إن اًم٘مراءات اعمتقاشمرة ٓ طمد هلا إن أ»ي٘مقل اسمـ اجلزري: 

زُماٟمٜما ومٖمػم صحٞمح ٕٟمف ٓ يقضمد اًمٞمقم ىمراءة ُمتقاشمرة وراء اًمٕمنم، وإن أراد ذم 

شاًمّمدر إول ومٞمحتٛمؾ إن ؿماء اهلل
 (1)

. 

وهبذا يتبلم أن اًمٕمرضة إظمػمة ُمرطمٚمة ُمـ ُمراطمؾ اًمتحقل ذم اًم٘مراءات، سمؾ هل 

اًمتل  ُمٞمزان ُمـ ُمقازيـ اًم٘مبقل واًمرد، وُمرطمٚمة ُمـ ُمراطمؾ ؿمذوذ يمثػم ُمـ اًم٘مراءات

يثبت ومٞمٝما يٕمتؼم ؿماذًا، وهق يمثػم ضمدًا ُم٘مارٟمة سماًمثاسمت، وُمـ هٜما  مل شمثبت ومٞمٝما، ومام مل

 طمٞمث مجع اًمٜماس قمغم هذا اًمثاسمث. شمتجغم ىمٞمٛمة اًمٕمٛمؾ اجلٚمٞمؾ اًمذي ىمام سمف قمثامن 

وم٢من اًم٘مراءات اعمِمٝمقرة اًمٞمقم قمـ اًمسبٕمة واًمٕمنمة واًمثالصمة »ي٘مقل اسمـ اجلزري: 

ان ُمِمٝمقرًا ذم إقمّمار إول ىمؾ ُمـ يمثر، وٟمزر ُمـ سمحر، قمنمة سماًمٜمسبة إمم ُما يم

وم٢من ُمـ ًمف اـمالع قمغم ذًمؽ يٕمرف قمٚمٛمف اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘ملم، وذًمؽ أن اًم٘مراء اًمذيـ أظمذوا 

قمـ أوًمئؽ إئٛمة اعمت٘مدُملم ُمـ اًمسبٕمة وهمػمهؿ يماٟمقا أممًا ٓ حتَم، وـمقائػ ٓ 

ش شمست٘مَم، واًمذيـ أظمذوا قمٜمٝمؿ أيْمًا أيمثر وهٚمؿ ضمرا
 (2)

. 

ذا يدل قمغم أن إطمرف اًمسبٕمة ٟمسخ ُمٜمٝما ُما ٟمسخ ذم اًمٕمرضة إظمػمة، وٓ وه

يٛمٙمـ اًم٘مقل ًمٚمٛمتح٘مؼ سم٠من اعمٜمسقخ هق اعمٛمٞمز سمٙمذا، أو اعمٕمدود سمٙمذا واعمتب٘مل هق ُما 

قمٚمٞمف ًمسان يمذا، سمؾ ٟمستٓمٞمع أن ٟم٘مقل سم٠مٟمف ُٟمسخ ُمـ إطمرف اًمسبٕمة ُما ٟمسخ ذم 

 اًمٜماس قمٚمٞمف.  ة، وهق ُما مجع قمثامن اًمٕمرضة إظمػمة وسم٘مل ُمٜمٝما ُما سم٘مل سمٕمد اًمٕمرض

 أثر العرضة األخيرة في المصاحف العثمانية: المبحث الثالث
ُمـ اعمٕمٚمقم قمٜمد قمٚمامء اًم٘مراءات أن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة اقمتٛمدت اًمٕمرضة إظمػمة 

أؾماؾمًا ذم قمٛمٚمٝما، وىماقمدة اٟمٓمٚم٘مت ُمٜمٝما ومام صمبت ذم اًمٕمرضة إظمػمة هق ُما حيتٛمٚمف 

                                           
 .18ٓسمـ اجلزري: ص ُمٜمجد اعم٘مرئلم  (1)

 .1/46اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم:  (2)
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ُمامل يثبت ظماًمػ رؾمؿ شمٚمؽ اعمّماطمػ ذم هماًمبف، وًمذًمؽ رؾمؿ هذه اعمّماطمػ، و

 أصبحت ُمقاوم٘مة اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ريمٜمًا ُمـ أريمان ىمبقل اًم٘مراءة .

وىمد اظمتٚمػ قمٚمامء اًم٘مراءات ذم يمقن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة شمِمٛمؾ إطمرف اًمسبٕمة 

يمٚمٝما، أم سمٕمْمًا ُمٜمٝما، وىمد قمٚمٛمٜما ؾماسم٘مًا أن اًمٕمرضة إظمػمة يماٟمت ُمٙماٟمًا ًمٚمٜمسخ 

ذم إطمرف اًمسبٕمة، وًمذًمؽ ذهب مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم أن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة  واًمتٖمٞمػم

اؿمتٛمٚمت قمغم ُما حيتٛمٚمف رؾمٛمٝما ُمـ إطمرف اًمسبٕمة اًمتل صمبتت ذم اًمٕمرضة إظمػمة 

 ضماُمٕمة هلا.

ذهب مجاهػم اًمٕمٚمامء ُمـ اًمسٚمػ واخلٚمػ وأئٛمة اعمسٚمٛملم إمم »: ي٘مقل اًمسٞمقـمل

ٕطمرف اًمسبٕمة وم٘مط، ضماُمٕمة ًمٚمٕمرضة أهنا ُمِمتٛمٚمة قمغم ُما حيتٛمٚمف رؾمٛمٝما ُمـ ا

وٓ  ْمٛمٜمة هلا مل شمؽمك طمرومًا ُمٜمٝما ...قمغم ضمؼميؾ، ُمت ×إظمػمة اًمتل قمرضٝما اًمٜمبل 

ؿمؽ أن اًم٘مرآن ٟمسخ ُمٜمف ذم اًمٕمرضة إظمػمة وهمػّم وماشمٗمؼ اًمّمحاسمة قمغم أن يمتبقا ُما 

شحت٘م٘مقا أٟمف ىمرآن ُمست٘مر ذم اًمٕمرضة إظمػمة وشمريمقا ُما ؾمقى ذًمؽ
(1)

. 

ٕن إطماديث  وهذا اًم٘مقل هق اًمذي ئمٝمر صقاسمف،» زري:اجل ىمال اسمـ

  .شاعمستٗمٞمْمة شمدل قمٚمٞمف وشمِمٝمد ًمف... اًمّمحٞمحة وأصمار اعمِمٝمقرة

ومٙمتب اًمّمحاسمة اعمّماطمػ قمغم ًمٗمظ ًمٖمة ىمريش واًمٕمرضة إظمػمة، »صمؿ ىمال: 

ـ إطمرف اًمسبٕمة واًمِمٙمؾ ًمتحتٛمٚمف صقرةوضمردوا اعمّماطمػ قمـ اًمٜم٘مط  ش ُما سم٘مل ُم
(2)

. 

عمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة متت سمِمٙمؾ جيٛمع ُما صمبت ُمـ إطمرف اًمسبٕمة ذم ومٙمتاسمة ا 

سمٓمري٘مة جيٕمٚمٝما حمتٛمٚمة  -اًمتل هبا قمدة أوضمف -اًمٕمرضة إظمػمة، وقمغم رؾمؿ اًمٙمٚمامت 

 ٕن شم٘مرأ سمٙمؾ شمٚمؽ إوضمف، وىمد ؾماقمد قمغم ذًمؽ قمدم اًمتِمٙمٞمؾ، وقمدم اًمتٜم٘مٞمط.

اعمختٚمٗمة،  يمتاسمتٝما سمٓمري٘مة يماٟمت دمٛمع وضمقه اًم٘مراءات» اين:ي٘مقل اًمزرىم

وإطمرف اًمتل ٟمزل قمٚمٞمٝما اًم٘مرآن سمٕمدم إقمجاُمٝما وؿمٙمٚمٝما وُمـ شمقزيع وضمقه 

 اًم٘مراءات قمغم اعمّماطمػ إذا مل حيتٛمٚمٝما اًمرؾمؿ اًمقاطمد.

                                           
 .1/139آشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (1)
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ودمريدها ُمـ يمؾ ُما ًمٞمس ىمرآٟمًا، يماًمذي يمان يٙمتبف سمٕمض اًمّمحاسمة ذم ُمّماطمٗمٝمؿ 

 اخلاصة ذطمًا عمٕمٜمك أو سمٞماٟمًا ًمٜماؾمخ وُمٜمسقخ، أو ٟمحق ذًمؽ.

وىمد اؾمتجاب اًمّمحاسمة ًمٕمثامن ومحرىمقا ُمّماطمٗمٝمؿ، واضمتٛمٕمقا مجٞمٕمًا »: صمؿ ىمال

قمغم اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة، طمتك قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد اًمذي ٟم٘مؾ قمٜمف أٟمف أٟمٙمر أوًٓ 

ُمّماطمػ قمثامن وأٟمف أسمك أن حيرق ُمّمحٗمف رضمع وقماد إمم طمٔمػمة اجلامقمة طملم فمٝمر 

 ش شمقطمٞمد اًمٙمٚمٛمة هباًمف ُمزايا شمٚمؽ اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة واضمتامع إُمة قمٚمٞمٝما و
(1)

. 

طمتك إذا ٟمسخقا »ىمقًمف:  ورد ذم صحٞمح اًمبخاري ُمـ طمديث أٟمس سمـ ُماًمؽ 

اًمّمحػ ذم اعمّماطمِػ رّد قمثامُن اًمّمحػ إمم طمٗمّمة، وأرؾمؾ إمم يمؾ أومؼ 

ـ اًم٘مرآن ذم ٟمسخقا، وأُمر سمام ؾمقاهسمٛمّمحػ مما   ش يمؾ صحٞمٗمة أو ُمّمحػ أن حيرق ُم
(2)

. 

سٚمػ سم٠من اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة ىمد يمتبت قمغم وىمد سح أيمثر ُمـ واطمد ُمـ أئٛمة اًم

ومٙمتبت اعمّماطمػ قمغم اًمٚمٗمظ »ٕمرضة إظمػمة، ي٘مقل اسمـ اجلزري: ُما اؾمت٘مر ذم اًم

، يمام سح سمف همػم واطمد  ×اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف ذم اًمٕمرضة إظمػمة قمـ رؾمقل اهلل 

ؾمػميـ، وقمبٞمدة اًمسٚمامين، وقماُمر اًمِمٕمبل، ىمال قمكم سمـ  ُمـ أئٛمة اًمسٚمػ يمٛمحٛمد سمـ

ش : ًمق وًمٞمت ذم اعمّماطمػ ُما وزم قمثامن ًمٗمٕمٚمت يمام ومٕمؾاًمب أيب ـم
 (3)

. 

 وىمد أمجٕمت إُمة قمغم هذه اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة، وىمرأت سمٛمْمٛمقهنا، وشمريمت ُما ظماًمٗمٝما.

وأمجٕمت إُمة اعمٕمّمقُمة ُمـ اخلٓم٠م قمغم ُما شمْمٛمٜمتف »ي٘مقل ذم ذًمؽ اسمـ اجلزري: 

ٚمٛمة سم٠مظمرى مما يمان هذه اعمّماطمػ، وشمرك ُما ظماًمٗمٝما ُمـ زيادة وٟم٘مص وإسمدال يم

ُم٠مذوٟمًا ومٞمف شمقؾمٕمة قمٚمٞمٝمؿ، ومل يثبت قمٜمدهؿ صمبقشمًا ُمستٗمٞمْمًا أٟمف ُمـ اًم٘مرآن، وضمردت 

هذه اعمّماطمػ مجٞمٕمٝما ُمـ اًمٜم٘مط واًمِمٙمؾ ًمٞمحتٛمٚمٝما ُما صح ٟم٘مٚمف، وصمبت شمالوشمف قمـ 

 ش ×اًمٜمبل 
(4)

. 

                                           
 .1/261ُمٜماهؾ اًمٕمرومان ًمٚمزىماين:  (1)
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 : العرضة األخيرةزيادات في المصاحف العثمانية خارجة عن 
الف احلاصؾ سملم اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة سم٠مهنؿ أدظمٚمقا ذم قمّٚمؾ اسمـ اجلزري آظمت

 اعمّماطمػ ُما صمبت أٟمف ىمرآن وإن مل يٙمـ داظماًل ذم اًمٕمرضة إظمػمة.

وًمذًمؽ اظمتٚمٗمت اعمّماطمػ سمٕمض اظمتالف، إذ ًمق يماٟمت اًمٕمرضة إظمػمة »ىمال: 

 .ش وشمريمقا ُما ؾمقى ذًمؽوم٘مط مل ختتٚمػ اعمّماطمػ سمزيادة وٟم٘مص، وهمػم ذًمؽ، 

عما يمتبقا شمٚمؽ اعمّماطمػ ضمّردوها ُمـ اًمٜم٘مط   حاسمةصمؿ إن اًمّم»وىمال: 

 ش×واًمِمٙمؾ ًمٞمحتٛمٚمف ُما مل يٙمـ ذم اًمٕمرضة إظمػمة مما صح قمـ اًمٜمبل 
(1)

.

: وًمٕمؾ هذا اًم٘مقل ُمـ اسمـ اجلزري ُمرده إمم اًم٘مقل سم٠من احلرف اًمذي يماٟمت ىمٚمت

قمٚمٞمف اًمٕمرضة إظمػمة هق طمرف واطمد ُمـ إطمرف اًمسبٕمة وهق طمرف زيد، وىمد 

٘مًا أن هذا اًم٘مقل ُمرضمقح، وأن ُما قمٚمٞمف اًمتح٘مٞمؼ أن اًمٕمرضة إظمػمة ىمررت ؾماسم

يماٟمت قمغم ُما شمب٘مك ُمـ إطمرف اًمسبٕمة، وُما شمقاشمر ُمٜمٝما، وُما قمٚمٞمف اعمّماطمػ 

سم٘مل ُمـ إطمرف اًمسبٕمة، وًمق  اًمٕمثامٟمٞمة ُمـ اظمتالف سمزيادة أو ٟم٘مص داظمؾ ومٞمام

إن اسمـ  يماٟمت اًمٕمرضة إظمػمة قمغم طمرف واطمد عما اظمتٚمٗمت اعمّماطمػ؟، صمؿ

اجلزري ىمبؾ ىمٚمٞمؾ ي٘مرر أن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة يمتبت قمغم اًمٚمٗمظ اًمذي اؾمت٘مر ذم 

 اًمٕمرضة إظمػمة، واؾمتققمبتٝما ومل شمؽمك ُمٜمٝما طمرومًا؟.

 

                            

                                           
 .1/45اعمّمدر اًمساسمؼ:  (1)
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 اخلامتة
ـّ سمف قمكّم وووم٘مٜمل سمف ُمـ إمتام حترير هذا  وسمٕمد وم٢مٟمٜمل أمحد اهلل قمز وضمؾ قمغم ُما ُم

 .(رضة األخيرة داللتها وأثرهاالع)اًمبحث: 

وُِمـ ظمالل ُمٕمايِمتل هلذا اًمبحث، صمؿ وىُمقذم قمغم ومّمقًمف وضمزئٞماشمف وحماوًمتل 

ًمالؾمتٜماد إمم يمثػم مما أؾمتٓمٞمع آقمتامد قمٚمٞمف ُمـ أىمقال وٟم٘مقٓت ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ُمقصم٘مة 

 -وم٢مين أؾمّجؾ ًمٚم٘مارئ اًمٙمريؿ أهؿ اًمٜمتائج واًمتقصٞمات اًمتل شمقّصٚمت إًمٞمٝما وم٠مىمقل: 

 –سماهلل  ُمستٕمٞمٜماً 

إن اعمٕمقل قمٚمٞمف ذم طمٗمظ اًم٘مرآن وشمٕمٚمؿ ىمراءاشمف هق اًمتٚم٘مل واعمِماومٝمة ُمـ  -1

 أومقاه اعمِمايخ واعم٘مرئلم، وُمدارؾمة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ ـمريؼ اًمسامع واًمٕمرض.

 × اًمٙمريؿ ًمٚمٜمبل إن اعمٕمارضة وهل ُمدارؾمة ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم اًم٘مرآن -2
اهلل شمٕمامم، ًمٞمب٘مك ُما سم٘مل، يمؾ قمام ذم رُمْمان هل ُم٘ماسمٚمتف قمغم ُما أوطماه إًمٞمف قمـ 

 ويذهب ُما ٟمسخ.

إن رُمْمان ؿمٝمر اًم٘مرآن وختّمٞمّمف سماعمدارؾمة واعمٕمارضة ُمالئؿ ًمف، وىمراءة  -3

 اًم٘مرآن ومٞمف أومْمؾ ُمـ ؾمائر إذيمار.

إن اًم٘مرآن ٟمسخ ُمٜمف وهمػم ومٞمف ذم اًمٕمرضة إظمػمة وم٘مد صح اًمٜمص سمذًمؽ  -4

 قمـ همػم واطمد ُمـ اًمّمحاسمة، وؿمٝمد ُمـ ؿمٝمد ُما ٟمسخ ُمٜمف وُما سمدل.

إن اًمٕمرضة إظمػمة هل سمٛمثاسمة شم٠ميمٞمد اعمحٗمقظ، وآقمتامد اًمٜمٝمائل ًمٚمٛم٘مروء  -5

 ىمرب إضمؾ. ×واًمذي ًمـ يٓمرأ قمٚمٞمف ٟمسخ أو شمبديؾ، وًمذًمؽ اؾمتِمٕمر ُمٜمٝما اًمٜمبل 

إن اًمٕمرضة إظمػمة يماٟمت أؾماؾمًا وىماقمدة سمارزة وحمقرًا رئٞمسًا ذم آًمٞمة اجلٛمع  -6

اجلٛمٕملم يدل قمغم ذًمؽ إذ ُمـ اًمبٙمري واًمٕمثامين، واظمتٞمار زيد سمـ صماسمت ذم يمال 

 ُمٞمزات اظمتٞماره ؿمٝمقده اًمٕمرضة.

 اًمٜماس هق ُما يقاومؼ اًمٕمرضة إظمػمة.  اًمذي مجع قمٚمٞمف قمثامنإن  -7
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إن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة يمتبقا ومٞمٝما ُما حت٘م٘مقا أٟمف ىمرآن وُما قمٚمٛمقه اؾمت٘مر ذم  -8

 مما مل يٜمسخ. ×اًمٕمرضة إظمػمة، وُما حت٘م٘مقا صحتف قمـ اًمٜمبل 

ضة إظمػمة ُمـ أوضمف هق ُما اؾمتققمبتف اعمّماطمػ إن ُما صمبت ذم اًمٕمر -9

داه هق ــا قمـرة، وُمــة اًمٕمِمـٛمـا رواه إئــُمق ـؾ هـًا، سمـف ؿمٞمئـرك ُمٜمـاًمٕمثامٟمٞمة ومل شمت

 .اًمِماذ اعمٜمٓمرح

أويص ىمراء اًم٘مرآن وُم٘مرئٞمف سمإظمذ سمحٙمؿ اعمٕمارضة واعمدارؾمة اًمٜمبقية  -11

 واقمتامدها ُمٜمٝمجٞمة قمٚمٛمٞمة ذم إىمرائٝمؿ وشمدريسٝمؿ.

اهلل أن جيٕمؾ قمَٛمكم ظماًمّمًا ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وأن يٜمٗمٕمٜمل سمف وقمٛمقم وأؾم٠مل 

 اعمسٚمٛملم، وآظمر دقمقاٟما أن احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم.

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  املراجعاملصادر وفهرس 
 سمرواية طمٗمص قمـ قماصؿ. القرآن الكريم، -

هـ(، حت٘مٞمؼ: د. قمبد اًمٗمتاح 437سمـ أيب ـماًمب اًم٘مٞمز، )تعمٙمل  اإلبانة عن معاني القراءات، -

 هـ، اعمٙمتبة اًمٗمٞمّمٚمٞمة: ُمٙمة اعمٙمرُمة.1415إؾمامقمٞمؾ ؿمٚمبل، ط. اًمثاًمثة، 

هـ(، حت٘مٞمؼ: ؾمٕمٞمد اعمٜمدوه، دار 911جلالل اًمديـ اًمسٞمقـمل، )ت اإلتقان في علوم القرآن، -

 هـ . 1416اًمٗمٙمر، سمػموت ط . إومم 

د. طمسـ ضٞماء اًمديـ قمؽم، )رمحف اهلل( دار اًمبِمائر  لقراءات منها،األحرف السبعة ومنزلة ا -

 .ـه1419اإلؾمالُمٞمة، ط. إومم 

(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ جم٘مان 444أسمق قمٛمرو اًمداين )ت  –ًمٕمثامن سمـ ؾمٕمٞمد  األرجوزة المنبهة، -

 هـ.1421اجلزائري، دار اعمٖمٜمل، اًمرياض ط. إومم 

، هـ( 544)ت قمٞماض، أيب اًمٗمْمؾ قمٞماض اًمٞمحّمبليضًمٚم٘ما - إكمال المعلم شرح صحيح مسلم -

 هـ.1419حت٘مٞمؼ: حيٞمك إؾمامقمٞمؾ، دار اًمقوماء. ط. إومم 

حمٛمقد سمـ محزة سمـ ٟمٍم سمرهان اًمديـ اًمٙمرُماين، )ت: ٟمحق  البرهان في توجيه متشابه القرآن، -

 .ـه1396هـ(، حت٘مٞمؼ: قمبد اًم٘مادر أمحد قمٓما، دار اًمٜمنم: دار اًمٗمْمٞمٚمة اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة ، 515

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق 794ًمبدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمزريمٌم، ) البرهان في علوم القرآن، -

 اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اعمٙمتبة اًمٕمٍمية، سمػموت ط: اًمثاٟمٞمة.

(، حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ ـه276ًمإلُمام أيب حمٛمد قمبد اهلل سمـ ُمسٚمؿ سمـ ىمتٞمبة، ) تأويل مشكل القرآن، -

 ٛمٞمة، سمػموت.دار اًمٙمتب اًمٕمٚم ؿمٛمس اًمديـ،

( ت: جمٛمققمة ُمـ ـه1215عمحٛمد سمـ حمٛمد اًمزسمٞمدي، )ت  تاج العروس من جواهر القاموس، -

 اعمح٘م٘ملم، اًمٜماذ: دار اهلداية.

هـ(، حت٘مٞمؼ: ومٝمٞمؿ حمٛمد 262زيد سمـ قمٛمر سمـ ؿمبة اًمٜمٛمػمي، )ت  تاريخ المدينة البن شبة، -

 .ـه 1399ت، دار اًمٗمٙمر، ط. إومم ؿمٚمتق

ت: د. هماٟمؿ  ،هـ(444 أسمق قمٛمرو اًمداين )ت -ًمٕمثامن سمـ ؾمٕمٞمد  قان والتجويد،التحديد في اإلت -

 هـ . 1417ىمدوري احلٛمد، اًمٜماذ: ُمٙمتبة دار إٟمبار، سمٖمداد اًمٓمبٕمة: إومم 

 = اجلاُمع ٕطمٙمام اًم٘مرآن )طمرف اجلٞمؿ(. تفسير القرطبي -

 = ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب )طمرف اعمٞمؿ(.  تفسير الرازي -

هـ(، دار اًمٗمٙمر، وُمراضمٕمة ٟمخبة ُمـ 774ٕيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم، ) م،تفسير القرآن العظي -

 اًمٕمٚمامء سمدار اًمٙمتب اعمٍمية.

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمقهاب 852ًمٚمحاومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )ت تقريب التهذيب، -

 هـ.1395قمبد اًمٚمٓمٞمػ، دار اعمٕمرومة، سمػموت، ط: اًمثاٟمٞمة 
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حت٘مٞمؼ:   ،هـ(444 أسمق قمٛمرو اًمداين )ت -، ًمٕمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سبعجامع البيان في القراءات ال -

 هـ.1428جمٛمققمة حم٘م٘ملم ـمبع ضماُمٕمة اًمِمارىمة، ط: إومم 

 = ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )طمرف اًمسلم(.  الجامع الصحيح -

 = صحٞمح اًمبخاري )طمرف اًمّماد(. الجامع الصحيح للبخاري -

 = صحٞمح ُمسٚمؿ )طمرف اًمّماد(.  الجامع الصحيح لمسلم -

هـ(، دار 671، ٕيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد إٟمّماري اًم٘مرـمبل، )تجامع ألحكام القرآنال -

 هـ.1414احلديث، اًم٘ماهرة، ط: إومم، 

هـ(، حت٘مٞمؼ: د. قمغم طمسلم 643، ًمٕمٚمؿ اًمديـ اًمسخاوي، )تجمال القراء وكمال اإلقراء -

 هـ.1418اًمبقاب، ُمٓمبٕمة اعمدين اًم٘ماهرة، ط: إومم 

، اًمٜماذ: جمٛمع اعمٚمؽ ًمٓمباقمة أ. د. قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمبٞمد ، كريم حفظا وكتابةجمع القرآن ال -

 اعمّمحػ اًمنميػ. سم٢مذاف وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة وإوىماف سماًمسٕمقدية.

د. حمٛمد ذقمل أسمق زيد، رؾماًمة  جمع القرآن الكريم من العصر النبوي إلى العصر الحديث -

 هـ.1424ُماضمستػم، ضماُمٕمة اًمٙمقيت 

د قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اًمٗمتاح اًم٘مارئ، دار اًمٜمنم اًمدوزم، اًمرياض ط.  األحرف السبعة.حديث  -

 هـ.1412إومم 

هـ(، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، ط: 911، جلالل اًمديـ اًمسٞمقـمل،)تالدر المنثور في التفسير بالمأثور -

 م.1993إومم 

ٞمؼ: قمبد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، دار هـ(، حت٘م458ٕيب سمٙمر أمحد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل، )ت دالئل النبوة، -

 هـ.1411اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط:  إومم 

هـ(، حت٘مٞمؼ: أسمق 911جلالل اًمديـ اًمسٞمقـمل،)ت الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، -

 إؾمحاق اجلقيٜمل، دار اسمـ قمٗمان، اخلؼم.

، ٕيب اًمٗمْمؾ حمٛمقد إًمقد روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، والسبع المثاني، -

 هـ(، دار إطمٞماء اًمؽماث، سمػموت.1271)ت

هـ(، حت٘مٞمؼ: د. ؿمقىمل 324ًمإلُمام أيب سمٙمر سمـ جماهد، اًمبٖمدادي، )ت السبعة في القراءات، -

 ضٞمػ، دار اعمٕمارف، اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة. 

 حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل، دار اًمٗمٙمر، سمػموت.هـ(، 375عمحٛمد سمـ يزيد، )ت  سنن ابن ماجة، -

هـ(، وُمٕمف ذطمف: حتٗمة إطمقذي 279)ي،عمحٛمد سمـ قمٞمسك اًمؽمُمذ ذي،سنن الترم -

 هـ.1384، ُمٓمبٕمة اعمدين، اًم٘ماهرة، ط. اًم٘ماهرة، ط: اًمثاٟمٞمة  ًمٚمٛمباريمٗمقري

هـ(، 227أيب قمثامن ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؿمٕمبة اخلراؾماين اجلقزضماين )ت  سنن سعيد بن منصور، -

 هـ.1413ٗمٞمة اهلٜمد، ط إومم، حت٘مؼ: طمبٞمب اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اًمٜماذ: اًمدار اًمسٚم
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 هـ.1411هـ(، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت 313أمحد سمـ قمكم، )ت سنن النسائي الكبرى، -

هـ(، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞمب إرٟماؤوط، وزُمالئف، 748عمحٛمد سمـ أمحد اًمذهبل، )ت سير أعالم النبالء، -

 هـ.1419ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، ط: احلادية قمنمة 

هـ(، 676عمحٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم:  م،شرح النووي على صحيح مسل -

 هـ.1392سمػموت، اًمٓمبٕمة: اًمثاٟمٞمة،  –اًمٜماذ: دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب 

حت٘مٞمؼ: ، هـ(449أيب احلسـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمبد اعمٚمؽ )ت شرح صحيح البخارى البن بطال -

 .هـ1423اًمٓمبٕمة: اًمثاٟمٞمة،  ة، اًمرياض،اًمسٕمقدي -دار اًمٜمنم: ُمٙمتبة اًمرؿمد ، أسمق متٞمؿ يارس سمـ إسمراهٞمؿ

هـ(، 516، عمحٞمل اًمسٜمة، أيب حمٛمد احلسلم سمـ ُمسٕمقد اًمبٖمقي اًمِماومٕمل )ت شرح السنة للبغوي -

دُمِمؼ، سمػموت  -حمٛمد زهػم اًمِماويش، اًمٜماذ: اعمٙمتب اإلؾمالُمل -حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞمب إرٟم١موط

 م.1983 -هـ 1413اًمٓمبٕمة: اًمثاٟمٞمة، 

هـ(، حت٘مٞمؼ 321د سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُمة اًمٓمحاوي، )تٕمٗمر أمحٕيب طم شرح مشكل اآلثار، -

 هـ.1418ؿمٕمٞمب إرٟم١موط، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت ط. إومم 

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمسٕمٞمد سمسٞمقين 458، ٕيب سمٙمر أمحد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل، )تشعب اإليمان -

 هـ.1411زهمٚمقل، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط:  إومم 

ًمت٘مل اًمديـ أيب اًمٕمباس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞمة  ل على شاتم الرسول،الصارم المسلو  -

اًمٜماذ: احلرس ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد، هـ(728احلراين احلٜمبكم اًمدُمِم٘مل )ت 

 .اًمٓمبٕمة إومم، اًمقـمٜمل اًمسٕمقدي، اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية

ومتح اًمباري، شمّمحٞمح وحت٘مٞمؼ: حمّب هـ(، ُمع 256حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، )ت صحيح البخاري، -

 هـ. 1417اًمديـ اخلٓمٞمب، وشمرىمٞمؿ: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل، دار اًمِمٕمب، اًم٘ماهرة، ط: إومم 

هـ(، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞمب 354حمٛمد سمـ طمبان سمـ أمحد اًمتٛمٞمٛمل اًمبستل، )ت صحيح ابن حبان، -

 هـ.1414إرٟم١موط، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، ط: اًمثاٟمٞمة 

هـ(، ت: حمٛمد 311، ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمحاق سمـ ظمزيٛمة اًمٜمٞمساسمقري )ت ةصحيح ابن خزيم -

 ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل، اًمٜماذ: اعمٙمتب اإلؾمالُمل، سمػموت.

هـ(، ُمع ذطمف: 261ٕيب احلسلم سمـ ُمسٚمؿ سمـ احلجاج اًمٜمٞمساسمقري، )ت  صحيح مسلم، -

 هـ.1392اعمٜمٝماج ذح ُمسٚمؿ ًمٚمٜمقوي، دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمرب، سمػموت، ط: اًمثاٟمٞمة 

(، اًمٜماذ: دار إطمٞماء ـه855، سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗمل، )عمدة القاري شرح صحيح البخاري -

 اًمؽماث، سمػموت.

شم٘مل اًمديـ أيب اًمٕمباس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ احلراين احلٜمبكم اًمدُمِم٘مل  الفتاوى الكبرى البن تيمية، -

 .ـه1418اًمٕمٚمٛمٞمة، اًمٓمبٕمة: إومم، هـ(، اًمٜماذ: دار اًمٙمتب 728)ت 
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هـ(، 852ًمٚمحاومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )ت فتح الباري شرح صحيح البخاري، -

 هـ.1379سمػموت ،  -اًمٜماذ: دار اعمٕمرومة 

هـ( ت: 224ًمٚم٘ماؾمؿ سمـ ؾمالم، أسمق قمبٞمد اًم٘ماؾمؿ سمـ ؾماّلم اًمبٖمدادي، )ت  فضائل القرآن، -

 هـ1421اسمـ يمثػم، دُمِمؼ، ُمروان اًمٕمٓمٞمة وحمسـ ظمراسمة وووماء شم٘مل اًمديٜمدار، اًمٜماذ: دار 

، هـ(،، اًمٜماذ: ُمٙمتبة اسمـ شمٞمٛمٞمة774ٓسمـ يمثػم، أيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم، ) فضائل القرآن، -

 هـ.1416 -اًمٓمبٕمة : اًمٓمبٕمة إومم 

هـ(، ت: 454ًمٚمرازي، أيب اًمٗمْمؾ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ احلسـ )ت  فضائل القرآن وتالوته -

 هـ. 1415اًمبِمائر اإلؾمالُمٞمة اًمٓمبٕمة: إومم، قماُمر طمسـ صؼمي، اًمٜماذ: دار 

ومم وما يتعلق بها القرآنيةالقراءات  - ردن، ط. ٕا ـ قمباس، دار اًمٜمٗمائس، قمامن، ٕا ـ.1428، د. ومْمؾ طمس  ه

هـ(، ٟمنم 1338حمٛمد سمخٞمت اعمٓمٞمٕمل )ت الكلمات الحسان في األحرف السبعة وجمع القرآن، -

 .هـ1431دار اًمّمحاسمة سمٓمٜمٓما، ط. إومم: 

هـ(، دار صادر، 711جلامل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٙمرم اسمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل، )ت لسان العرب، -

 م .2111سمػموت، ط: إومم 

هـ(، 817، ٕيب احلسـ ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل )ت مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -

 .هـ 1414حت٘مؼ: طمسام اًمديـ اًم٘مدد، اًمٜماذ: ُمٙمتبة اًم٘مدد، اًم٘ماهرة، 

هـ(، 546، ٕيب حمٛمد قمبد احلؼ سمـ قمٓمٞمة إٟمدًمز، )تالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -

 هـ.1413حت٘مٞمؼ: اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سمٗماس، ُمٓماسمع ومْماًمة سماعمحٛمدية، اعمٖمرب، ط: اًمثاًمثة 

، ًمِمٝماب اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق ؿماُمة، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز -

 هـ.1416هـ(، حت٘مٞمؼ: ـمٞمار آًمتل ىمقٓج، دار وىمػ اًمدياٟمة اًمؽميمل، أٟم٘مرة، ط: اًمثاٟمٞمة 665ت)

هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمبد 415، عمحٛمد سمـ قمبد اهلل احلايمؿ، )تالمستدرك على الصحيحين -

 هـ.1411اًم٘مادر قمٓما، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط: 

. قمبد اهلل قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، واًمِمٞمخ: هـ(، إذاف: د241)ت مسند اإلمام أحمد بن حنبل، -

 هـ.1421ةؿمٕمٞمب إرٟم١موط، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، ط: اًمثاٟمٞم

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد 316ٕيب سمٙمر سمـ أيب داود، قمبد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن اًمسجستاين )ت  المصاحف، -

 هـ. 1423، اًم٘ماهرة، اًمٓمبٕمة: إومم، ُمٍم –سمـ قمبده، اًمٜماذ: اًمٗماروق احلديثة 

واًمرد قمغم اًمِمبٝمات اعمثارة طمقهلا، حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمٓماؾمان،  لمنسوبة للصحابةالمصاحف ا -

 هـ.1433دار اًمتدُمرية، اًمرياض، اًمٓمبٕمة إومم 

هـ(، حت٘مٞمؼ: 235أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمبة، قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ )ت مصنف ابن أبي شيبة، -

 هـ.1419ٓمبٕمة: إومم، يمامل يقؾمػ احلقت، اًمٜماذ: ُمٙمتبة اًمرؿمد، اًمرياض، اًم
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ه(، اًمٜماذ: دار إطمٞماء 616ًمإلُمام ومخر اًمديـ اًمرازي، حمٛمد سمـ قمٛمر، )ت  مفاتيح الغيب ، -

 هـ.1421ط. اًمثاًمثة . اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت

ٕيب اًمٕمباس أمحد اسمـ اًمِمٞمخ أيب طمٗمص قمٛمر سمـ  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، -

 هـ(، حت٘مٞمؼ: حمل اًمديـ ُمستق، دار اسمـ يمثػم.656ل، )ت إسمراهٞمؿ احلاومظ، إٟمّماري اًم٘مرـمب

قمبد اهلل سمـ يقؾمػ اجلديع، اًمٜماذ: ُم١مؾمسة اًمريان،  المقدمات األساسية في علوم القرآن، -

 هـ.1432سمػموت، اًمٓمبٕمة: اخلاُمسة 

هـ( حت٘مٞمؼ: 444أسمق قمٛمرو اًمداين )اعمتقرم:  -ًمٕمثامن سمـ ؾمٕمٞمد  المقنع في رسم مصاحف األمصار، -

 هـ.1431ة سمٜمت طمسـ احلٛمٞمد، اًمٜماذ: دار اًمتدُمرية، اًمرياض، ط. إومم ٟمقر

هـ(، سمتح٘مٞمؼ: أمحد يقؾمػ ٟمجايت، 217ٕيب زيمريا حيٞمك سمـ زياد اًمٗمراء، )ت معاني القرآن، -

 حمٛمد قمكم اًمٜمجار، دار اًمَّسور.

، ت: هـ(454ًمٚمرازي، أيب اًمٗمْمؾ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ احلسـ )ت  معاني األحرف السبعة، -

 هـ.1433د. طمسـ ضٞماء اًمديـ قمؽم )رمحف اهلل(، اًمٜماذ: دار اًمٜمقادر ؾمقرية اًمٓمبٕمة: إومم، 

أ د إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اًمدورسي اًمٜماذ: دار  معجم مصطلحات علمي التجويد والقراءات، -

 هـ. 1429اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية اًمٓمبٕمة: إومم،  -اًمرياض  -احلْمارة ًمٚمٜمنم 

ـ.1432دار اًمسالم، ُمٍم، اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة  ات علم القراءات، لعبد العلي المسؤول،معجم مصطلح -  ه

 .هـ1422اًمٓمبٕمة: إومم،  دُمِمؼ-، إسمراهٞمؿ حمٛمد اجلرُمل اًمٜماذ: دار اًم٘مٚمؿمعجم علوم القرآن -

هـ(، اًمٜماذ ُمٓمبٕمة 1367عمحٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىماين )ت  مناهل العرفان في علون القرآن، -

 .يب احلٚمبل وذيماه، اًمٓمبٕمة اًمثاًمثةقمٞمسك اًمبا

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمكم سمـ 833ٕيب اخلػم حمٛمد اسمـ اجلزري، )ت منجد المقرئين ومرشد الطالبين، -

 هـ.1419حمٛمد اًمٕمٛمران، دار قمامل اًمٗمقائد، ط: إومم 

هـ(، شمّمحٞمح: اًمِمٞمخ قمكم 833ٕيب اخلػم حمٛمد اسمـ اجلزري، )ت النشر في القراءات العشر، -

 ًمْمباع، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمباقمة.حمٛمد ا

هـ(، ت: 616، جمد اًمديـ أسمق اًمسٕمادات اسمـ إصمػم )اعمتقرم: النهاية في غريب الحديث واألثر -

 هـ .1399سمػموت،  -ـماهر أمحد اًمزاوى وحمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜماطمل اًمٜماذ: اعمٙمتبة اًمٕمٚمٛمٞمة 

إُملم، اًمٜماذ: ُمٙمتبة د. حمٛمد سمـ ؾمٞمدي حمٛمد حمٛمد  الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز، -

 .ـ ه1422اًمٓمبٕمة: إومم، ، اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، اعمديٜمة اعمٜمقرة

هـ(، ُمٙمتبة اًمرؿمد، 643ًمٚمِمٞمخ قمٚمؿ اًمديـ أيب احلسـ اًمسخاوي ) الوسيلة إلى كشف العقيلة، -

 هـ.1423ط. إومم: 
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