


A scientific Journal Concerns of Researches
Scientific Works Related to Holy Quran

And Quran Sciences

Ministry of Islamic Affairs,
Endowments Call and Guidance

The Charitable Association For Reciting
The Holy Quran - Jeddah Province

Al-Imam Al-Shatibi Institute

Published by :
The Quranic Studies and Information Centre

Al-Imam Al-Shatibi lnstitute

Journal of
Al-lmam Al-Shatibi Institute

For Quranic Studies

 
Published twice a year 

Topics of Issue   

- 

www.majlah.shatiby.edu.sawww.majlah.shatiby.edu.sa












www.majlah.shatiby.edu.sa

  

 



www.majlah.shatiby.edu.sa



www.majlah.shatiby.edu.sa



www.majlah.shatiby.edu.sa








www.majlah.shatiby.edu.sa 

majlah@shatiby.edu.sa

   

 

      


 











www.majlah.shatiby.edu.sa



www.majlah.shatiby.edu.sa



www.majlah.shatiby.edu.sa

 



www.majlah.shatiby.edu.sa







 (ه4133 جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

43 

 

 ملخص
 

شمِمتٛمل هذه اًمدراؾمة قمغم اًمتٕمريف سماًمسٙمت اًموارد ذم ىمراءات اًم٘مرآن اًمٙمريم، 

وأٟمواقمه، وسمٞمان اعمواضع اًمتي ي٠ميت ومٞمٝما، ُمع ذيمر اًمتوضمٞمٝمات ًمٙمل ٟموٍع ُمن إٟمواع، 

 ؾمواء ُمن طمٞمث اعمٕماين أم ُمن طمٞمث اًمٜمحو واًمٍمف وقمٚمم إصوات.
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 مقدمة
ٞمبًا ُمباريمًا، واًمّمالة واًمسالم قمغم ظماشمم احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم محدًا يمثػمًا ـم

 : وقمغم آًمه وصحبه أمجٕملم، وسمٕمد إٟمبٞماء واعمرؾمٚملم ؾمٞمدٟما حمٛمد

وم٢من قمٚمم اًم٘مراءات ُمن أذف اًمٕمٚموم وأضمٚمٝما: ٓشمّماًمه سمٙمتاب اهلل قمز وضمل، 

، طمٗمظ ًمٜما يمثػمًا ُمن ًمٖمات اًمٕمرب وهلجاهتم. ٗمعِ اًمٜم   اًمٗموائد، قمٔمٞممُ  همزيرُ  وهو قمٚممٌ 

ْٙمت، وهو ي٠ميت قمغم قمدِة أٟمواٍع، وًمه أطمٙماٌم شمتٕمٚمق سمٙملِّ ٟموٍع. وُمن ذًمك ُموض وُع اًمس 

 وًمذا وم٘مد وىمع اظمتٞماُرٟما قمغم هذا اعموضوِع ًمٚمٙمتاسمِة ومٞمِه.

 : أسباب اختيار الموضوع
 اًمرهمبة ذم ظمدُمة يمتاب اهلل قمز وضمل، وٟمٞمل اًمنمف سمذًمك. -1

ٙمْ  -2 ت هلم جمٛموقمًا ذم اًمرهمبة ذم اًمتسٝمٞمل قمغم ـمٚمبة اًمٕمٚمم: سمت٘مديم ُموضوع اًمس 

 دراؾمة ُمست٘مٚمة.

اًمرهمبة ذم متحٞمص سمٕمض إوضمه اًمتي ىمٞمٚمت ذم شموضمٞمه سمٕمض ُمواضع  -3

ْٙمت، وسمٞمان وضمه احلق ومٞمٝما.  اًمس 

 رهمبة اًمباطمَثلْم ذم شم٘مديم سمحث جيٛمع سملم ُما ىمرءا سمه، وسملم اًمبحث اًمٕمٚمٛمي. -4

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
ْٙمت ذم يمتاب اهلل قمز وضمل قمغم أ ٟمواع قمدة، وهذه إٟمواع سمحاضمة إمم ضماء اًمس 

 سمٞمان وشمٗمّمٞمل وشموضمٞمه. 

ُض ذم هذا اًمبحث أن جيٞمَب قمن إؾمئٚمِة أشمٞمةِ  ْٙمت وُما وُيْٗمؽَمَ  : ُما شمٕمريف اًمس 

شمٜمٗمس أم اعم٘مدار اًمزُمٜمي ًمٚمسٙمت؟ وهل يِمؽمط أن يٙمون سمال أٟمواقمه وذوـمه؟ ويمم 

ء ذم شموضمٞمه يمل ٟموع ُمن أسمرز اًمتوضمٞمٝمات اًمتي ذيمرها اًمٕمٚمام جيوز ُمٕمه اًمتٜمٗمس؟ وُما

ْٙمت  اًمراضمح ذم يملِّ ذًمك؟ُمسٚم ٛمٌة أم أهنا شُمٜماىمش؟ وُما وهل هي  ؟أٟمواع اًمس 
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 :أىمية الدراسة
 شمؼمز أمهٞمة هذه اًمدراؾمة ُمن ظمالل اًمٜم٘ماط أشمٞمة:

مجٕمت ُموضوع اًمسٙمت وُما  - طمسب قمٚمم اًمباطِمَثلْم  - دراؾمةٍ  ُل أهنا أو   – 1

 .يتٕمٚمق سمه ذم ُمٙماٍن واطمدٍ 

ْٙمت ُمن ضمواٟمب ؿمتى سماإلضاومة إمم قمٚمم أهنا  – 2 شمٜماوًمت ُموضوع اًمس 

 اًم٘مراءات: يماًمتٗمسػم، وقمٚمم إصوات، وهمػم ذًمك.

ْٙمت سمٙمل أٟمواقمه، وسمٞمّٜمت اًمراضمح ذم ذًمك. – 3  أهنا ٟماىمِمت اعمسائل اعمتٕمٚم٘مة سمٛموضوع اًمس 

 : أىداؼ الدراسة
 هتدف هذه اًمدراؾمة إمم:

ْٙمت وأٟمواقمه وذوـمه. -1  اًمتٕمريف سماًمس 

ْٙمت ذم ىمراءات اًم٘مرآن اًمٙمريم وُما يتٕمٚمق سمه ُمن أطمٙمام مجع ُمو -2 ضوع اًمس 

.  وشموضمٞمٝمات ذم سمحٍث ُمست٘ملٍّ

ْٙمت، وشمّمويب ُما يمان ُمٜمٝما سمحاضمٍة إمم شمّمويٍب. - 3  ُمٜماىمِمة ُما ُذيمر ذم شموضمٞمٝمات اًمس 

 :الدراسات السابقة 
سمٕمد اـمالقمٜما قمغم ُما يمتب ذم ُموضوع اًمسٙمت وضمدٟما دراؾمًة ؾماسم٘مًة وهي 

، شات حفص في القرآن الكريم من طريق الشاطبية وتوجيههاسكت»سمٕمٜموان: 

ُمٜمِمور ذم جمٚمة  ذه اًمدراؾمة هي سمحثًمٚمديمتور قمبد اًمٕمزيز سمن قمكم احلريب، وه

. 25-6م، ص2003-هـ1424ًمسادؾمة، رُمْمان، ، اًمسٜمة ا23اًمدرقمٞمة، اًمٕمدد 

وهذا اًمبحث يتحدث قمن ؾمٙمتات طمٗمص قمن قماصم ُمن ـمريق اًمِماـمبٞمة، أُما 

 يِمٛمل مجٞمع أٟمواع اًمسٙمت، ُمن اًمِماـمبٞمة وُمن اًمٓمٞمبة. سمحثٜما ومٝمو قمام:

ويمذًمك وم٢من ُمباطمث اًمسٙمت ُمبثوصمٌة ضٛمن يمتب اًم٘مراءات اًمسبع واًمٕمنم 

 وهمػمها. وىمد هدف هذا اًمبحث إمم مجع ُمسائل اًمسٙمت يمٚمٝما ذم ُمٙمان واطمد.
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 :منهجية البحث
، وُمٜمٝمِج حتٚمٞمِل اعمْمٛم وِن، ىماُمت اًمدراؾمة سمِمٙمل رئٞمٍس قمغم اعمٜمٝمِج آؾمت٘مرائيِّ

. وذًمك وومق اخلٓموات اإلضمرائٞم ة أشمٞمة:   وهو أطمُد أؿمٙماِل اعمٜمٝمِج اًموصٗميِّ

 دمٛمٞمع يملِّ اعمواضع اًمتي ومٞمٝما ؾمٙمٌت ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم اًمٙمؼمى ًمٚم٘مرآن اًمٙمريم.  -1

2-  .  شمّمٜمٞمف أٟمواع اًمسٙمت، وضمٕمل يمل ٟموٍع ُمٜمٝما حتت ُمٓمٚمٍب ُمست٘ملٍّ

اًمتجويد واًمتٗمسػم: اًمرضموع إمم أسمرز يمتب قمٚمم اًم٘مراءات وشموضمٞمٝمٝما ويمتب  -3

 ُمن أضمل اًموىموف قمغم ُما ذيمره اًمٕمٚمامء ُمن شموضمٞمٝماٍت ًمٚمسٙمت.

 شمم شمسجٞمل أهم ُما شموصٚمت إًمٞمه اًمدراؾمة ُمن ٟمتائج ذم ظمامتة اًمبحث.  -4

 وىمد ضماء هذا اًمبحُث ذم ُم٘مدُمٍة وأرسمٕمِة ُمباطمَث وظمامتٍة، قمغم اًمٜمحو أيت: 

 حث.وومٞمٝما اًمتٕمريف سماعموضوع، واؾمتٕمراض أدسمٞمات اًمب : المقدمة

ْٙمِت وُماهٞم ُتُه وزُمٜمُُه. : المبحُث األوَّلُ   شمٕمريُف اًمس 

ْٙمِت وضواسمُٓمه. المبحُث الثَّاِني:  ذوُط اًمس 

ْٙمت وُمواِضُٕمُه. المبحُث الثَّاِلُث:  أٟمواع اًمس 

ْٙمِت واعمٕماين اعمستٗمادُة ُمٜمه. المبحُث الرَّاِبُع:  شموضمٞمٝماُت اًمس 

 وومٞمٝما أهم اًمٜمتائج. الخاتمة:

 

بِٞملِ واهللُ اعمُْ   .َوومُِّق َواهْلَاِدي إمَِم ؾَمَواَء اًمس 
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 املبحث األول
 تعريُف السكِت وماهيَُّته وزمُنه 
 :  وومٞمه صمالصمُة ُمٓماًمَب 

 : : تعريُف السَّْكِت لغًة واصطالحاً  المطلُب األوَّلُ 
ْٙمت ًمٖمًة: ُمّمدر  المِ ، وُمٕمٜماه: اًمّمٛمُت وقمدُم اًْمٙمَ (َٙمَت ؾَم )اًمس 

(1)
 . 

واصٓمالطمًا: ىمٓمع اًمّموت زُمٜمًا هو دون زُمن اًموىمف قمادًة، ُمن همػم شمٜمٗمس
(2)

. 

ٛمة آٟماً ىمٓمع اًمّموت آظمر اًمٙمٚم» : سم٘موًمه ه(732ت)وقمرومه اجلٕمؼميُّ 
(3)

ىمال .ش

شىمٞمٌد ىمائٌم ُم٘مام قمدم اًمتٜمٗمس اعمذيمور ذم قمبارة همػمه (آن)واًمـ»:  اًمْمباع
 (4)

 . 

ْٙمت ىمد ي٠مشمى ذم وؾمط اًمٙمٚمٛمة، يمام  شآظمر اًمٙمٚمٛمة»وىموًمه:  ىمْٞمٌد همػُم ٓزٍم: ٕن اًمس 

 ؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمل، ومإومم طمذف هذا اًم٘مٞمد ُمن اًمتٕمريف.

ْٙمت: يم٘موهلم: ؾمٙمتٌة يسػمٌة، وٕئٛمة اًم٘مراءات قمباراٌت ُمت٘مارسمٌة ذم و صف اًمس 

ؾمٙمتٌة ىمّمػمٌة. خمتٚمسٌة ُمن همػم إؿمباع، وىمٗمٌة يسػمٌة، وىمٗمٌة ظمٗمٞمٗمٌة، ُوىَمْٞمَٗمة، ؾمٙمتٌة 

ًمٓمٞمٗمٌة، ؾمٙمتٌة ظمٗمٞمٗمةٌ 
(5)

 . 

ْٙمت ُمع شمٜمٗمس أو دوٟمه ومٝمو ُما يتْمٛمٜمه اعمٓمٚمب اًمثاين.   وأُما يمون اًمس 

 ترط عدم التػَّنَػفُِّس؟المطلُب الثاني: ىل السَّْكت يكوُن مع تنفٍُّس أو يش
ْٙمت ُمع شمٜمٗمس أو ُمن دون شمٜمٗمس: وم٘مال أسمو  وىمع اظمتالف سملم اًمٕمٚمامء ذم يمون اًمس 

إمم قمدم اإلـماًمة اعم١مذٟمة  شدون شمٜمٗمس»واإلؿمارة سم٘موهلم: »:  ه(665ت)ؿماُمَة اعم٘مددُّ 

شسماإلقمراض قمن اًم٘مراءة
 (6)

 . 

                                           
 . 2/43. ًمسان اًمٕمرب 3/89. ُمٕمجم ُم٘مايٞمس اًمٚمٖمة 10/29( هتذيب اًمٚمٖمة 1)

 .1/240( اًمٜمنم 2)

 . 2/474( يمٜمْز اعمٕماين 3)

 .30( اإلضاءة ص: 4)

 . 241-1/240( اًمٜمنم 5)

 . 67( إسمراز اعمٕماين ص: 6)
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زُمن إظمراج  ىمٓمع اًمّموت زُماٟمًا ىمٚمٞماًل أىمٍم ُمن»: ه(732ت)وىمال اجلٕمؼميُّ 

شٕٟمه إن ـمال صار وىمٗمًا يوضمب اًمبسٛمٚمة ;اًمٜمٗمس
 (1)

 . 

 (دون شمٜمٗمس)أٟمه ومرس  ه(743ت)قمن اسمن سمّمخان  ه(833)تَوَٟمَ٘مَل اسمُن اجْلََزِريِّ 

سم٠مٟمه دون ُمٝمٚمٍة، وًمٞمس اعمراد سماًمتٜمٗمس هٜما إظمراج اًمٜمٗمس: سمدًمٞمل أن اًم٘مارئ إذا أظمرج 

ْٙمت سمدون ُمٝمٚمٍة مل يٛمٜمع ُمن  ذًمك، ومدل  قمغم أن اًمتٜمٗمَس هٜما سمٛمٕمٜمى َٟمَٗمَسُه ُمع اًمس 

اعمٝمٚمة
(2)

حيتٛمل ُمٕمٜمٞملم:  (دون شمٜمٗمس)أن ىموهلم  ه(465ت). َوَٟمَ٘مَل قمن اهْلَُذزِمِّ 

ِذي َيْ٘مِّمُد سمِِه  ُٙموُت اًم  أطمدمها: ؾمٙموت ي٘مّمد سمه اًمٗمّمل سملم اًمسورشملم: ٓ اًمسُّ

َس. واًمثاين: َأْن ُيَراَد سمِِه ؾُمُٙموٌت ُدونَ  ِس، َأْي:  اًْمَ٘ماِرُئ اًمت ٜمَٗمُّ ُٙموِت ٕضَْمِل اًمت ٜمَٗمُّ اًمسُّ

َأىْمٍَمُ ُِمٜمُْه، َأْي: ُدوَٟمُه ذِم اعمَْٜمِْزًَمِة َواًْمِ٘مٍَمِ 
(3)

. 

ْم:  (دون)اسمُن اجْلََزِريِّ أن يٙمون ُمٕمٜمى واؾمتّموب  ش ُمن ُدوِن شَمٜمَٗمُّسٍ »ُمن ىَمْوهِلِ

ْت قَمَٚمْٞمِه ُٟمُّموُص أئٛمة اًم٘مراءة َوَُما (هَمػْمِ )سمَِٛمْٕمٜمَى   ُِمَن : يَماَم َدًم 
ِ
َأمْجََع قَمَٚمْٞمِه َأْهُل إََداء

ِس، ؾَمَواٌء ىَمل  َزَُمٜمُُه َأْو يَمُثَر.  ْٙمت ٓ َيُٙموُن إِٓ َُمَع قَمَدِم اًمت ٜمَٗمُّ ِ٘ملَم: ُِمْن َأن  اًمس  اعمَُْح٘مِّ

َة َأْوضُمٍه ًمؽمضمٞمحه هذا اًم٘موَل  َوَذيَمَر قِمد 
(4)

. وًمذا اقمتٛمده ذم اًمٓمٞمَِّبِة دون اًمت ْٕمِريِج قمغم 

 ف ومٞمه، ىمال: اخلال

ــْٙمت  ــٜمَٗمُّسٍ واًمس  ــْن ُدوِن شَم ــْص  ُِم  َوظُم

 

ــْص   ــُث ُٟم ــاٍل َواْٟمِٗمَّمــاٍل طَمْٞم ــِذْي اشمَِّم سمِ
(5)

 

 المطلُب الثالُث: تقديُر زمِن السَّْكت 
ْٙمت زُمٜمُه  يستٗماد ُمن جمٛموع اًمٜمّموص اعمٜم٘موًمة قمن أئٛمة قمٚمم اًم٘مراءات أن اًمس 

ْٙمت ُمتٜماؾم بًا ذم اًمٓمول واًم٘مٍم ُمع رشمبة دون زُمن اًموىمف قمادًة. ويٙمون ُم٘مداُر اًمس 

                                           
 .2/188( يمٜمْز اعمٕماين 1)

 .1/241( اًمٜمنم 2)

 ذم اًمٜمسخة اعمٓمبوقمة اًمتي سم٠ميديٜما.ش اًمٙماُمل». ومل ٟمجد يمالُمه ذم 242-1/241( اعمرضمع اًمساسمق  3)

 .1/242( يٜمٔمر: اًمٜمنم 4)

 (.101، اًمبٞمت رىمم: )37( ـمٞمبة اًمٜمنم ص: 5)
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اًم٘مراءة: حت٘مٞم٘مًا، أو طمدرًا، أو شمدويراً 
 (1)

. 

ره سمٕمُض اعُمْحَدصملَِم سمحر ذم  ه(1422)تيمتلم: ىمال د. حمٛمد ؾمامل حمٞمسن وىمد 

هو ىمٓمع اًمّموت قمن اًم٘مراءة زُمٜمًا يسػمًا دون زُمن اًموىمف قمادة، »شمٕمريٗمه ًمٚمسٙمت: 

شوُم٘مداره طمريمتانحلال، ُمن همػم شمٜمٗمس، ُمع ٟمّٞمة اؾمتئٜماف اًم٘مراءة ذم ا
 (2)

. 

َرُه سم٠مىمل  ُمن طمريمتلم: ىمال د.  :قمبد اًم٘مٞموم اًمسٜمدي وُمن اعمٕماسين أيْمًا َُمْن ىَمد 

ْٙمت أىمل ُمن طمريمتلمُم٘مدار اًمسٙموت ذم اًموىمف طمريمتان، » شوذم اًمس 
 (3)

. وُمٜمٝمم ُمن 

َرُه  سمحريمٍة وصمٚمث احلريمةىمد 
(4)

. 

صملم ًمٚمسٙمت سمحريمتلم هو واًمذي ئمٝمر سمٕمد ذيمر هذه إىموال أن شم٘مدير اعمحد

إًمخ،  : ؾمٙمتٌة يسػمٌة، ؾمٙمتٌة ىمّمػمٌة...شم٘مريب ًمٕمبارات اًم٘مدُماء: ُمن ٟمحو ىموهلم

ْٙمت. وأُما شم٘مديره سمام دون احلريمتلم ومٝمو  وماًم٘موٓن ُمتٗم٘مان ذم حتديد ُم٘مدار زُمن اًمس 

جماٟمٌب ًمٚمّمواب، ظماصًة شم٘مديره سمحريمٍة وصمٚمٍث. وُمن إدًمة اًمتي يستدل هبا ًمّمحة 

 :  اًم٘مول إول

 إَِذا »قمغم ذًمك سم٘موًمه:  ه(833)تٗمنِّ اسمُن اجْلََزِريِّ ٟمص  إُماُم اًم .1
ِ
َٕن  َه١ُمٓء

وا اعمَْد  اعمُِْْمَبَع قَمغَم ىَمْدِر اعمَْْرشَمَبِة إُومَم  ْٙمتَُمدُّ شَيِزيُدوَن اًمت ْٛمٙملَِم اًم ِذي ُهَو ىَمْدُر اًمس 
 (5)

. 

ْٙمت ُمساٍو عم٘مدارِ  ره  وُيستٗماد ُمن هذا أن ُم٘مداَر اًمس  ، وهو ُما ىمد  اعمدِّ اًمٓمبٞمٕميِّ

 اعمت٠مظمرون سمحريمتلم.

                                           
 .1/241( اًمٜمنم 1)

 . 234. هماية اعمريد ص: 1/408.  ويٜمٔمر أيْمًا : هداية اًم٘ماري 1/243( اهلادي 2)

 .283( صٗمحات ذم قمٚموم اًم٘مراءات ص: 3)

 هـ(:1428( يمام ذم ىمول اًمِمٞمخِة ٟمٗمٞمسَة سمٜمِت قمبداًمٙمريِم سمِن زيداَن )ت 4)

ـــــى هـــــو اًمســـــٙمونُ  ـــــا وَمَت ـــــْٙمت َي  واًمس 

 

ــــــــــونُ   ــــــــــٜمَٗمٍس وذا يٙم ــــــــــال شَم  سم

 ُم٘مـــــــداُر طَمْريمـــــــٍة يَمَٓمـــــــيِّ إصـــــــبعِ  

 

ــــيَوصمُ   ــــن  َيٕم
ِ ــــْن   ــــْاوَمْٝمم شَمْٙم ــــا وَم  ْٚمثَِٝم

 يٜمٔمر: شمتٛمٞمم اًمتحٗمة، ٟمٔمم اًمِمٞمخة ٟمٗمٞمسة قمغم اًمراسمط أيت ُمن ُموىمع شمٚمٛمٞمذها د. حيٞمى اًمٖموصماين:       

http://gawthany.com/vb/showthread.php?p=153920 

، وهو شمّمحٞمف. واًمتّمحٞمح ُمن حت٘مٞمق د.اًمسامل اجلٙمٜمي (يريدون).  وذم اًمٜمسخة اعمٓمبوقمة 1/316نم اًمٜم (5)

 .976ص: 

http://gawthany.com/vb/showthread.php?p=153920
http://gawthany.com/vb/showthread.php?p=153920
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ُروه سمحريمتلم: ُمٜمٝمم: قمبد اًمٗمتاح  .2 َة ُمن اًمٕمٚمامء اعمٕماسين ىمد   اعمرصٗميأن اجِلٚم 

ه(1409)ت
(1)

 ه(1422)ت، وحمٛمد ؾمامل حمٞمسن 
(2)

، وقمٓمٞمة ىماسمل ٟمٍم
(3)

 . وهمػمهم.

ات، ُمن آظمتبارات اًمتي أضمريٜماها قمغم سمٕمض إضمٝمزة احلديثة ًمٚمّموشمٞم .3

ظمالل ىمراءات يمبار اًم٘مراء: يماعمٜمِماوي وقمبد اًمباؾمط، وهمػممها سمّٞمٜمت أن َزَُمَن 

، وزُمِن اًمٖمٜمِن، وًمٞمس أىمل  ُمن ذًمك. ْٙمت ُم٘مارٌب ًمزُمِن اعمدِّ اًمٓمبٞمٕميِّ  اًمس 

 أٟمٜما ىمرأٟما سمذًمك قمغم ُمِماخيٜما، وشمٚم٘مٞمٜماه قمٜمٝمم يمذًمك. .4

 

 

                    

                                           
 .1/408( هداية اًم٘ماري 1)

 .  1/243( اهلادي 2)

 .  234( هماية اعمريد ص: 3)



 (ه4133 جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

04 

 املبحث الثاني
 وضوابُطه شروُط السَّْكِت 

ْٙمُت ٓ سمد  ُمن شموومر ذوٍط ُمٕمٞم    ٜمٍة ًمه، وهي: طمتى يتح٘مق اًمس 

ْٙمت قمغم ُم -1 تحرٍك، ىمال أن يٙمون احلرف اعمسٙموت قمٚمٞمه ؾمايمٜمًا: ومال ي٠ميت اًمس 

ْٙمت إٓ قمغم ؾمايمن»: ه(833)تاسمُن اجْلََزِريِّ  شاقمٚمم أٟمه ٓ جيوز اًمس 
(1)

. وهذا اًمسايمن 

ْٙمت قمغم اعمدين: اعمتّمل، واعمٜمٗمّمل. وىمد إُما أن يٙمون طمرف ُمدٍّ وًملم: يمام  ذم اًمس 

يٙمون طمرف ًملم وم٘مط: ومها اًمواو واًمٞماء اًمسايمٜمتان اعمٗمتوح ُما ىمبٚمٝمام، وىمد يٙمون 

ْٙمت قمغم سمٕمض احلروف  ْٙمتات إرسمع قمن طمٗمٍص، واًمس  طمرومًا صحٞمحًا: يمام ذم اًمس 

 اعم٘مٓمٕمة ذم ومواشمح اًمسور. وؾمٞم٠ميت اًمتٛمثٞمل ًمٙملٍّ ذم صمٜمايا اًمبحث.

ْٙمت حمٚمه اًموصل -2 اًمس 
(2)

ْٙمت ىمٓمع اًمّموت زُمٜمًا ُمن  : عما شم٘مدم ُمن أن اًمس 

 دون شمٜمٗمس، وم٢مذا صحبه شمٜمٗمس صار وىمٗمًا أو ىمٓمٕمًا، واٟمتٗمى يموٟمه ؾمٙمتًا.

ْوم، واإلؿمامم،  -3 ْٙمت أطمٙمام اًموىمف: ُمن اإلؾمٙمان، واًمر  دمري ذم اًمس 

واإلسمدال
(3)

ْٙمت يِمارك اًموىمف ذم ىمٓمع اًمّموت ومتجري قمٚمٞمه  : واًمٕمٚمة ومٞمه أن  اًمس 

أطمٙماُُمه
(4)

ْٙمت قمغم اهلٛمز: وم٢مٟمه ي٠مظمذ طمٙمم اًموصل: ُمن  . وُيْسَتثْٜمَى ُمن ذًمك اًمس 

ذم سمٞمان إوضمه سملم  ه(1118)ت طمٞمث شمٜموين اعمٜمون وٟمحو ذًمك، ىمال اًمّمٗماىمزُّ 

إمم  [11]اًم٘مارقمة:  ﴾ڈ ڈ﴿ؾمورة اًم٘مارقمة وؾمورة اًمتٙماصمر: ُمن ىموًمه شمٕمامم: 

ْٙمت خلٚمٍف، وإٟمام مل يٜمدرج ...»: [1صمر:]اًمتٙما ﴾ژ ڑ﴿ىموًمه شمٕمامم:  صمم ُمع اًمس 

ْٙمت ُمع ُمن ؾمٙمت ذم اًمس 
(5)

 ٕن ؾمٙمتٝمم طمٙمٛمه طمٙمم اًموىمف: ومٞمٙمون سم٢مسمدال شماء 

                                           
 .1/419( اًمٜمنم 1)

 .2/185( يمٜمْز اعمٕماين 2)

 ( اعمرضمع ٟمٗمسه. 3)

 .310( اًمواذم ص: 4)

 سما قمٛمرو، واسمن قماُمر.( يٕمٜمي ورؿمًا ، وأ5)
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شاًمت٠مٟمٞمث هاًء، وؾمٙمته طمٙمٛمه طمٙمم اًموصل: ومٞمسٙمت قمغم اًمتٜموين
 (1)

. 

ْٙمت ختتص سمآظمر اًمٙمٚمٛمة -4 سمٕمض أٟمواع اًمس 
(2)

: ومال جيوز ذم وؾمٓمٝما: يمام ذم 

ْٙمت قمغم  اعمٗمّمول حلٛمزة وهمػمه، ويمام ذم ؾمٙمتات طمٗمص. وسمٕمض أٟمواقمه ي٠ميت ذم اًمس 

ْٙمت قمغم اعموصول حلٛمزة وهمػمه أيْمًا.   وؾمط اًمٙمٚمٛمة يماًمس 

ْٙمت ُم٘مٞمد سماًمسامع واًمٜم٘مل: ومال جيوز إٓ ومٞمام صحت اًمرواية  -5 اًمس 
(3)

. 

سم٘موًمه ذم اًمبٞمت  ه(833)تخلاُمسة أؿمار اسمن اجْلََزِريِّ وإمم اًمٜم٘مٓمتلم اًمراسمٕمة وا

 اعمت٘مدم آٟمٗمًا: 

ٍس  ــٜمَٗمُّ ــْن ُدوِن شَم ــْٙمت ُِم ــْص واًمس   َوظُم

 

ــِذْي اشمَِّمــاٍل َواْٟمِٗمَّمــاٍل طَمْٞمــُث ُٟمــْص    سمِ

ْٙمت قمغم ىمو ه(560)توىمد طمٙمى اًمسجاوٟمديُّ   ُمن  (ىمال)ًٓ ًمبٕمض اًمٕمٚمامء سماًمس 

ىمال  : ٕن  اعمٕمٜمى:[66]يوؾمف:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ىموًمه شمٕمامم: 

ْٙمتَة يٕم٘موب: اهلُل قمغم ُما ٟم٘مول  َف اًمسجاوٟمديُّ هذا اًم٘موَل سم٠من  اًمس  ويمٞمٌل. وىمد َضٕم 

شمٗمّمل سملم اًم٘مول واعم٘مول، وهو همػُم ضمائزٍ 
(4)

ْٙمت ُم٘مٞم ٌد  . وًمو أٟمه اؾمتدل سم٠من اًمس 

 سماًمسامع واًمٜم٘مل ًمٙمان أطمسن وأومم.

 

                    

                                           
 .646( همٞمث اًمٜمٗمع ص: 1)

 .1/409. هداية اًم٘ماري 20( يٜمٔمر: اًمبدور اًمزاهرة ص: 2)

 .1/243( اًمٜمنم 3)

 .395. ُمٜمار اهلدى  ص: 2/197. واٟمٔمر:  شمٗمسػم اًمٜمسٗمي 2/603( قمٚمل اًموىموف 4)
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 املبحُث الثَّاِلُث
 أنواُع السَّْكِت ومواضُعُه 

ْٙمت ذم  اًم٘مراءات قمغم قمدة أٟمواٍع، ي٠ميت ذيمرها ذم اعمٓماًمب أشمٞمة:  ضماء اًمس 

 المطلب األول: السَّْكت بين السورتين بشكل عام
ْٙمتوهي أوضمٍه: قمدة-همػم إٟمٗمال وسمراءة-سملم اًمسورشملم ًمٚم٘مراء ،  : اًمبسٛمٚمة، واًمس 

واًموصل
(1)

ْٙمت قمن: ورٍش، وأيب قمٛمرو، واسمن قماُمر، ويٕم٘موب، ذم  . وىمد ورد اًمس 

وضمه اًمثالصمة قمٜمٝمم، وقمن ظمٚمف اًمٕماذ ذم أطمد وضمٝمٞمهأطمد إ
(2)

 . 

وذيمر اعمت٠مظمرون أن هذا ُمنموٌط سم٠من شمٙمون اًمسورة اًمثاٟمٞمة سمٕمد اًمسورة إومم ذم 

شمرشمٞمب اعمّمحف اًمنميف، ؾمواٌء يماٟمتا ُمرشمبتلم أو همػم ُمرشمبتلم
(3)

. وأُما إذا يماٟمت 

ْٙمت يٛمتٜمع ذم   هذه احلاًمة، وشمتٕملم  اًمثاٟمٞمة ىمبل إومم ذم شمرشمٞمب اعمّمحف وم٢من اًمس 

جلٛمٞمع اًم٘مراء اًمبسٛمٚمةُ 
(4)

. وهو أُمر مل يتٓمرق إًمٞمه اعمت٘مدُمون ُمن قمٚمامء اًم٘مراءات: 

جلٛمٞمع اًم٘مراء إذا ُوِصَٚمت ؾمورُة   اًمبسٛمٚمةُ وإٟمام هو شم٘مٞمٞمد ذيمره اعمت٠مظمرون. ويمذا شمتٕملم  

اًمٜماِس سمسورِة اًمٗماحتةِ 
(5)

، ويمذا ًمو وصل آظمر اًمسورة سم٠موهلا
(6)

 ، ومها أُمران ٟمص  

 قمٚمٞمٝمام اعمت٘مدُمون.

ْٙمت سملم اًمسورشملم ًمورش وأيب قمٛمرو واسمن قماُمرٍ  ووضمه اًمس 
(7)

هو اعمختار  

ايِنُّ واعم٘م همػَمه هلم ه(444)تدم هلم، ومل يذيمر اًمد 
(8)

ايِنُّ ًمورش  ْٙمت ىمرأ اًمد  . وسماًمس 

                                           
 .14. اًمبدور اًمزاهرة ص: 184. حتبػم اًمتٞمسػم ص: 259/ 1( اًمٜمنم 1)

 ٗمسٝما.( اعمراضمع ٟم2)

 . 47. اًمواذم ص: 5( هداية اعمريد ص: 3)

 . 14. اًمبدور اًمزاهرة ص: 5. هداية اعمريد ص: 18( اًمتٞمسػم ص: 4)

 .14. اًمبدور اًمزاهرة ص: 46. اًمواذم ص: 1/270.  اًمٜمنم 27( اعمٙمرر ص: 5)

 .47:  . اًمواذم ص1/270( اًمٜمنم 6)

(7)  .  ويٚمحق هبم يٕم٘موُب احلرضُميُّ

 . 1/63. ويٜمٔمر: اًمتذيمرة 18-17( اًمتٞمسػم ص: 8)



 د. تقي الدين التميميو  حاتم التميمي د.              وحكماً، وتوجيهاً      أنواعاً، :السكت في القراءات 

01 

قمغم مجٞمع ؿمٞموظمه
(1)

  . 

اًمثالصمة واًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمه اًمٕمٛمل ُمن اًمِماـمبٞمة إظمذ ًمٚمٛمذيمورين سمإوضمه 

ْٙمت، اًموصل، اًمبسٛمٚمة. وإٟمام أظمر وضمه اًمبسٛمٚمة هلم  ُمرشمبة قمغم هذا اًمؽمشمٞمب: اًمس 

ٕٟمه ُمن زيادات اًمِماـمبٞمة قمغم اًمتٞمسػم
(2)

. 

ويمل ُمن ًمه شمريمٝما ]أي: اًمبسٛمٚمة[ ومٚمه وضمٝمان: »: ه(1118)ت ىمال اًمّمٗماىمزُّ 

ْٙمت سملم اًمسورشملم، واًموصل. وا مٌ اًمس  ْٙمت ُم٘مد  وُمذهُب  ، : ٕٟمه اعمختارُ  ًمس 

شاجلٛمٝمور
(3)

ْٙمت قمغم  : اًموصل سم٘مول اًمِماـمبيِّ . وىمد اؾمُتِدل  قمغم شم٘مديم اًمس 

ـــوَرشَملْمِ وَمَّمـــاطَمةٌ  ـــلْمَ اًمسُّ  َوَوْصـــُٚمَك سَم

 

ال  َوِصْل َواؾْمُٙمَتْن يُملٌّ ضَماَلَياُه طَمّم 
(4)

 

ًمٚمتويمٞمد، وًمٕمٚمه ىمّمد سمذًمك أن   (َواؾْمُٙمَتنْ )واًمٜمون ذم »: ه(665ت)ىمال أسمو ؿماُمة 

شوَت هلم أرضمُح ُمن اًموصلاًمسٙم
 (5)

. 

 المطلُب الثاني: السَّْكت بين األنفال و براءة بشكٍل خاص  
اء اًمٕمنمة  ِل سمراءَة صمالصمُة  -طمتى محزة وظمٚمف-ًمٙمٍل ُمن اًمُ٘مر  سملَم آظمِر إٟمٗماِل وأو 

ْٙمُت، واًموصُل  أوضمٍه: اًموىمُف، واًمس 
(6)

. 

 سم٘موًمه:  ه(1429)ت وىمد ٟمٔمٛمٝما اًمسٛمٜموديُّ 

ــــــلْمَ ا ــــــةِ َوسَم ــــــلْمَ اًمت ْوسَم  َْٟٓمَٗمــــــاِل َوسَم

 

ـــال سَمْســـَٛمَٚمةِ   ىِمـــْف َواؾْمـــُٙمَتْن َوِصـــْل سمِ
(7)

 

 
اء اًمذين يسٙمتون سملم يمل ؾمورشملم ْٙمت هٜما ٓ إؿمٙمال ومٞمه قمن اًمُ٘مر  ووضمه اًمس 

(8)
 :

                                           
 .184:  ( حتبػم اًمتٞمسػم ص1)

 .1/370. اًمٗمجر اًمساـمع 184. حتبػم اًمتٞمسػم ص: 187-2/186( يمٜمْز اعمٕماين 2)

 .107( شمٜمبٞمه اًمٖماومٚملم ص: 3)

 (.101، اًمبٞمت رىمم )9( اًمِماـمبٞمة ص: 4)

 .67 -66( إسمراز اعمٕماين ص: 5)

 .1/125ادي . اهل14. اًمبدور اًمزاهرة ص: 1/269( اًمٜمنم 6)

 .18ًٔمئ اًمبٞمان ص: ( شمٚمخٞمص 7)

 . 1/269( اًمٜمنم 8)
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 ومحٙمم ُما سملم إٟمٗمال وسمراءة يمحٙمم ُما سملم أيِّ ؾمورشملم. 

( قمن أيب احلسن احلامُميِّ ذم يمتاب )اًمروضة ه(438)توطمٙمى أسمو قمكمٍّ اًمبٖمداديُّ 

ل» ت سملم إٟمٗمال واًمتوسمة، صمم ىمال:قمن محزَة أٟمه يمان يسٙم ه(417ت) شوقمٚمٞمه أقموِّ
(1)

 . 

ْٙمت قمن محزة ومإظمذ قمن همػمه  واؾمتدل اسْمُن اجْلََزِريِّ هبذا قمغم أٟمه إذا ُأظِمَذ سماًمس 

أطمرى
(2)

 : ٕٟمه ي٘مرأ سماًموصل سملم اًمسورشملم وضمٝمًا واطمدًا.

ْٙمت-اعمذيمورة سملم إٟمٗمال وسمراءة وإوضمه اًمثالصمة  دموز أيْمًا سملم  -سمام ومٞمٝما اًمس 

آظمر أي ؾمورة وأول سمراءة، سمنمط أن شمٙمون هذه اًمسورة ىمبل ؾمورة سمراءة ذم شمرشمٞمب 

اعمّمحف اًمنميف: ومٛمثال ً ًمو وصل آظمر ؾمورة آل قمٛمران سم٠مول ؾمورة سمراءة ضمازت 

سمٕمد سمراءة ذم شمرشمٞمب اًمسورة  سمخالف ُما إذا يماٟمتشمٚمك إوضمه اًمثالصمة ًمٚمجٛمٞمع. 

طمٞمٜمئذ ٛمتٜمع ومٞم :يم٠من وصل آظمر ؾمورة اًمٙمٝمف سم٠مول ؾمورة سمراءة :اعمّمحف اًمٙمريم

ْٙمت اًموىمف. ويمذًمك إذا يمرر اًم٘مارئ ؾمورة سمراءة: سم٠من وصل شمتٕملم اًموصل وو اًمس 

آظمرها سم٠موهلا
(3)

. 

ذم اًمتذيمرة ه(399ت )وقمغم اًمٕمٙمس ُمن ذًمك ُما ذيمره اسمُن همٚمبوَن 
(4)

وهمػُمه ، 
(5)

 :

ْٙمت: وهم: ورش، وأسمو قمٛمرو، واسمن قماُمرُمن اظمتٞم ار اًموصل عمن ًمه اًمس 
(6)

، ذم 

مخسة ُمواضع: وهي: إٟمٗمال سمؼماءة، وإطم٘ماف سماًم٘متال، واًم٘مٛمر سماًمرمحن، واًمواىمٕمة 

سماحلديد، واًمٗمٞمل سم٘مريش
(7)

. وزاد اسمُن اًمٓمٗمٞمِل اإلؿمبٞمكمُّ ُموضٕمًا ؾمادؾمًا: وهو: 

احلجر سماًمٜمحل
(8)

. 

                                           
 .2/663( روضة اعماًمٙمي 1)

 . 1/269( اًمٜمنم 2)

 .1/125. اهلادي 570-2/569. هداية اًم٘ماري 14( اًمبدور اًمزاهرة ص: 3)

(4 )1/64. 

 .399-1/398.  اًمٗمجر اًمساـمع 1/262. اًمٜمنم 55( يٜمٔمر : اإلىمٜماع ص: 5)

 وب احلرضُمي.( ويٚمحق هبم يٕم٘م6)

 .1/262( اًمٜمنم 7)

 .399-1/398. اًمٗمجر اًمساـمع 2/190( يمٜمْز اعمٕماين 8)
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01 

سمن يمٕمٍب ريض اهلل قمٜمه أٟمه يمان يستحسن هذا وَٟمَسَب سمٕمُْمٝمم إمم أيبِّ 
(1)

. 

وقُمٚمَِّل اًموصُل ذم هذه اعمواضِع سمٛمِمايمٚمِة آظمِر اًمسورِة ٕول اًمتي شمٚمٞمٝما
(2)

. 

وهذا اعمٜم٘مول ٓ قَمَٛمَل قَمَٚمٞمِْه: ٕن اًم٘مراءَة ؾمٜمٌة ُمتبٕمٌة، ٓ ُي٘مال ومٞمٝما سماًمرأي 

ُي اجلٛمٝمور هو قمدَم وآضمتٝماد: سمل ٓ سمد  ذم ذًمك ُمن ٟم٘مٍل وروايٍة. وإذا يمان رأ

اًمتٗمرىمِة سملم اًمزهر وهمػمها: ًمٕمدم وضمود ٟمصٍّ ومام هٜما أومم وأطمرى. واعمِمايمٚمة 

اعمذيمورة ٓ شمرىمى ٕن شمٙمون دًمٞماًل قمغم إُمر اعمذيمور. وأيْمًا ومٚمو ؾُمٚمَِّٛمْت شمٚمك 

اعمِمايمٚمُة ذم سمٕمض اعمواضع وم٢مهنا ٓ شُمَسٚم ُم ذم سمٕمٍض: يمإٟمٗمال وسمراءة: إذ ٓ شمٔمٝمر 

ٱ ﴿وىموًمه شمٕمامم:  [75]إٟمٗمال: ﴾ ىئ يئ جب حب مئ﴿ة سملم ىموًمه شمٕمامم: اعمِمايمٚم

 ، واهلل شمٕمامم أقمٚمم.[1]اًمتوسمة: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 المطلُب الثالُث: السَّْكت في األربع الزىر لمن لو الوصل فيها
اظمتار سمٕمض أهل إداء اًمٗمّمل سماًمبسٛمٚمة سملم اعمدصمر واًم٘مٞماُمة، وسملم آٟمٗمٓمار 

ْٙمت ذم واًمتٓمٗمٞمف، وسملم اًم ٗمجر واًمبٚمد، وسملم اًمٕمٍم واهلٛمزة، عمن ورد قمٜمه اًمس 

همػمهن، وهم: ورش وأسمو قمٛمرو واسمن قماُمر
(3)

، ُمن همػم ٟمصٍّ قمٜمٝمم: وإٟمام هو 

: وهم  ْٙمت عمن ًمه اًموصل ذم همػمهن  اؾمتحباب ُمن اًمِمٞموخ هلم. واظمتاروا اًمس 

اعمذيمورون ومحزةُ 
(4)

 . 

اًمتٗمرىمِة سملم اًمزهر وهمػمها: ًمٕمدم واعمختار اًمذي قمٚمٞمه أيمثر اعمح٘م٘ملم هو قمدُم 

وضمود ٟمصٍّ ومٞمٝما
(5)

. 

وىمد ىمٞمل سمزيادة ُموضع ظماُمٍس قمغم إرسمع اًمزهر: وهو: سملم اًم٘مدر واًمبٞمِّٜمة
(6)

 . 

                                           
 . 56( اإلىمٜماع ص: 1)

 .55. اإلىمٜماع ص: 1/64( اًمتذيمرة 2)

 ( ويٚمحق هبم يٕم٘موب احلرضُمي.3)

 .48-47( اًمواذم ص: 4)

 .48. اًمواذم ص: 5. هداية اعمريد ص: 389 -1/388( اًمٗمجر اًمساـمع 5)

 .1/391. اًمٗمجر اًمساـمع 1/190ين ( يمٜمْز اعمٕما6)
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 المطلُب الرابُع: السَّْكُت على رؤوس اآلي مطلقاً 
اَمِع وَ »: ه(833)ت ىمال اسمُن اجْلََزِريِّ  ْٙمت ُُمَ٘مٞم ٌد سمِاًمس  ِحٞمُح َأن  اًمس  اًمٜم ْ٘مِل، وَمال اًمّم 

َواَيُة سمِِه عمَِْٕمٜمًى َُمْ٘مُّموٍد سمَِذاشمِِه. َوَذَهَب اسْمُن ؾَمْٕمَداَن ومِٞماَم طَمَٙماُه  ِت اًمرِّ جَيُوُز إِٓ ومِٞماَم َصح 

ُه ضَمائِ  ، إمَِم َأٟم  ٌز قَمْن َأيِب قَمْٛمٍرو، َوَأسُمو سَمْٙمِر سْمُن جُمَاِهٍد ومِٞماَم طَمَٙماُه قَمٜمُْه َأسُمو اًْمَٗمْْمِل اخْلَُزاقِميُّ

ذِم ُرُؤوِس أِي ُُمْٓمَٚمً٘ما طَماًَمَة اًْمَوْصِل: ًمَِ٘مّْمِد اًْمَبَٞماِن. َومَحََل سَمْٕمُْمُٝمُم احْلَِديَث اًْمَواِرَد 

قَمغَم َذًمَِك 
(1)

 .ش

ل ذم هذا قمغم ُما صححه اسمن اجْلََزِريِّ ذم صدر يمالُمه. وأُما ُما طمٙماه اسْمُن  واعمٕمو 

.ؾَمْٕمَداَن واخْلَُزاقِميُّ ومٝمو خماًمٌف ًمٚمّمحٞمح اًمذ  ي قمٚمٞمه اًمٕمٛمل قمٜمد أئٛمة اًمٗمنِّ

م ُمردوٌد، وهو ظمالف  ْٙمت ومٝمو حتٙمُّ وأُما محُٚمُٝمُم احلَِديَث اعمروي  ذم ذًمك قمغم اًمس 

ْٙمت.  إصل: إذ ٓ ُمسوغ ًمتٗمسػم اًموىمف سماًمس 

 المطلُب الخامُس: السَّْكُت على الساكِن قبَل الهمزِ 
٘مٞماًل وم٘مد ضمرى أيمثر اًمٕمرب إصُل ذم اهلٛمِز اًمت ح٘مٞمُق، وًمٙمن ٟمٔمرًا ًمٙمون اهلٛمز صم

واإلؾم٘ماط، واإلسمدال، واًمٜم٘مل تٖمٞمػم اًمتي هي: اًمتسٝمٞمل سملم سملم،قمغم ختٗمٞمٗمه سم٠مطمد أٟمواع اًم
(2)

 . 

ْٙمت قمغم اًمسايمن ىمبٚمه: ًمبٞمان اهلٛمز وحت٘مٞم٘مه: ظمووماً ُمن ظمٗمائه وُمن ًمٖماهتم ومٞمه اًمس 
(3)

 . 

واًمسايمن اًمذي يسٙمت قمٚمٞمه ىمبل اهلٛمز أرسمٕمة أىمسام: وهي
(4)

 : 

آظمِر اعمٗمّمول، أي: أن ي٠ميت طمرٌف ؾمايمٌن صحٞمٌح أو ؿمبه صحٞمح ذم  اًمسايمن -1

 ﴾ۉ ۉ﴿،[ 62]اًمب٘مرة:  ﴾حئ مئ﴿ٟمحو: وي٠ميت اهلٛمز ذم أول شماًمٞمتٝما.يمٚمٛمٍة، 

                                           
ُيَ٘مٓمُِّع ىِمَراَءشَمُه: َيْ٘مَرُأ:  ×َرؾُموُل اهلل ِ  يَمانَ »، وي٘مّمد طمديث ُأمِّ ؾَمَٚمَٛمَة ريض اهلل قمٜمٝما ىَماًَمْت: 1/243اًمٜمنم  (1)

ٜمن: يمتاب أظمرضمه أسمو داود ذم اًمسش. ﴾، صُمم  َيِ٘مُف ڀ  ڀ﴾، صُمم  َيِ٘مُف، ﴿پ  پ  پ  پ﴿

يمتاب أسمواب اًم٘مراءات، احلديث رىمم  واًمؽمُمذي ذم اًمسٜمن: (.4001)ماحلروف واًم٘مراءات، سمرىم

(. وصححه اًمِمٞمخ إًمباين، واًمِمٞمخ إرٟماؤوط. 26625، سمرىمم )6/302(. وأمحد ذم ُمسٜمده 2927)

 .23-22( اإلضاءة 2)

 .1/419( اًمٜمنم 3)

 .420-1/419( اًمٜمنم 4)
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 . [ 27]اعمائدة:  ﴾ڈ ڈ﴿، [14]اًمب٘مرة: 

اًمسايمن اعموصول، أي: أن ي٠ميت طمرٌف ؾمايمٌن صحٞمٌح أو ؿمبه صحٞمح ذم آظمِر  -2

، [185]اًمب٘مرة:  ﴾ڱ﴿ٍة واطمدٍة، ٟمحو: يمٚمٛمٍة، وي٠ميت اهلٛمز سمٕمده ذم يمٚمٛم

 . [5]اًمٜمحل:  ﴾ۋ﴿[ 25]اًمٜمٛمل:  ﴾ڄ﴿، [39]اًمٜمور:  ﴾چ﴿

ڄ ﴿، [14]اًمب٘مرة:  ﴾ۋ ۅ﴿، [4]اًمب٘مرة:  ﴾گ گ﴿اعمد اعمٜمٗمّمل، ٟمحو:  -3

 .[19]اًمب٘مرة:  ﴾ڄ

، [228]اًمب٘مرة:  ﴾چ﴿، [184]آل قمٛمران:  ﴾ڳ﴿ٟمحو: اعمد اعمتّمل، -4

 .[35]اًمٜمور:  ﴾ى﴿

ْٙمت قمن محزة، واسمن ذيموان، وطمٗمص، وإدريس، قمغم شمٗمّمٞمل ذم  وىمد ورد اًمس 

اًمٓمرق قمٜمٝمم ذم ذًمك
(1)

. 

ٓ خيرج قمن هذه اعمراشمب اخلٛمس ْٙمت إن ىمرأوا سمه  وُمٚمخص ُما ي٠ميت قمٜمٝمم ذم اًمس 
(2)

: 

ْٙمت قمغم ٓم اًمتٕمريف و -1  يمٞمف ضماء: ُمروموقمًا، وُمٜمّموسمًا، وجمرورًا.(رء)اًمس 

ْٙمت قمغم ٓم اًمتٕمريف و -2  ن اعمٜمٗمّمل همػم طمرف اعمد.أيْما واًمسايم (رء)اًمس 

ٙمْ  -3 أيْما واًمسايمن اعمٜمٗمّمل  (رء)ت ُمٓمٚم٘ما: أي: قمغم ٓم اًمتٕمريف واًمس 

 واعمتّمل همػم طمرف اعمد.

ْٙمت قمغم مجٞمع ُما ذيمر وقمغم طمرف اعمد اعمٜمٗمّمل. -4  اًمس 

ْٙمت قمغم مجٞمع ذًمك وقمغم اعمتّمل أيْما. -5  اًمس 

قمغم اًمرشمبة اًمتي وهذه اعمراشمب اخلٛمس ُمرشمبٌة شمّماقمديًا: سمحٞمث شمِمتٛمل يملُّ رشمبٍة 

ْٙمت قمغم اًمسايمن اعمٗمّمو اء ُمن ي٘مرأ ُمثاًل سماًمس  ل ىمبٚمٝما ًمزاُمًا، وقمٚمٞمه ومال يوضمد ُمن اًمُ٘مر 

ْٙمت قمغم (رء)دون أن يسٙمت قمغم ٓم اًمتٕمريف و ، وٓ يوضمد ُمن ي٘مرأ سماًمس 

 اًمسايمن اعموصول دون أن يسٙمت قمغم اًمسايمن اعمٗمّمول، وهٙمذا.               

                                           
 .88-85. إحتاف ومْمالء اًمبنم ص: 425-1/420اًمٜمنم  (1)

 .86 -85حتاف ومْمالء اًمبنم ص: ( إ2)
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ْٙمت قمغم ٓم اًمتٕمريف و ةوىمد اصٓمٚمح قمغم شمسٛمٞم واًمسايمن اعمٗمّمول  (رء)اًمس 

ْٙمت قمغم اًمسايمن  ْٙمت قمغم اعمذيمور ُمع اًمس  ْٙمت اخلاص، وقمغم شمسٛمٞمة اًمس  سمرشمبة اًمس 

ْٙمت اًمٕمام اعموصول أيْمًا سمرشمبة اًمس 
(1)

أو اعمٓمٚمق 
(2)

 . 

 : السَّْكت على حروؼ الهجاء في فواتح السور المطلب السادس
ٙمْ  يمل طمرف ُمن طمروف اهلجاء اًمواردة ذم ومواشمح  ت قمغمىمرأ أسمو ضمٕمٗمر سماًمس 

 .﴾ڈ﴿، ﴾ٱ﴿، ﴾ڄ﴿، ﴾ٱ﴿، ﴾ٱ﴿، ﴾ٱ﴿اًمسور ٟمحو 

ويمذا إفمٝمار  ،[2، 1]يس:  ﴾ڤ ڦ﴿ ويٚمزم ُمن ؾمٙمته إفمٝمار اعمدهمم: يمام ذم

ٱ ﴿، وىمٓمع مهزة اًموصل سمٕمدها: يمام ذم [1]اًمٜمٛمل: ﴾ ٻ ٻٱ﴿اعُمخٗمى: يمام ذم 

[2، 1]آل قمٛمران:  ﴾ٻ
(3)

 . 

 : السَّْكت على كلمات مخصوصة المطلب السابع
 :  وومٞمه صمالصمة ومروع

 : السَّْكتات األربع عن حفٍص  الفرع األول
ىمرأ طمٗمٌص قمن قماصٍم سمخٚمف قمٜمه

(4)
ْٙمت ذم أرسمٕمة ُمواضع ذم اًم٘مرآن   سماًمس 

 ، وهي: اًمٙمريم

ْٙمت قمغم إًمف اعمبدًمة ُمن اًمتٜموين ذم ًمٗمظ  - 1 ، صمم [1]اًمٙمٝمف:  ﴾ېې﴿اًمس 

 .[2]اًمٙمٝمف:  ﴾ى﴿ي٘مول: 

ْٙمت قمغم إًمف ُمن ًمٗمظ  - 2 ۇئ ۇئ ۆئ ﴿صمم ي٘مول: [ 52]يس:  ﴾وئەئ﴿اًمس 

 .﴾ۆئ ۈئ ۈئ

                                           
 .9( سيح اًمٜمص ص: 1)

 : (236) ، اًمبٞمت رىمم:47( ىمال ذم اًمٓمٞمبة ص 2)

ْٙمت اـم َردْ                  َوىِمٞمَل سَمْٕمَد َُمدْ  ُُمْٓمَٚم٘ماً َواًْمَبْٕمُض   َأْو ًَمْٞمَس قَمْن ظَمال ٍد اًمس 

 . 88:  . إحتاف ومْمالء اًمبنم ص282. حتبػم اًمتٞمسػم ص: 425-1/424( اًمٜمنم 3)

 .19. سيح اًمٜمص ص: 425/ 1( يٜمٔمر شمٗمّمٞمل اًمٓمرق قمٜمه ذم ذًمك ذم: اًمٜمنم 4)



 د. تقي الدين التميميو  حاتم التميمي د.              وحكماً، وتوجيهاً      أنواعاً، :السكت في القراءات 

32 

ْٙمت قمغم اًمٜمون ُمن ًمٗمظ  - 3  [27]اًم٘مٞماُمة:  ﴾ڄ ڄڦ ڦ﴿ ذم ىموًمه شمٕمامم: (ُمن)اًمس 

ْٙمت شراق»صمم ي٘مول:  ْٙمت إفمٝمار اًمٜمون اًمسايمٜمة قمٜمد اًمراء: ٕن اًمس  ، ويٚمزم ُمن اًمس 

 يٛمٜمع اإلدهمام.

ْٙمت قمغم اًمال - 4  چ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چڃ﴿ذم ىموًمه شمٕمامم:  (سمل)م ُمن ًمٗمظ اًمس 

ْٙمت أيْمًا إفمٝمار اًمالم  (ران)صمم ي٘مول:  [14]اعمٓمٗمٗملم:  ﴾ڍ ويٚمزم ُمن هذا اًمس 

ْٙمت يٛمٜمع اإلدهمام هٜما أيْمًا.   قمٜمد اًمراء: ٕن اًمس 

 ﴾ېئ ېئۈئ﴿ : السَّْكت على الفرع الثاني

اء إذا وصٚموا ىموًمه شمٕمامم:  قمغم [29، 28: ]احلاىمة ﴾ېئ﴿سم٘موًمه: ﴾ۈئ﴿ اًمُ٘مر 

وصاًل: ومها محزُة ويٕم٘موُب. وُمٜمٝمم ُمن  (ُماًمٞمه) : ومٛمٜمٝمم ُمن حيذف هاء ىمسٛملم

: وهم اًمباىمون يثبتٝما
(1)

. وُمن يثبتٝما وصاًل ًمه ومٞمٝما وضمٝمان: إول: أن يسٙمت 

ؾمٙمتًة ًمٓمٞمٗمًة: ًمٚمٗمّمل سملم اهلاءين. واًمثاين: أن يدهمم اهلاء ذم اهلاء. واًموضمٝمان 

ل هو اعمرضمح واعم٘مدم ذم إداءصحٞمحان ُم٘مروٌء هبام. وإو
(2)

 . 

ْٙمت قمغم   وقمدُمه ﴾ېئ ېئۈئ﴿وًمورش ذم هذا اعموضع شمٗمّمٞمل، ظمالصته أن اًمس 

ذم  : سمحٞمث إذا ىُمِرَئ سمؽمك اًمٜم٘مل[20، 19]احلاىمة: ﴾ ڻ ڻ﴿ُمٗمرقمان قمغم ىموًمه شمٕمامم: 

ْٙمت ذم  ﴾ڻ ڻ﴿ وإذا ىُمِرَئ سماًمٜم٘مل شمٕمٞمٜمت  ،﴾ېئ ېئۈئ﴿وم٢مٟمه شمتٕملم اًم٘مراءة سماًمس 

إلدهماماًم٘مراءة سما
(3)

.  

  ﴾ۈ ۈ﴿ الفرع الثالث: السَّْكت على

هبٛمزٍة ُمٙمسورٍة ُمن  [4]اًمٓمالق:  ﴾ۈ ۈ﴿ىمرأ اًمبزيُّ وأسمو قمٛمرو ىموًمه شمٕمامم: 

، وهلام ذم اهلٛمزة سمٕمد ذًمك وضمٝمان: شمسٝمٞمٚمٝما سملم سملم ُمع اعمد واًم٘مٍم، وهلام 
ٍ
دون ياء

اإلدهمام، وهلام ومٞمه اإلفمٝمار أيْمًا إسمداهلا ياًء ؾمايمٜمًة ُمع اعمد اعمِمبع ًمٚمسايمٜملم، ومٚمٝمام ومٞمه 

                                           
 .326. اًمبدور اًمزاهرة ص: 555، 140( إحتاف ومْمالء اًمبنم ص :1)

. شمٜمبٞمه اًمٖماومٚملم 555. إحتاف ومْمالء اًمبنم ص: 2/21. اًمٜمنم 194. إسمراز اعمٕماين ص: 59( اإلىمٜماع ص: 2)

 . 110اًمواذم ص: . 326. اًمبدور اًمزاهرة ص: 94ص: 

 .  110. اًمواذم ص: 555. إحتاف ومْمالء اًمبنم ص: 268. ضماُمع اًمبٞمان ًمٚمداين ص: 93( اًمتبٍمة ص: 3)
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ُن ُمن اًمٜمٓمق سمه إٓ ُمع ؾمٙمتٍة ًمٓمٞمٗمٍة شمٗمّمل  أيْمًا. وقمغم وضمه اإلفمٝمار هذا ومال ُيَتَٛمٙم 

 سملم اًمٞماءين.

ْٙمت هذا هو اعم٘مدم ذم إداء، قمغم ظمالٍف ذم ذًمك وىمد ىمٞمل: إن وضمه اًمس 
(1)

. 

ُمن أظمذ  واًموضمٝمان صحٞمحان، ُم٘مروٌء هبام ًمٚمبزيِّ وأيب قمٛمرو سمروايتٞمه. ظمال أن  

سمٓمريق اًمتٞمسػم وٟمٔمٛمه ي٘مرأ سماإلفمٝمار وم٘مط ُمع اقمت٘ماد صحة اإلدهمام، وُمن ىمرأ سمٓمرق 

اًمٜمنم ي٘مرأ هبام
(2)

 : واًمذي ذيمره اعمٜمّموريُّ ذم حتريراشمه قمغم اًمٓمٞمبة »، ىمال اجلٛمزوريُّ

شأن اًموضمٝملم ًمه ُمن ـمريق اًمٓمٞمبة، واإلفمٝمار ُمن ـمريق احلرز
 (3)

. 

 اُر السَّْكِت باختالِؼ أنواِعِو أم ال؟المطلُب الثَّامُن: ىل يتساوى مقد
ْٙمت سمجٛمٞمع أٟمواقمه، وأن ذًمك  اًمذي ئمٝمر ُمن يمالم اعمت٠مظمرين هو شمساوي اًمس 

ْٙمت هو اًموىمُف »: ه(1403)تريمتلم. ىمال قمبد اًمٗمتاح اًم٘مايض يمٚمه سمٛم٘مدار طم واًمس 

شقمغم آظمر اًمسورة وىمٗمًة ًمٓمٞمٗمًة ُمن همػم شمٜمٗمس، يمسٙمت محزة قمغم اهلٛمز
 (4)

. وىمال 

ورد قمن طمٗمٍص قمن قماصٍم ُمن اًمِماـمبٞمة أٟمه يمان يسٙمت »: ه(1409)ت ٗميُّ اعمرص

شذم طماًمة اًموصل ذم أرسمٕمة ُمواضع ذم اًمتٜمْزيل سم٘مدر طمريمتلمؾمٙمتًة ًمٓمٞمٗمًة ُمن همػم شمٜمٗمس 
 (5)

. 

قمغم : ه(541ت)وأُما اعمت٘مدُمون وم٘مد اظمتٚمف يمالُمٝمم ذم ذًمك: وَمٜمَص  ؾمبُط اخلٞم اِط 

اِرَهاِوىْمٗمَ »أن اًمسٙمتة سملم اًمسورشملم هي:  شٌة شُم١ْمِذُن سم٢ِمِْْسَ
(6)

، أي: سم٢مْسار اًمبسٛمٚمة. 

ْٙمِت سم٘مدر اًمبسٛمٚمة ومحل اسمُن اجْلََزِريِّ يمالُمه قمغم أن  َزَُمَن اًمس 
(7)

. 

وٓ ريب أن زُمن اإلْسار سماًمبسٛمٚمة هو أيمثر ُمن ضٕمٗمِي اعمدِّ اًمٓمبٞمٕميِّ أو صمالصمة 

                                           
 .20( اًمرؾماًمة اًمٖمراء ص: 1)

 .598( همٞمث اًمٜمٗمع ص: 2)

 .49( اًمٗمتح اًمرمحاين ص: 3)

 . 46( اًمواذم ص: 4)

 . 1/408( هداية اًم٘ماري 5)

 .346( اعمبٝمج ص: 6)

 .1/262( اًمٜمنم 7)



 د. تقي الدين التميميو  حاتم التميمي د.              وحكماً، وتوجيهاً      أنواعاً، :السكت في القراءات 

30 

َج يمالُم ؾمبطِ أضٕماومه. وُمن اعمحتٛم اِرَها»ن ىموًمه:  أاخلٞم اِط قمغم ل أن خُيَر   ششُم١ْمِذُن سم٢ِمِْْسَ

، وهذا ٓ ي٘متيض اعمساواة يمام هو فماهٌر. واإلؿمٕمار اعمذيمور حيّمل (شمِمٕمر)ُمٕمٜماه: 

 سمٛم٘مدار طمريمتلم، ومال داقمي ًمٚمزيادة. 

وأُما اسْمُن اجْلََزِريِّ وم٘مد رأى أن اًمسٙمت سملم اًمسورشملم ُمساٍو ًمٚمسٙمت قمغم اهلٛمز: 

ب قمغم يمالم ؾمبُط اخلٞم اِط  واًمذي ىمرأُت سمه وآظمذ: اًمسٙمت قمن مجٞمع »ًمه: سم٘مووم٘مد قم٘م 

ىمدر اًمسٙمت ُمن ُروَي قمٜمه اًمسٙمت سملم اًمسورشملم ؾمٙمتًا يسػمًا ُمن دون شمٜمٗمس، 

ضمه محزَة ُمع وضمه ورٍش سملم ، طمتى إين أظمرضمت وٕضمل اهلٛمز قمن محزة وهمػمه

وهو قمغم مجٞمع ُمن ىمرأشمه قمٚمٞمه ُمن ؿمٞموظمي،  (أمل ٟمنمح)، و(واًمْمحى)ؾموريت 

شاًمّمواب
 (1)

. 

ْٙمت وُمواضٕمه.  هو ُماو َ قمٜمه ومٞمام سَمْٕمُد سمحريمتلم، وهذا يِمٛمل مجٞمع أٟمواع اًمس  قُمؼمِّ

 واهلل شمٕمامم أقمٚمم.

 

                           

                                           
 .263/ 1( اعمرضمع ٟمٗمسه 1)
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 املبحُث الرَّاِبُع
 توجيهاُت السَّْكت واملعاني املستفادُة ِمْنُه 
ْٙمت قمٚمٞمه إُما ... وماًمسايمن اًمذي جيوز اًم»سم٘موًمه: ه( 833)تيِمػم اسمُن اجْلََزِريِّ  س 

أن يٙمون سمٕمده مهزة ومٞمسٙمت قمٚمٞمه ًمبٞمان اهلٛمزة وحت٘مٞم٘مٝما، أو ٓ يٙمون سمٕمده مهزة، 

شوإٟمام يسٙمت قمٚمٞمه عمٕمٜمى همػم ذًمك
 (1)

ْٙمت.   إمم وضمود ُمٕماٍن ذم اجلٛمٚمة يٙمون ُمن أضمٚمٝما اًمس 

ْٙمت اًمتي شمم اؾمتٕمراضٝما ذم اعمبحث  وًمٚمٕمٚمامء يمالم طمول شموضمٞمه أطمٙمام اًمس 

 ٓماًمب إرسمٕمة أشمٞمة اؾمتٕمراض هذه اًمتوضمٞمٝمات:اًمساسمق، وذم اعم

 المطلب األول: توجيو السَّْكت بين السور
ْٙمت قمدة أىموال، أمهٝما:   ًمٚمٕمٚمامء ذم شموضمٞمه هذا اًمس 

ْٙمت ًمإلقمالم سماٟمتٝماء اًمسورة إومم واسمتداء اًمسورة اًمثاٟمٞمة، ىمال ُمٙميُّ  -1  أن اًمس 

ْٙمت سمٞمٜمٝمام أن إومم ىمد مت ْت، وأٟمه ... أراد أن يبلم سماًمس  »: ه(437ت ) سمن أيب ـماًمٍب 

شاسمتدأ سمثاٟمٞمة
 (2)

أن ُيسٙمت  أظمرُ  .... واعمذهُب »: ه(444)ت . ىمال أسمو قمٛمٍرو اًمداينُّ 

سمٞمٜمٝمام ؾمٙمتًة ًمٓمٞمٗمًة ُمن همػم ىمٓمع: ًمٞم١مذن سمذًمك سماٟم٘مْماء اًمسور واسمتدائٝمن، ومٞمٙمون 

شذًمك قموضًا قمن اًمٗمّمل سمٞمٜمٝمن
(3)

شملم، وهو . هذا قمغم وضمه اًمٕمٛموم سملم أيِّ ؾمور

قمغم وضمه اخلّموص سملم إٟمٗمال وسمراءة: ًمٙموٟمه وضمٝمًا جلٛمٞمع اًم٘مراء، وماعم٘مّمد ُمن 

ْٙمت هو اًمٗمّمل سمٞمٜمٝمام، وسمٞمان يموهنام ؾمورشملم.  اًمس 

ْٙمت ذم رواية ُمن ٟم٘مل قمٜمٝمم ًمإلؿمٕمار سم٠من اًمبسٛمٚمة قمٜمدهم ًمٞمست سمآيٍة  -2 أن اًمس 

ُمن يملِّ ؾمورة
(4)

. 

                                           
 .1/419 اًمٜمنم( 1)

 .17-1/16( اًمٙمِمف 2)

قمن يمتاب )إجياز اًمبٞمان( ًمٚمداين. ومل ٟمٕمثر قمغم يمالم  105( ٟم٘مٚمه اعمٜمتوري ذم ذطمه قمغم اًمدرراًمٚمواُمع ص: 3)

 .1/377اًمداين ذم يمتبه اًمتي سم٠ميديٜما. واٟمٔمر: اًمٗمجر اًمساـمع 

 .1/12. ذح اهلداية 17-1/16( اًمٙمِمف 4)
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ْٙمت ذم طمال وصل  اًمسورة سمام وموىمٝما، أو قمٜمد وصل وأُما شموضمٞمه اُمتٜماع اًمس 

اًمسورة سمٜمٗمسٝما ومٝمو أن اًمسورة واحلاًمة هذه شمٙمون ُمبتدأةً 
 (1)

سمتداء. . ٓ ؾمٙمت قمٜمد ا  و

ْٙمت سملم إٟمٗمال وسمراءة أهنام ؾمورشمان، وإؿمٕماٌر سمآٟمٗمّمالوأُما  وضمه اًمس 
(2)

. 

ْٙمت قمغم إرسمع اًمزهر عمن ًمه اًموصل سملم اًمسورشملم ومٝمو أن  وأُما شموضمٞمه اًمس 

آظمر اًمسورة سماًمسورة اًمتي سمٕمدها ُمن هذه اًمسور ومٞمه ىُمْبٌح ذم اًمٚمٗمظ، ومٙمره وصل 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ ﴿ذًمك: إضمالًٓ ًمٚم٘مرآن، وشمٕمٔمٞماًم ًمه. وم٢مذا ىمال اًم٘مارُئ: 

وىمع ًمٗمُظ اًمٜمٗمِي قُم٘مٞمب ًمٗمظ اعمٖمٗمرة، وذًمك ذم اًمسٛمع [ 1، اًم٘مٞماُمة: 56]اعمدصمر: ﴾ ژ

وىمع [ 1ٓمٗمٗملم: ، اعم19]آٟمٗمٓمار:  ﴾ڭ ۇ ۓ ڭ ڭ﴿ىمبٞمح. وإذا ىمال: 

اًمويل قُم٘مٞمب اًمٚمٗمظ سماؾمم اهلل شمٕمامم، وهٙمذا ذم اًمب٘مٞمة
(3)

. 

وًمٙمن اعمح٘م٘ملم ُمن اًمٕمٚمامء قمغم قمدم اًمتٗمرىمة سملم هذه اًمسور وسملم همػمها، وهو 

ِحٞمُح اعمُْخَتاُر اًمذي قمٚمٞمه اًمَٕمَٛمُل ذم ؾمائر إُمّمار اعمَْذَهُب اًمّم 
(4)

 . 

 وُمستٜمُدهم ذم قمدم اًمتٗمرىمة إُمور أشمٞمة: 

ُد اؾمتحباٍب ُمن أهل إداء -1 قمدُم وضموِد ٟمصٍّ وروايٍة سمذًمك، وأٟمه جمر 
(5)

 . 

أن  اًمُ٘مْبَح اًمذي ذيمروه ٓ يزول قمٜمد اشمّمال اًمبسٛمٚمة سم٠موائل اًمسور اعمذيمورة،  -2

 ومال ومرق إذن سملم اإلشمٞمان سماًمبسٛمٚمة وشمريمٝما
(6)

. 

اًمزهر: يمام ذم وضموُد آياٍت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريم ُيوِهُم اشمّماهُلا أيمثَر  ا ذم إرسمع  -3

ۓ ۓ ﴿سم٘موًمه: [ 6]هماومر:  ﴾ھ ھ ے﴿وصل ىموًمه شمٕمامم: 

[7]هماومر:  ﴾﮲
(7)

. 

                                           
 .373-1/372.  اًمٗمجر اًمساـمع 1/270( اًمٜمنم 1)

 .1/122( اهلادي 2)

 .150. ضماُمع اًمبٞمان ًمٚمداين ص: 17-1/16( اًمٙمِمف 3)

 .48. اًمواذم ص: 5. هداية اعمريد ص: 389 -1/388( اًمٗمجر اًمساـمع 4)

 .1/391. اًمٗمجر اًمساـمع 68-67. إسمراز اعمٕماين ص: 150( ضماُمع اًمبٞمان ًمٚمداين ص: 5)

 .1/391. اًمٗمجر اًمساـمع 150ن ًمٚمداين ص: ( ضماُمع اًمبٞما6)

 . 68-67( إسمراز اعمٕماين ص: 7)
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وأُما ُما ىمٞمل ُمن زيادة ُموضع ظماُمس: وهو ُما سملم اًم٘مدر واًمبٞمِّٜمة وماجلواب قمٜمه أٟمه 

إذا يمان رأي مجٝمور اًمٕمٚمامء هو قمدَم اًمتٗمرىمة سملم اًمزهر وهمػمها ومٕمدم اقمتبار هذا 

  شمٕمامم أقمٚمم.اعموضع اخلاُمس أومم وأطمرى. واهلل

 المطلب الثاني: توجيو السَّْكت على الساكن قبل الهمز
ْٙمت ًمبٞماِن اهلٛمز وحت٘مٞم٘مه: ظموومًا  ْٙمت ذم هذا اًمباب سم٢ممجال هو أن اًمس  شموضمٞمه اًمس 

ُمن ظمٗمائه
(1)

. وشمٗمّمٞمل ذًمك أن اهلٛمز ؾمٛمة ُمن ؾمامت اًم٘مبائل اًمبدوية، ُمثل: متٞمٍم 

ؾمط اجلزيرة اًمٕمرسمٞمة وذىمٞمٝما، وأُما وىمٞمٍس وسمٜمي أؾمٍد وُمن ضماورها، أي: ىمبائل و

ىمبائل اًمتخٗمٞمف ومٝمي اًم٘مبائل احلرضية: وُمٜمٝمم أهل احلجاز، وسمخاصة ىمريش ذم 

ُمٙمة، وإوس واخلزرج ذم اعمديٜمة، وعما يماٟمت اًم٘مبائل اًمبدوية متٞمل إمم اًمرسقمة ذم 

اًمٜمٓمق، وشمٚمٛمس أيرس اًمسبل إمم هذه اًمرسقمة، وم٢من حت٘مٞمق اهلٛمزة يمان ذم ًمساهنا 

اًمتي ختٗمف ُمن قمٞمب هذه اًمرسقمة، وأُما اًم٘مبائل احلرضية ومٙماٟمت ُمت٠مٟمٞمة ذم اخلاصة 

ٟمٓم٘مٝما، ُمّتئدة ذم أدائٝما، وم٠ممهٚمت مهز يمٚمامهتا... واؾمتٕماضت قمن ذًمك سموؾمائل قمؼم 

قمٜمٝما اًمٜمحاة سمٕمبارات خمتٚمٗمة، يماًمتسٝمٞمل واًمتخٗمٞمف
(2)

 . 

وىمد ُمال يمثػٌم ُمن اًمٕمرب إمم اًمتخٚمص ُمن ٟمٓمق اهلٛمزة سمٕمدة وؾمائل: وهي: 

ْٙمت، واحلذف وإدظمال أًمف سملم اهلٛمزشملم. ذم  اًمتسٝمٞمل، واًمٜم٘مل، واإلسمدال، واًمس 

طملم ُمال آظمرون إمم اًمتح٘مٞمق
(3)

اقمٚمْم أن اهلٛمزة شمٙمون ذم »: ه(180)ت، ىمال ؾمٞمبويه 

شصمالصمة أؿمٞماء: اًمتح٘مٞمق، واًمتخٗمٞمف، واًمبدل
 (4)

. 

جمتٛمٕمةً ضمٕمل ومٞمٝما شمٚمك إُموَر  -يمام يِمػم اًمداين -وًمٕمل اًمثَِّ٘مَل ذم ٟمٓم٘مٝما
(5)

. وىمد 

                                           
 . 1/419( اًمٜمنم 1)

 .29( يٜمٔمر: اًمٔمواهر اًمّموشمٞمة ص: 2)

 .7( يٜمٔمر: فمواهر ًمٖموية ص: 3)

 .3/541( اًمٙمتاب 4)

 .120( يٜمٔمر: اًمتحديد ص: 5)
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وصف اًم٘مدُماُء واعمحدصمون ـمري٘مة ُمرور اًمٜمٗمس ُمن خمرج اهلٛمزة: وذًمك قمؼم 

اٟمحباس اهلواء ظمٚمف اًموشمرين اًمّموشمٞملم صمم اٟمٗمراضمٝمام، ومٞمخرج اهلواء حمدصمًا صوشمًا 

( جمٝموٌر قمٜمد  ُمسٛموقمًا: هو صوت اهلٛمزة، وماهلٛمزة صوٌت طمٜمجريٌّ ؿمديٌد )اٟمٗمجاريٌّ

ؾمٞمبويه
(1)

و اعمٝمٛموس قمٜمد اعمحدصملم، وًمٞمس سماعمجٝمور أ
(2)

 . 

وعما يمان خمرج اهلٛمزة ُمن أىمَم احلٚمق، ويمان اًمٜمٓمق هبا صٕمبًا، وىمد ٓ يوومٞمٝما 

ْٙمت قمغم اًمسايمن ىمبٚمٝما: زيادًة  اًم٘مارئ طم٘مٝما، ومتخرج همػم ُمستٙمٛمٚمة صٗماهتا، يمان اًمس 

 ذم سمٞماهنا وحت٘مٞم٘مٝما.

ْٙمت  وأُما سماًمٜمسبة ًمٚمٕمٚمة اًمّموشمٞمة ذم اًمدرس اًمّمويت احلديث وم٢من اًمٕمٚمة ذم اًمس 

قمغم اهلٛمز هي حت٘مٞمق اًمٜمؼم ًمٚمٛم٘مٓمٕملم اعمتواًمٞملم
(3)

. 

 المطلب الثالث: توجيو السَّْكت على حروؼ الهجاء
ًمٚمسٙمت قمغم طمروف اهلجاء ذم ومواشمح اًمسور ومائدة قمٔمٞمٛمٌة: وهي سمٞمان أن  هذه 

احلروف ًمٞمست ُمن طمروف اعمٕماين: سمل هي ُمن طمروف اعمباين، وهي ُمٗمّموًمٌة، وإن 

اشمّمٚمت رؾمامً 
(4)

. 

وىمد اظمتٚمف اعمٗمرسون وهمػمهم اظمتالومًا يمبػمًا طمول هذه احلروف، وهل هي هلا 

حملٌّ ُمن اإلقمراب أم ٓ، وهل هلا ُمٕماين ذم ذواهتا أم ٓ، قمغم أىمواٍل يمثػمٍة ًمٞمس هذا 

حمل شمٗمّمٞمٚمٝما
(5)

. 

وىمراءة أيب ضمٕمٗمر شم٠ميت قمغم اًم٘مول سم٠من هذه احلروف همػم ُمٕمرسمٍة، وأهنا ُأوردت 

                                           
ة وهي ُمتٚموة سمحريمة، واحلريمة ، وًمٕمٚمه جمٝمور قمٜمده يمام يِمػم احلٛمد سمت٠مصمره سمٜمٓمق اهلٛمز4/134اًمٙمتاب  (1)

 .10صوت جمٝمور، يٜمٔمر: فمواهر ًمٖموية ص: 

 .10. فمواهر ًمٖموية ص: 91يٜمٔمر: إصوات اًمٚمٖموية ص:  (2)

 .134يٜمٔمر: اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞمة ص:  (3)

 . 1/425اًمٜمنم  (4)

. 1/251. اًمٚمباب ذم قمٚموم اًمٙمتاب1/79. اًمدر اعمّمون 1/158يٜمٔمر قمغم ؾمبٞمل اعمثال: اًمبحر اعمحٞمط  (5)

 . 3/159. شمٗمسػم اعمٜمار 22/210روح اعمٕماين 
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قماُمل وٓ قمٓمف، ومسٙمٜمت يم٠مؾمامء إقمداد إذا وردت ُمن همػم قماُمٍل  ُمٗمردًة ُمن همػم

... وهٙمذاَواطِمْد اصْمٜمَلْمْ صَمالصَمْة َأْرسَمَٕمةْ وٓ قمٓمٍف، ومٜم٘مول: 
(1)

 . 

 المطلب الرابع: توجيو السَّْكت على الكلمات المخصوصة 
 :  وومٞمه أرسمٕمة ومروع

 : توجيو السَّْكتات األربع لحفص  الفرع األول
ْٙمتات إرسمع ُما ي٠ميت: وجمٛمل اًمتوضمٞمٝما  ت اًمتي ذيمرها قمٚمامء اًم٘مراءات هلذه اًمس 

ْٙمت قمغم  -1 ، إلزاًمة اًمٚمبس اًمواىمع ُمن اشمّمال [2]اًمٙمٝمف:  ﴾ى ېې﴿اًمس 

إذ مها ُمٕمٜمٞمان ُمتْمادان: وماًمٕموج ضد آؾمت٘ماُمة، ومرومع اًمٚمبس  ﴾:ى﴿سمـ﴾ ې﴿

ْٙمتة هبذه اًمس 
(2)

ْٙمت ُمن أضمل سمٞمان اٟمٗم ّمال ىموًمه شمٕمامم: . وًمه شموضمٞمه آظمر: وهو أن اًمس 

صمم اؾمت٠مٟمف يمالُمًا ضمديدًا سم٘موًمه:  ﴾ې﴿وماًمٙمالم ىمد شمم  قمٜمد  قمام ىمبٚمه: ﴾ى﴿

واًمت٘مدير: ضمٕمٚمه ىمٞمام ،﴾ى﴿
(3)

. 

ْٙمت قمغم  -2 اًمذي سمٕمده  ﴾ۇئ﴿ًمئال يتوهم أن  : [52]يس:  ﴾ۇئ وئوئەئ﴿اًمس 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿وىموًمه: ﴾، ەئ﴿صٗمة ًمٚمٛمرىمد: ومٙمالم اًمٙمٗمار شمم  قمٜمد يمٚمٛمة 

سمل هو ُمن يمالم اعمالئٙمة، أو اعم١مُمٜملمًمٞمس ُمن يمالُمٝمم: ﴾ۈئ ۈئ
(4)

. 

ْٙمت قمغم -3 ام يمٚمٛمتان: وًمٞمست يمٚمٛمًة واطمدًة ًمُٞمٕمٚمم أهن [27]اًم٘مٞماُمة:  ﴾ڄ ڄڦ﴿اًمس 

اق) ال)سموزن  (ُمر  ًمٚمٛمباًمٖمة، وهو سمائع اعمََرىَمةِ  (ومٕم 
(5)

. 

ْٙمت قمغم  -4  ُٞمٕمٚمم أهنام يمٚمٛمتان: وًمٞمست يمٚمٛمةً ًم[ 14]اعمٓمٗمٗملم: ﴾چ چچ﴿اًمس 

شسَمرّ »واطمدًة ُمثٜمى 
(6)

. 

                                           
 . 208. درة اًمٖمواص ص: 46شمٜمبٞمه اًمٖماومٚملم ص: . 425-1/424. اًمٜمنم 2/349إلقمراب ( ْس صٜماقمة ا1)

 .3/279. اًمؼمهان ذم قمٚموم اًم٘مرآن 566. إسمراز اعمٕماين ص: 2/392( ذح اهلداية 2)

 .3/272. شمٗمسػم اًمبٞمْماوي 2/702. اًمٙمِماف  3/284ردي . شمٗمسػم اعماو6/4319اهلداية امم سمٚموغ اًمٜمٝماية ( 3)

 ( اعمراضمع اًمساسم٘مة.4)

 .12/417. اًمٚمباب 566. إسمراز اعمٕماين ص: 19/112( شمٗمسػم اًم٘مرـمبي 5)

 ( اعمراضمع اًمساسم٘مة.6)
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 الفرع الثاني: المناقشة والترجيح
  يناقش من األوجو اآلتية: ﴾ى ېې﴿ أواًل: ما قيل في السَّْكت على

ُما ذيمر ُمن اًموهم همػم ُمسٚمم، وهمػم جمٛمع قمٚمٞمه سملم أهل اًمتٗمسػم وهمػمهم:  -1

ومٛمن اعمٗمرسين ُمن يرى أن أية قمغم اًمت٘مديم واًمت٠مظمػم: أي: أٟمزل قمغم قمبده اًمٙمتاب 

ىمٞماًم ومل جيٕمل ًمه قموضمًا، وهذا اًمت٘مدير ًمه ُمن ي١ميده
(1)

، وًمه ُمن يٕمارضه
(2)

. واًمٜمتٞمجة 

 ٚمح دًمٞماًل قمغم اعمس٠مًمة.أن هذا اًمت٘مدير حملُّ ٟمزاٍع، ومال يّم

وٟموىمش اًمٙمالم ُمن ضماٟمب آظمر: ُمن طمٞمث إن اًموهم همػم وارٍد: ٕن اًموهم  -2

أن يٙمون وصٗمًا  ﴾ى﴿ إٟمام ي٠ميت ومٞمام يّمٚمح أن يٙمون وصٗمًا، وٓ يّمٚمح

وم٢من اًمٌمء ٓ يوصف سمْمده :﴾ې﴿ًمـ
(3)

. 

 ،﴾ې﴿وإُما ُمن اهلاء ذم  ،﴾ھ﴿طمآً، إُما ُمن  ﴾ى﴿ضمواز أن ُيٕمَرَب   -3

ٟمه طمال صماٟمٞمة، وضموز أيْمًا أن يٕمرب سمدًٓ وإُما أ
(4)

. ومجٞمع هذه إقماريب شمتٜمارم ُمع 

ْٙمت: إذ ُمن اعم٘مرر ذم قمٚمم اًموىمف وآسمتداء أٟمه ٓ ُيٗمّمل سملم احلال  اًم٘مول سماًمس 

وصاطمبٝما، وٓ سملم اًمبدل واعمبدل ُمٜمه
(5)

. وقمٜمد ُمن ٓ يرى ؾمٜمٞمة اًموىمف قمغم رؤوس 

 ٚمتٕمٚمق اًمٚمٗمٔمي سملم اًمٙمالُملم.  همػم ضمائز: ًم ﴾ې﴿أي وم٢من اًموىمف قمغم 

وشم٘مدير اٟمٗمّمال اًمٙمالم اعمذيمور قمام ىمبٚمه ٓ يسٚمم، وًمو ؾمٚمم وم٢من ذم اًم٘مرآن  -4

اًمٙمريم ُمواضع يمثػمة ومٞمٝما ُمثل هذا آٟمٗمّمال
(6)

ْٙمت  ، وهي  ا مل يذيمر أطمٌد اًمس 

ْٙمت قمٚمٞمٝما همػم ضمائز: عما شم٘مدم ُمن  ْٙمت ُم٘مٞم د سماًمسامع واًمقمٚمٞمٝما، سمل إن اًمس   ٜم٘مل.أن اًمس 

ىمد يت٠مي د ُما ومٕمٚمه طمٗمٌص سمام ذم سمٕمِض »: ه(756)تىمال اًمسٛملُم احلٚمبيُّ  -5

                                           
 .7/434. اًمدر اعمّمون 2/702( يٜمٔمر: اًمٙمِماف 1)

 .21/423( شمٗمسػم اًمرازي 2)

 .3/279( اًمؼمهان ذم قمٚموم اًم٘مرآن 3)

 .12/416. اًمٚمباب 434-7/433. اًمدر اعمّمون 94/ 6اًمبحر اعمحٞمط ( 4)

 .44. اإلضاءة ص: 95( ُمٜمار اهلدى  ص: 5)

 .240/ 1( يٜمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚموم اًم٘مرآن 6)
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َٕمْل ًمه قِمَوضمًا، ًمٙمْن ضَمَٕمَٚمه ىمٞم امً ﴿ُمّماطمِف اًمّمحاسمِة:  ش﴾ومل جَيْ
(1)

َة  . وُما ذيمره ٓ طُمج 

ومٞمه: ٕن اًم٘مراءَة اعمذيمورَة ًمٞمست ُمن اًم٘مراءات اعمتواشمرة اًمتي حيتجُّ هبا: سمل هي ىمراءٌة 

 ٌة، وهي ًمٞمست ىمرآٟمًا اشمٗماىمًا.شمٗمسػمي

 يناقش من األوجو اآلتية: ﴾ۇئ وئوئەئ﴿ ثانياً: ما قيل في السَّْكت على

َز همػُم واطِمٍد ُمٜمٝمم أن  ﴾ۇئ﴿اعمٗمرسون همػم جمٛمٕملم قمغم أن  -1 ُمبتدأ: سمل ضَمو 

شَمُٙموَن صٗمًة ًمٚمٛمرىمد
(2)

ْٙمت، ويٜمٗمي اًمٕمٚمة اًمتي ذيمروها.  ، وهذا ُما يتٜمارم ُمع اًمس 

َم ُم -2 وىمٗمًا ُمع اًمتٜمٗمس، وهو  ﴾ەئ﴿ا ىماًموه وم٢مٟمه يتمُّ سماًموىمف قمغم ًمو ؾُمٚمِّ

اء يمام هو ُمٜمّموٌص ذم يمتب اًمتٗمسػم ويمتب اًموىمف وآسمتداء إومم جلٛمٞمع اًمُ٘مر 
(3)

 .

ْٙمت.  وُمن صَمم  وماعمس٠مًمُة ظمارَج ُموضوع اًمس 

 يناقش من األوجو اآلتية: ﴾چ چچ﴿، و﴾ڄ ڄڦ﴿ ثالثاً: ما قيل في السَّْكت على

اعمذيمور ًمٞمس إٓ ذم أذهان ُمن ىماًموا سمه، وٓ يِمٝمد ًمه ؾمٞماٌق وٓ  أن اًموهم -1

ؾمباٌق: يمٞمف ٓ واًمٙمالم ذم اًمبٕمث واًمٜمِمور، وُما يّماطمبه ُمن ويٍل وصمبوٍر، ومام ؿم٠من 

 سمائع اعمرىمة هبذا!! إن ُمن اًمواضمب شمٜمزيه يمتاب اهلل شمٕمامم قمن ُمثل هذه اًمت٠مويالت.

َة اًْمَ٘ماِف ذِم ُما ذيمروه ُمن اًموهم همػم وارٍد اًمبتة: إذ إن  -2 َووَمتَْحَة  ،﴾ڄ ڄڦ﴿يَمرْسَ

شَمْٙمِٗمَٞماِن ذِم َزَواِل اًمٚم ْبسِ  ﴾چ چچ﴿اًمٜمُّوِن ذِم 
(4)

 . وهذا يدريمه ُمن ًمه أدٟمى إعماٍم سماًمٕمرسمٞمة.

 رابعاً: ردود عامة على السَّْكتات األربع لحفص:
ويمان يٚمزم طمٗمّمًا ُمثُل ذًمك ذم ُما ؿمايمل هذه »: ه(430ت سمٕمد)ىمال اعمٝمدويُّ  -1

                                           
 .  3/495. شمٗمسػم اسمن قمٓمٞمة  17/591واٟمٔمر اًم٘مراءة اعمذيمورة ذم: شمٗمسػم اًمٓمؼمي . 7/435اعمّمون اًمدر  (1)

. 26/292. شمٗمسػم اًمرازي 4/20. اًمٙمِماف 4/291. ُمٕماين اًم٘مرآن ًمٚمزضماج 20/532( شمٗمسػم اًمٓمؼمي 2)

 .9/276اًمدر اعمّمون 

. ُمٜمار 1/230. اًمٜمنم 4/436. شمٗمسػم اًمبٞمْماوي 175. اعمٙمتٗمى ص: 9/6052اهلداية امم سمٚموغ اًمٜمٝماية  (3)

 .641اهلدى  ص: 

 .19/112( شمٗمسػم اًم٘مرـمبي 4)
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شعمواضع، وهو ٓ يٗمٕمٚمها
 (1)

أومم ُمن هذه اعمواضع ». وأوضح ذًمك أسمو ؿماُمة سم٘موًمه: 

[ 65]يوٟمس: ﴾چ ڃ ڃ  ڃڃ ڄ ڄ ڄ﴿سمٛمراقماة اًموىمف قمٚمٞمٝما:

ھ ﴿ًمئال يتوهم أن ُما سمٕمده هو اعمٗمٕمول. ويمذا:  ﴾:ڄ﴿ومٞمٜمبٖمي اًموىمف قمغم 

﮲  ھ ے ﴿اًمٜمار﴾، يٜمبٖمي آقمتٜماء سماًموىمف قمغم  [7، 6]هماومر:  ﴾ۓ ۓ

شام سمٕمده: ًمئال يوهم اًمّمٗمةصمم يبتدأ سم
(2)

ب اًمسٛملُم احلٚمبيُّ  قمغم  ه(756)ت. وىمد قم٘م 

 ُِمْن أسمٕمِد اًمبٕمٞمدِ »سم٘موًمه:  ه(665 ت)يمالم أيب ؿماُمَة 
ِ
ُم هذه إؿمٞماء شَوشَمَوهُّ

(3)
. واجلواب 

ُمن )ُمن أسمٕمد اًمبٕمٞمد ومٝمل شموهم اؿمتباه قمغم يمالم اًمسٛملم أٟمه إذا يمان شموهم هذه إؿمٞماء 

اق)سمـ (راق  بوٌل وىمريٌب!؟ُم٘م (ُمر 

ْٙمتات إرسمع، يمب٘مٞمة اًم٘مراء.  -2 أن طمٗمّمًا ٟمٗمسه ىمد ورد قمٜمه اإلدراج ذم هذه اًمس 

 وطمٞمٜمئذ وم٢من اًمتٕمٚمٞمالت اعمذيمورة ٓ وضمود هلا.

 : الرأي المختار: خامساً 
واًمذي ئمٝمر سمٕمد هذه اعمٜماىمِمات أن ؾمٙمت طمٗمص قمغم اعمواضع إرسمٕمة اعمذيمورة 

د أو اًمٜم٘مض. وقمٚمٞمه وم٢من ؾمٙمت طمٗمٍص قمغم هذه ًمٞمس ًمه شمٕمٚمٞمل ُمتجه ؾمامل ُمن اًمٜم٘م

اعمواضع ًمٞمس إٓ ُمن سماب اشمباع اًمرواية، يمام ذيمره اعمٝمدويُّ 
(4)

 . 

  ﴾ېئ ېئۈئ﴿ الفرع الثالث: توجيو السَّْكت على

ْٙمت، وطمٙمٛمٝما اًمسٙمون، وٓ حترك إٓ ذم  وشموضمٞمه ذًمك أن  اهلاء هي هاء اًمس 

ًمرضورة، وٓ شمثبت إٓ ذم اًموىمف
(5)

احلرف اعموىموف قمٚمٞمه. واقمتؼم اسمن  : ًمبٞمان طمريمة

ظماًمويه أن اًمتح٘مٞمق قمغم إصل، واًمٜم٘مل قمغم اًمتخٗمٞمف
(6)

: طمٞمث صمبتت ذم اعمّمحف 

                                           
 .2/392ذح اهلداية  (1)

 .566اين ص: إسمراز اعمٕم (2)

 .7/436اًمدر اعمّمون  (3)

 .2/392ذح اهلداية  (4)

 .165يٜمٔمر: إسمراز اعمٕماين ص:  (5)

 .174يٜمٔمر: احلجة، ٓسمن ظماًمويه ص:   (6)
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سمٜمٞمة اًموىمف، ومٛمن شمرك اًمٜم٘مل إًمٞمٝما رأى أن إصمباهتا ذم اًموصل إٟمام هو سمٜمٞمة اًموىمف ومٚمم 

يٕمتد هبا، وُمن ٟم٘مل إًمٞمٝما ضمٕمٚمٝما يماًمالزُمة إلصمباهتا ذم اًمرؾمم وماقمتد هبا
(1)

. 

ْٙمت ذموأُم  ﴾ڻڻ﴿قمغم قمدم اًمٜم٘مل ذم [ 28،29]احلاىمة:﴾ېئېئۈئ﴿ا شموضمٞمه اًمس 

ْٙمت، وطمٙمٛمٝما اًمتسٙملم، وشموضمٞمه إصمباهتا  ًمورش ومألن اهلاء ذم يمٚمٞمٝمام هي هاء اًمس 

 وصاًل هو إضمراء اًموصل جمرى اًموىمف.

وُمن صمم  ومال سمد  ُمن قمدم وضمود شمّمادٍم سملم اعموضٕملم: وم٢مُما أن ُي٘مرأ سم٢مؾمٙمان اهلاء 

ْٙمت ذم ذم اعموضٕملم : ٕن إفمٝمار اهلاء ٓ يت٠مشمى  ﴾ېئ ېئۈئ﴿ ُمٕمًا، وقمٚمٞمه ومٞمٚمزم اًمس 

ْٙمت ُمٕماُمٚمة احلرف إصكم: وذًمك سماًمٜم٘مل ذم  ْٙمت. وإُما أن شُمٕماُمل هاء اًمس  إٓ سماًمس 

﴾ېئ ېئۈئ﴿واإلدهمام ذم  ،﴾ڻڻ﴿
(2)

. 

 ﴾ۈ ۈ﴿ الفرع الرابع: توجيو السَّْكت على

ياًء ؾمايمٜمًة، وقمغم هذا اًموضمه  (اًمالئِ ) وأيب قمٛمرو وضمٝمًا سم٢مسمدال مهزة شم٘مدم أن ًمٚمبزيِّ 

جيتٛمع طمرومان ُمتامصمالن ذم يمٚمٛمتلم: إول ؾمايمٌن، واًمثاين ُمتحرٌك، واًم٘ماقمدة شم٘متيض 

، وهي ًمٖمُة ىمريٍش، ومٕمغم (اًمالء)ًمٖمٌة ذم  (اًمالي). يمام أن وضموب إدهمام إول ذم اًمثاين

هذا جيب اإلدهمام، وهو ُمن سماب اإلدهمام اًمّمٖمػم
(3)

آظمُر: وهو أٟمه  . وًمإلدهمام شموضمٞمهٌ 

ضماء ـمردًا ًمٚمباب
(4)

وأُما شمرك اإلدهمام ومتوضمٞمٝمه أٟمه ًمٕمدم شموازم اإلقمالل قمغم  .

اًمٙمٚمٛمة
(5)

 ؾمايمٜمٍة سمٕمد اهلٛمزة، واإلسمدال واًمتسٙملم  (اًمالئي) : وذًمك أن أصل
ٍ
سمٞماء

قمارضان، ومٚمم يٕمتد هبام، ومُٕموُِمَٚمِت اهْلَْٛمَزُة وهي ُمبدًمٌة ُمٕماُمٚمتٝما وهي حم٘م٘مٌة فماهرٌة: 

اًمٜمٞمة واعمراد واًمت٘مدير، وإذا يماٟمت يمذًمك مل شمدهمم ٕهنا ذم
(6)

 . 

                                           
 .1/251اًمٙمِمف  (1)

 .555. إحتاف ومْمالء اًمبنم ص: 2/21. اًمٜمنم 268. ضماُمع اًمبٞمان ص: 93( يٜمٔمر: اًمتبٍمة ص: 2)

 .20. خمتٍم سمٚموغ إُمٜمٞمة ص: 1/285. اًمٜمنم2/297( يٜمٔمر: اًمٙمِمف 3)

 .49. اًمٗمتح اًمرمحاين ص: 590. همٞمث اًمٜمٗمع ص:3/1023. اعموضح 6/313( احلجة، ًمٚمٗمارد 4)

 . 33( يٜمٔمر: إحتاف ومْمالء اًمبنم ص: 5)

 .20( يٜمٔمر: خمتٍم سمٚموغ إُمٜمٞمة ص: 6)
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 اإلفمٝمار سم٘موًمه:  ه(591)توىمد ذيمر اًمِماـمبيُّ 

 قَمــاِرٌض 
ِ
ــالء  َوىَمْبــَل َيِئْســَن اًْمَٞمــاُء ذم اًم 

 

ؾُمُٙموًٟما َأَو اْصاًل وَمْٝمَو ُئْمِٝمُر ُُمْسِٝمالَ  
(1)

 

 اًمسايمٜمِة، وذم يمالُمه إؿمارة إمم أن اًمسود  ي٘مرأ قمغم وضمه اإلسمدال سم٢مفمٝماِر 
ِ
هذه اًمٞماء

وقمٚم َل إفمٝمارها سم٠من ؾمٙموهنا قمارٌض، أو هي ٟمٗمسٝما قمارضٌة: ٕن أصٚمٝما مهزة ومٞمٛمتٜمع 

إدهماُمٝما
(2)

وصاًل، ىمال احلسٞمٜميُّ  (اًمالي)ٍة قمغم ياء . وٓ سُمد  طمٞمٜمئٍذ ُمن ؾمٙمتٍة ًمٓمٞمٗم

 :ه(1342)ت

 َوَأفْمِٝمَرنْ  ...........................

 

ْٙمت َأْو َأْدهِممْ    ًمَِٞما اًمالِئ شَم٠ْمُصال َُمَع اًمس 

 
ـــــــَد َواًْمَبّمـــــــ  ..........ِري ..ـْٕمَْحَ

 

 ................................
(3) 

 

 
 

 

                           

                                           
 (.131، اًمبٞمت رىمم )11( اًمِماـمبٞمة ص: 1)

. 36. إرؿماد اعمريد ص: 76. ْساج اًم٘مارئ اعمبتدي ص: 89ٕماين ص: . إسمراز اعم29( يٜمٔمر: اًمتٞمسػم ص: 2)

 .58اًمواذم ص: 

 .36. إرؿماد اعمريد ص: 18( اٟمٔمر: اًمْمباع ، خمتٍم سمٚموغ إُمٜمٞمة ص: 3)
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 خاتمةال
ٟمحٛمد اهلل محدًا يمثػمًا ـمٞمبًا ُمباريمًا ومٞمه أن ُمن  قمٚمٞمٜما سم٢ممتام يمتاسمة هذا اًمبحث، وذم هنايته 

 :  ٟمسجل أسمرز ٟمتائجه

ْٙمت ضٕمٞمٗمٌة، سمٕمض ا .1 ًمتوضمٞمٝمات اًمتي ذيمرها اًمٕمٚمامء ذم شموضمٞمه سمٕمض ُمواضع اًمس 

وىمد ىمٛمٜما ذم هذا اًمبحث سمتوضمٞمٝمٝما اًمتوضمٞمَه إصوَب ُمن وضمٝمة ٟمٔمرٟما، وٟمس٠مل اهلل 

 اًمتوومٞمق واًمسداد.

اًمّمواب أن زُمن اًمسٙمت سمجٛمٞمع أٟمواقمه وُمواضٕمه ُمتساٍو، ويمٚمه سمٛم٘مدار اعمدِّ  .2

، أي سمٛم٘مدار طمريمتلم. ويٙمو ْٙمت ُمتٜماؾمبًا ذم اًمٓمول واًم٘مٍم ُمع اًمٓمبٞمٕميِّ ن ُم٘مداُر اًمس 

 .﴾ۈ ۈ﴿رشمبة اًم٘مراءة: حت٘مٞم٘مًا، أو طمدرًا، أو شمدويرًا، ويستثٜمى ٟمحو: 

ْٙمت. وىمد ورد هذا ذم  .3 إفمٝمار اعمتامصمٚملم طمٞمثام وردت اًمرواية سمه ٓ يت٠مشمى إٓ سماًمس 

 .﴾ېئ ېئۈئ﴿و ﴾ۈ ۈ﴿اًم٘مرآن اًمٙمريم ذم ُموضٕملم اصمٜملم وم٘مط: 

ًمٕمٛمل أن اًمسٙمت سمدون شمٜمٗمس، واًم٘مول سم٠مٟمه جيوز ُمع اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمه ا .4

 اًمسٙمت اًمتٜمٗمس ٓ قمٛمل قمٚمٞمه.

ذم سمٕمض شمٕمريٗمات اًمسٙمت همػم دىمٞمق: ٕن اًمسٙمت  (اًمٙمٚمٛمة آظمر)وضع ىمٞمد  .5

 ىمد ي٠ميت ذم وؾمط اًمٙمٚمٛمة.
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 املصادر واملراجع قائمة
ٕمروف سم٠ميب ؿماُمة، ، ًمٕمبد اًمرمحن سمن إؾمامقمٞمل اعم٘مدد اًمدُمِم٘مي، اعمإبراز المعاني من حرز األماني -4

 دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت. سمدون شماريخ.

، ًمِمٝماب اًمدين أمحد سمن حمٛمد سمن قمبد اًمٖمٜمي إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر -0

 م.2006 -ه1427، 3اًمدُمٞماـمي اًمِمٝمػم سماًمبٜماء، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط

محن اًمسٞموـمي، حت٘مٞمق: ؾمٕمٞمد اعمٜمدوب، دار اًمٗمٙمر، جلالل اًمدين قمبد اًمر اإلتقان في علوم القرآن، -3

 م.1996 -ه1،1416سمػموت، ط

ًمٕمكم حمٛمد اًمْمباع، حت٘مٞمق: إسمراهٞمم قمٓموة قموض، ُمٙمتبة إرشاد المريد إلى مقصود القصيد،  -1

 م.1984 -ه1404، 1وُمٓمبٕمة ُمّمٓمٗمى اًمبايب احلٚمبي وأوٓده، اًم٘ماهرة. ط

، 1ٛمد اًمْمباع، اعمٙمتبة إزهرية ًمٚمؽماث، اًم٘ماهرة،  ط، ًمٕمكم حماإلضاءة في بيان أصول القراءة -1

 م.1999 -ه1419

، ٕمحد سمن قمكم سمن أمحد سمن ظمٚمف إٟمّماري اعمٕمروف سماسمن اًمَباِذش، اإلقناع في القراءات السبع -1

 دار اًمّمحاسمة، ـمٜمٓما. سمدون شماريخ.

ن حمٛمد اًمِمػمازي اًمبٞمْماوي ًمٕمبد اهلل سمن قمٛمر سم أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير البيضاوي(، -1

 دار اًمٗمٙمر، سمػموت، سمدون شماريخ.

، عمحٛمد سمن هبادر سمن قمبد اهلل اًمزريمٌم، حت٘مٞمق: حمٛمد أسمو اًمٗمْمل إسمراهٞمم، البرىان في علوم القرآن -1

 م.1971 -ه1391دار اعمٕمرومة، سمػموت، 

، حت٘مٞمق مجال اًمدين ، ٕيب حمٛمد ُمٙمي سمن أيب ـماًمب اًم٘مٞمز اًم٘مػمواينالتبصرة في القراءات السبع -1

 .م2006-ه 1427، 1، دار اًمّمحاسمة، ـمٜمٓما، ط1حمٛمد ذف، ط

، عمحٛمد سمن حمٛمد سمن اجلزري، حت٘مٞمق: د. أمحد حمٛمد ُمٗمٚمح تحبير التيسير في القراءات العشر -42

ن، اًمٓمبٕمة إومم،   م.2000 -ه1421اًم٘مْماة، دار اًمٗمرىمان، قمام 

حلسن ـماهر سمن قمبد اعمٜمٕمم سمن همٚمبون احلٚمبي، حت٘مٞمق د. أيٛمن ، ٕيب االتذكرة في القراءات الثمان -44

 رؿمدي ؾمويد، اجلٛمٕمٞمة اخلػمية ًمٚمٛمحاومٔمة قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريم، ضمدة. سمدون شماريخ.

، ٕيب طمٞمان حمٛمد سمن يوؾمف إٟمدًمز، حت٘مٞمق: قمادل أمحد قمبد اعموضمود تفسير البحر المحيط -40

 م.2001 -ه1421، 1وآظمرين، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط

عمحٛمد رؿمٞمد رضا، اهلٞمئة اعمٍمية اًمٕماُمة ًمٚمٙمتاب، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، -43

 م.1990 -ه1410اًم٘ماهرة، 

إلسمراهٞمم ؿمحاشمه اًمسٛمٜمودي، ُمٙمتبة وُمٓمبٕمة حمٛمد قمكم  تلخيص آللئ البيان في تجويد القرآن، -41

 م.1954 -ه1374، 2صبٞمح، اًم٘ماهرة، ط
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ًمٕمكم ين وإرشاد الجاىلين عما يقع لهم من الخطأ حال تالوتهم لكتاب اهلل المبين، تنبيو الغافل -41

شموٟمس، اًمٜموري اًمّمٗماىمز، حت٘مٞمق: حمٛمد اًمِماذزم اًمٜمٞمٗمر، ُم١مؾمسات قمبد اًمٙمريم سمن قمبد اهلل، 

 م.1974 -ه1394

، عمحٛمد سمن أمحد سمن إزهري اهلروي، حت٘مٞمق: حمٛمد قموض ُمرقمب، دار إطمٞماء تهذيب اللغة -41

 م.2001 -ه1421، 1ًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، طا

، ٕيب قمٛمرو قمثامن سمن ؾمٕمٞمد اًمداين، حت٘مٞمق: اوشمو شمريزل، دار التيسير في القراءات السبع -41

 م.1984 -ه1404، 2اًمٙمتاب اًمٕمريب، سمػموت، ط

ٕيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمن ضمرير اًمٓمؼمي، طم٘م٘مه: جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري(،  -41

 .م2000 -ه1420، 1طماديثه: أمحد حمٛمد ؿمايمر، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، طٛمود حمٛمد ؿمايمر، ظمرج أحم

حت٘مٞمق: حمٛمد صدوق  ، ٕيب قمٛمرو قمثامن سمن ؾمٕمٞمد اًمداين،جامع البيان في القراءات السبع -41

 م.2005 -ه1426، 1اجلزائري، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط

عمحٛمد سمن أمحد إٟمّماري اًم٘مرـمبي، دار إطمٞماء اًمؽماث  القرطبي(، الجامع ألحكام القرآن )تفسير -02

 م.1985 -ه1405اًمٕمريب، سمػموت،

، الجعبري ومنهجو في كْنز المعاني في شرح حرز األماني ووجو التهاني مع تحقيق نموذج من الكْنز -04

 م.1998 -ه1419حت٘مٞمق: أمحد اًمٞمزيدي، وزارة إوىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة سماعمٛمٚمٙمة اعمٖمرسمٞمة، 

، ٕمحد سمن يوؾمف سمن قمبد اًمدائم اعمٕمروف سماًمسٛملم الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -03

 احلٚمبي، حت٘مٞمق: د. أمحد حمٛمد اخلراط، دار اًم٘مٚمم، دُمِمق. سمدون شماريخ.

، ٕيب حمٛمد اًم٘ماؾمم سمن قمكم احلريري، حت٘مٞمق: قمرومات ُمٓمرضمي، درة الغواص في أوىام الخواص -01

 م.1998 -ه1418، 1ٙمتب اًمث٘ماومٞمة، سمػموت، طُم١مؾمسة اًم

، ، د. قمكم حمٛمد شموومٞمق اًمٜمحاسالرسالة الغراء في األوجو المقدمة في األداء عن العشرة القراء -01

 م.1991 -ه1412، 1وُمٓمبٕمتٝما سماجلامُمٞمز، اًم٘ماهرة، طُمٙمتبة أداب 

ًمِمٝماب اًمدين حمٛمود سمن لوسي(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )تفسير اآل -01

 سمدون شماريخ. قمبداهلل اًمبٖمدادي أًمود، دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.

ٕيب قمكّم احلسن سمن حمٛمد اعماًمٙمي اًمبٖمدادي، دراؾمة  الروضة في القراءات اإلحدى عشر، -01

سمن ؾمٕمود ضماُمٕمة اإلُمام حمٛمد  إقمداد ٟمبٞمل سمن حمٛمد آل إؾمامقمٞمل، توراة،وحت٘مٞم٘مًا، رؾماًمة ديم

 م.1995 -ه1415اإلؾمالُمٞمة، 

،  1، ٕيب اًمٗمتح قمثامن سمن ضمٜمي اعموصكم، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، طسر صناعة اإلعراب -01

 .م2000 -ه1421

ًمٕمثامن سمن حمٛمد، اسمن اًم٘ماصح، دار اًمّمحاسمة  ،سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي -01

 م.2004-ه 1425، 1ًمٚمؽماث، ـمٜمٓما، ط
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قمكم ، ًمٚمديمتور قمبد اًمٕمزيز سمن سكتات حفص في القرآن الكريم من طريق الشاطبية وتوجيهها -32

 .م2003 -هـ1424، اًمسٜمة اًمسادؾمة، رُمْمان، 23ُمٜمِمور ذم جمٚمة اًمدرقمٞمة، اًمٕمدد  سمحثاحلريب، 

، ٕيب داود ؾمٚمٞمامن سمن إؿمٕمث اًمسجستاين، ظمرج أطماديثه: حمٛمد ٟماس اًمدين سنن أبي داود -34

 .2ُمِمٝمور طمسن آل ؾمٚمامن، دار اعمٕمارف ًمٚمٜمنم واًمتوزيع، اًمرياض، طاين، طم٘م٘مه: إًمب

عمحٛمد سمن قمٞمسى اًمؽمُمذي، ظمرج أطماديثه: حمٛمد ٟماس اًمدين إًمباين، طم٘م٘مه:  سنن الترمذي، -30

 . سمدون شماريخ.1ُمِمٝمور طمسن آل ؾمٚمامن، دار اعمٕمارف ًمٚمٜمنم واًمتوزيع، اًمرياض، ط

، حت٘مٞمق: ، عمحٛمد سمن قمبد اعمٚمك اعمٜمتوري إٟمدًمزصل مقرأ اإلمام نافعشرح الدرر اللوامع في أ -33

 م.2001 -ه1421، 1اًمّمدي٘مي وموزي، ط

ٕيب اًمٕمباس أمحد سمن قمامر اعمٝمدوي، دراؾمة وحت٘مٞمق: د. طمازم ؾمٕمٞمد طمٞمدر،  شرح الهداية، -31

 م.1995، 1ُمٙمتبة اًمرؿمد، اًمرياض، ط

، ًمٕمكم حمٛمد اًمْمباع، ُمٓمبٕمة ُمّمٓمٗمى اًمبايب حفص صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن -31

 احلٚمبي وأوٓده، اًم٘ماهرة. سمدون شماريخ.

، 1د. قمبد اًم٘مٞموم قمبد اًمٖمٗمور اًمسٜمدي، اعمٙمتبة إُمدادية، طصفحات في علوم القراءات،  -31

 م.1995 -ه1415

ُمٙمتبة اًمث٘ماومة ، ًمٕمادل هادي اًمٕمبٞمدي، الظواىر الصوتية والصرفية والنحوية في قراءة الجحدري -31

 م.2005 -ه 1425، 1اًمديٜمٞمة، اًم٘ماهرة، ط

 م.2006-ه 1427، دار قمامر، قمامن، 1، ط هماٟمم ىمدوري احلٛمد، د. ظواىر لغوية في القراءات القرآنية -31

، عمحٛمد سمن ـمٞمٗمور اًمسجاوٟمدي، حت٘مٞمق: د. حمٛمد سمن قمبد اهلل اًمٕمٞمدي، ُمٙمتبة علل الوقوؼ -31

 م.2006 -ه1427، 2اًمرؿمد، اًمرياض، ط

 م.2000 -ه1420، ًمٕمٓمٞمة ىماسمل ٟمٍم، اًم٘ماهرة، غاية المريد في علم التجويد -12

، ًمٕمكم اًمٜموري اًمّمٗماىمز، حت٘مٞمق: أمحد حمٛمود احلٗمٞمان، دار غيث النفع في القراءات السبع -14

 م.2004 -ه 1425، 1اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط

اجلٛمزوري، حت٘مٞمق:  سٚمٞمامن سمن طمسلمًم ،ألمانيشرح كْنز المعاني بتحرير حرز ا الفتح الرحماني -10

 م.1994-ه1414، 1سمٞمت احلٙمٛمة، اًم٘ماهرة، ط،  قمبداًمرازق سمن إسمراهٞمم ُموؾمى

ٕيب زيد قمبد اًمرمحن سمن اًم٘مايض، حت٘مٞمق:  الفجر الساطع والضياء الالمع في شرح الدرر اللوامع، -13

 .م2007 -ه1428: 1ُمرايمش، طاعمٓمبٕمة واًموراىمة اًموـمٜمٞمة، ٛمد اًمبوؿمخي،أمحد سمن حم

، د. ؾمٛمػم ذيف اؾمتٞمتٞمة، قمامل اًمٙمتب، إرسمد، القراءات القرآنية بين العربية واألصوات اللغوية -11

 .2005 -ه 1415

، ًمٕمٛمرو سمن قمثامن سمن ىمٜمؼم احلارصمي اعمٚم٘مب ؾمٞمبويه، حت٘مٞمق: قمبد اًمسالم حمٛمد هارون، الكتاب -11

 م.1988 -ه 1408، 3ُمٙمتبة اخلاٟمجي، اًم٘ماهرة، ط
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، عمحٛمود سمن قمٛمر سمن أمحد اًمزخمنمي، دار اًمٙمتاب اًمٕمريب، الكشاؼ عن حقائق غوامض التْنزيل -11

 م.1987 -ه1407،  3سمػموت، ط
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 امللخص

ىمقال اعمتٕمٚم٘م٦م سمتقاشمر اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م، وُمقىمػ يتٜم٤مول هذا اًمبح٨م مجع ودراؾم٦م إ

اسمـ اجلزري ُمـ ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر، وىمد ىمسٛمتف إمم ُم٘مدُم٦م: شمتْمٛمـ احلدي٨م قمـ ومْمؾ 

اًم٘مرآن، يمام شمتْمٛمـ أمهٞم٦م اعمقضقع، وأؾمب٤مب اظمتٞم٤مره، وظمٓم٦م اًمبح٨م، وُمٜمٝمجف، صمؿ 

واًم٘مراءة، ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م، صمؿ سمٕمد اًمتٛمٝمٞمد: اًمٗمّمؾ متٝمٞمد: ذم شمٕمريػ يمؾ ُمـ اًمتقاشمر 

سمذيمر  ٚمامء ذم ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر، سمدءاً إول: ويِمتٛمؾ قمغم ؾمت٦م ُمب٤مطم٨م، ُمتْمٛمٜم٦م أىمقال اًمٕم

، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذيمر ُمـ ىم٤مل سمتقاشمر  × إن اًم٘مراءات اًمٕمنمة ُمتقاشمرة إمم اًمٜمبل ُمـ ىم٤مل

إن اًم٘مراءات اًمٕمنم ومٞمٝم٤م اًم٘مراءات اًمسبع، دون اًم٘مراءات اًمثالث، وسمٕمده ذيمر ُمـ ىم٤مل 

اعمتقاشمر، وومٞمٝم٤م صحٞمح اًمسٜمد، اًمذي مل يبٚمغ طمد اًمتقاشمر، صمؿ ذيمر ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات 

ُمتقاشمرة ومٞمام ًمٞمس ُمـ ىمبٞمؾ إداء، صمؿ ذيمر ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات ًمٞمس٧م ُمتقاشمرة سمؾ هل 

ٕمد ؿ سم، صم×ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات اًمسبع ُمتقاشمرة قمـ اًم٘مراء، ٓ قمـ اًمٜمبل  صمؿ ذيمرآطم٤مد، 

اًمث٤مين، وهق ذم ُمقىمػ اسمـ اجلزري ُمـ شمقاشمر اًم٘مراءات، اًمٗمّمؾ إول: يبدأ اًمٗمّمؾ 

ويتْمٛمـ هذا اًمٗمّمؾ ؾمت٦م ُمب٤مطم٨م، ٟم٘مٚم٧م ومٞمٝم٤م أىمقال اسمـ اجلزري ذم ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر، ُمـ 

، ٟم٤مىمال سمٕمد ذًمؽ أىمقال اًمٕمٚمامء ذم (ـمٞمب٦م اًمٜمنم)و (اًمٜمنم)و (ُمٜمجد اعم٘مرئلم):  يمتبف اًمثالصم٦م

هق أن اًم٘مراءات اًمٕمنم ُمتقاشمرة، صمؿ ٟم٤مىمِم٧م يمالم اسمـ اجلزري أن اًم٘مقل اًمّمحٞمح، 

سم٤مجلٛمع سملم يمالُمف ذم يمتبف، وسمٞم٤من شمٕم٤مرضٝم٤م، وظمتٛم٧م اعمبح٨م إظمػم ُمٜمٝم٤م سمتقضمٞمف 

اًمتٕم٤مرض اًمقاىمع ذم يمالم اسمـ اجلزري، واعمقىمػ اًمذي يٜمبٖمل أن يسٚمؽ ُمع قمٚمامء إُم٦م 

 .٤مئ٩م اًمبح٨مومٞمام اضمتٝمدوا ومٞمف، صمؿ ظمتٛم٧م اًمبح٨م سمخ٤ممت٦م شمتْمٛمـ أهؿ ٟمت
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 املقدمة
ظمرـيواًمّمالة واًمسالم احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،  وًملم ؤا ؾمٞمدٟم٤م وؿمٗمٞمٕمٜم٤م يقم  ،قمغم ؾمٞمد ٕا

 : وسمٕمد ،اًمدـي

ـ   وم٢من اهلل  قمغم هذه إُم٦م سمٜمٕمٛم٦م ٟمزول اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ضمٕمٚمف ُمّمدر  ُم

 ﴾ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ې ﴿ :وم٘م٤مل  ،قمزه٤م ورومٕمتٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

، أي ذومٙمؿ وقمزيمؿ وجمديمؿ قمغم أطمد اًم٘مقًملم ومٞمٝم٤م[01:ءإٟمبٞم٤م]
(1)

. 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ﴿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مل اسمـ قمب٤مس  

شسمام ومٞمف ومخرهؿ وذومٝمؿ يٕمٜمل اًم٘مرآن»:  ، ىم٤مل[70]اعم١مُمٜمقن: ﴾ۆئ
(2)

ـ   ، يمام ُم

شمٕم٤ممم: ىم٤مل  ،شمب٤مرك وشمٕم٤ممم قمغم هذه إُم٦م سم٠من يمٗمؾ طمٗمظ يمت٤مهب٤م ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتبديؾ

، ويمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ أيْم٤م احلدي٨م [9]احلجر: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱ﴿

َوَأنْ َزْلُت َعَلْيَك ِكَتابًا اَل يَ ْغِسُلُو اْلَماُء »ذم احلدي٨م اًم٘مدد:  ×اًمنميػ ُمـ ىمقًمف 
شتَ ْقَرُؤُه نَائًِما َويَ ْقظَان

(3)
. 

ىم٤مل اًمٜمقوي
(4)

 ذم حمٗمقظ :ٕمٜم٤مهومٛم شالماءُ  وُ لُ سِ غْ ي َ  الَ » شمٕم٤ممم: ىمقًمف أُم٤م»: 

 شإزُم٤من ُمر قمغم يب٘مك سمؾ ،اًمذه٤مب إًمٞمف ٓ يتٓمرق ،اًمّمدور
(5)

. 

هب٤م هذه إُم٦م اعمب٤مريم٦م، ويمت٤مهب٤م  أن هذه ُمٞمزة قمٔمٞمٛم٦م ظمص اهلل وٓ ؿمؽ 

 اعمٕمجز اًمب٤مىمل قمغم ُمر اًمٕمّمقر.

                                                 

 .5/100اٟمٔمر: ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ:  (0)

 .04/241، واًمٚمب٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب: 5/424ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ :  اٟمٔمر: (2)

)سم٤مب اًمّمٗم٤مت اًمتل يٕمرف هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م  058/ 8اٟمٔمر: صحٞمح ُمسٚمؿ:  أظمرضمف ُمسٚمؿ وهمػمه،احلدي٨م  (1)

، ذم ُمسٜمد قمٞم٤مض سمـ مح٤مر 4/026، وُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد: 7186أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر(، احلدي٨م رىمؿ: 

.07509، احلدي٨م رىمؿ: 

عمٗمٞمدة، ت: هق حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي  أسمق زيمري٤م احل٤مومظ اًمٚمٖمقي اعمِم٤مرك ذم اًمٕمٚمقم، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ا (4)

وُمٕمجؿ  ،5/151، وؿمذرات اًمذه٥م: ٦2/051م: هـ، اٟمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب677

 .01/212اعم١مًمٗملم: 

 .07/098اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمسٚمؿ: اٟمٔمر:  (5)
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ـ  قمغم هذه إُم٦م سم٠من ضمٕمؾ هذا اًمٙمت٤مب اعمب٤مرك ُمٕمجزة  يمذًمؽ وم٢من اهلل  ُم

َما »ذم ذًمؽ:  ×: ي٘مقل اًمٜمبل × ر ؿم٤مهدة سمّمدق ٟمبٞمٝم٤م حمٛمدظم٤مًمدة قمغم ُمر اًمٕمّمق
ِمْن األنِْبَياِء نَِبيٌّ ِإالَّ ُأْعِطَي َما ِمْثلُو آَمَن َعَلْيِو اْلَبَشُر َوِإنََّما َكاَن الَِّذي ُأوتِيُت َوْحًيا 

ش َياَمةِ َأْوَحاُه اللَُّو ِإَليَّ فََأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكثَ َرُىْم تَابًِعا يَ ْوَم اْلقِ 
 (1)

. 

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر
(2)

 اًمتل ُمٕمجزيت أن أي»ذم يمالُمف قمغم هذا احلدي٨م:  

شاًمقاضح اإلقمج٤مز ُمـ قمٚمٞمف اؿمتٛمؾ عم٤م اًم٘مرآن وهق قمكم أٟمزل اًمذي اًمقطمُل  هب٤م ي٧محتد  
(3)

. 

حيَم ٓ  × ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمخب٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ظمػمة أُم٦م حمٛمد وىمد ىمٞمض اهلل

يمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م، وطمروم٤م طمروم٤م، واقمتٜمقا سمبٞم٤من أوضمف اظمتالف ىمراءاشمف، قمدده٤م ذم يمؾ ىمرن، ومحٗمٔمقه 

ٓ ٟم٘مٚمقه سم٤مًمسٜمد اعمتقاشمر اعمتّمؾ سمرؾمقل اهلل  . × وـمرق أدائف، ومٚمؿ يؽميمقا طمروم٤م ُمٜمف إ
ومٜم٘مؾ اًمّمح٤مسم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن همْم٤م يمام أٟمزل، وٟم٘مٚمف اًمت٤مسمٕمقن قمٜمٝمؿ يمذًمؽ، 

ـ يمؾ ظمٚمػ قمدوًمف ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ  ، وىمرٟم٤م سمٕمد ىمرن، طمتك وصؾ إًمٞمٜم٤م.واؾمتٛمر يٜم٘مٚمف ُم

هذا ومل شمٕمرف اًمبنمي٦م يمت٤مسم٤م طمٔمل ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م ذم اًمٜم٘مؾ، واًمتثب٧م ذم إداء، ُم٤م 

قمرومف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وًمٕمؾ هذا ُم٤م يٗمن اظمتّم٤مص هذه إُم٦م سمٛمٞمزة اًمسٜمد اعمتّمؾ 

طمٞم٨م اقمتٜمقا قمٜم٤مي٦م يمبػمة سم٤مشمّم٤مل اًمسٜمد طمتك ضمٕمٚمقه ُمـ اًمديـ، ي٘مقل قمبد اهلل سمـ 

رك اعمب٤م
(4)

ـْ ؿَم٤مَء َُم٤م ؿَم٤مءَ »:  ـِ َوًَمْقَٓ اإِلؾْمٜم٤َمُد ًَمَ٘م٤مَل َُم ي ـَ اًمدِّ شاإِلؾْمٜم٤َمُد ُِم
(5)

. 

محٚم٦م اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ سملم إُم٦م سم٤مًمٗمْمؾ اجلزيؾ  وىمد ظمص اهلل 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ﴿ وم٤مصٓمٗم٤مهؿ حلٛمؾ هذا اًمٙمت٤مب، ىم٤مل قمز وضمؾ:

                                                 

 .4696، احلدي٨م رىمؿ: (سم٤مب يمٞمػ ٟمزول اًمقطمل وأول ُم٤م ٟمزل)، 4/0915صحٞمح اًمبخ٤مري: اٟمٔمر:  (0)

ر اًمٙمٜم٤مين اًمٕمس٘مالين، اإلُم٤مم احل٤مومظ، أصٚمف ُمـ قمس٘مالن، أىمبؾ قمغم احلدي٨م، هق أمحد سمـ قمكم سمـ طمج (2)

، 0/45هـ، اٟمٔمر: ٟمٔمؿ اًمٕم٘مٞم٤من: 852ورطمؾ ذم اًمبالد ًمٚمسامع ُمـ اًمِمٞمقخ، وًمف اعمّمٜمٗم٤مت اجلٚمٞمٚم٦م، ت: 

 .079-078/ 0، وإقمالم: 2/21وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: 

 .9/6: ومتح اًمب٤مرياٟمٔمر:  (1)

 اًمٖمزو واإلٟمٗم٤مق ذم ؾمبٞمؾ اهلل، ت: أطمد إقمالم اًمب٤مرزيـ، يم٤من يمثػم ، احل٤مومظهق قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك (4)

 .0/288، وؿمذرات اًمذه٥م: 414-05/195هـ، اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء: 080

 .0/02:  صحٞمح ُمسٚمؿ (5)
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ومٝمؿ سم٠من ضمٕمٚمٝمؿ أهٚمف وظم٤مصتف [12]وم٤مـمر: ﴾ٹ   ٹ ُمـ ظمٚم٘مف، ي٘مقل اًمٜمبل ، وذ 

ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل  ش ِإنًّ هلِل َأْىِليَن ِمَن النَّاسِ »: ذم طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ×

ش ُىْم َأْىُل اْلُقْرآِن َأْىُل اهلِل َوَخاصَُّتوُ »ُمـ هؿ ؟ ىم٤مل: 
 (1)

.

وىمد أؿم٤مر  إمم ذًمؽ اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ اجلزري
(2)

سم٘مقًمف 
(3)

: 

 ُ٘مــــــْرآنِ ًمِـــــَذاَك يَمـــــ٤مَن طَم٤مُِمٚمــــــُق اًمْ 

 

ــــــ٦ِم ُأْوزِم اإلْ طِْمَســــــ٤منِ    ظِمَٞمـــــــ٤مَر آُُم 

ــــــفِ   ـــــُؾ اًمٚم  ــــــ٤مِس َأْه ـــــْؿ ذِم اًمٜم  ُ  َوإٍَّن 

 

ـــــــــــ٤مهِ   ـــــــــــِٝمْؿ ُيَبـ ـــــــــــ٤م سمِ ٜمَ  َوإِن  َرسم 

ـــــَٗمك  ــــٜمُْٝمْؿ َويَم ــــْرآِن قَم ــــ٤مَل ذِم اًْمُ٘م  َوىَم

 

ـــــــَٗمك  ـِ اْصَٓم ــــــ ــــــُف َُم ـــــــُف َأْوَرصَم  سم٠َِمٟم 

 

 
شمقاشمر اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وأٟمف ٓ ظمٚمٗم٤م قمـ ؾمٚمػ قمغم  × وىمد أمجٕم٧م أُم٦م حمٛمد

يثب٧م إٓ سم٤مًمتقاشمر اًمذي هق ٟم٘مؾ اجلامقم٦م قمـ اجلامقم٦م
(4)

. 

ًمٙمـ وىمع ظمالف سملم سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم شمقاشمر اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م، وهل ُمس٠مًم٦م ُمـ 

اعمس٤مئؾ اًمِم٤مئٙم٦م ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات، وم٘مد ذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم اًم٘مقل سمتقاشمره٤م، 

وصح٦م ؾمٜمد اًمبٕمض أظمر ُمع  ،قاشمر سمٕمْمٝم٤موذه٥م اًمبٕمض أظمر إمم اًم٘مقل سمت

 ؿمٝمرشمف وشمٚم٘مل إُم٦م ًمف سم٤مًم٘مبقل، وذه٥م آظمرون إمم أَّن٤م آطم٤مد.

تواتر القراءات وموقف ابن )وىمد طم٤موًم٧م ذم هذا اًمبح٨م اًمذي هق سمٕمٜمقان:  
أن أمجع إىمقال ذم هذه اعمس٠مًم٦م، وأدرؾمٝم٤م دراؾم٦م شمٗمل سمام ومٞمٝم٤م ُمـ ىمقة  (الجزري منو

                                                 

، وُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد: 205احلدي٨م رىمؿ:  (سم٤مب ومْمؾ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف)، 0/78ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف:  (0)

 .02279، احلدي٨م رىمؿ: 09/297

هق: أسمق اخلػم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد، اعمٕمروف سم٤مسمـ اجلزري، اًمِم٤مومٕمل، ؿمٞمخ اعم٘مرئلم، واعم٘مدم سمال ُمٜم٤مزع  (2)

ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات يم٤من إُم٤مُم٤م قمديؿ اعمثٞمؾ ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات، وىمد اٟمتنم صٞمتف ذم أوم٤مق، وـم٤مر ذيمره ومٞمٝم٤م، 

ذم اًمٜمنم)طمتك ص٤مر َُمـ سمٕمده قم٤مًم٦م قمٚمٞمف ومٞمف، ُمـ أؿمٝمر يمتبف: وأًمػ اعم١مًمٗم٤مت اعمٗمٞمدة ذم هذا اًمٕمٚمؿ، 

ألدٟمروي: ًمهـ، اٟمٔمر: ـمب٘م٤مت اعمٗمنيـ 811، ت: (هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـمب٘م٤مت اًم٘مراء)، و(اًم٘مراءات اًمٕمنم

 .1/687، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: 7/45، وإقمالم: 0/121

 .10ـمٞمب٦م اًمٜمنم ص:  (1)

 .097 :، وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من096ٜمبؾ ص: اٟمٔمر: اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طم (4)
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 ومٞمٝم٤م. سمـ اجلزري وضٕمػ، ُمع حت٘مٞمؼ ىمقل ا

وٓ خيٗمك قمغم اخلبػم هبذا اًمٕمٚمؿ أن اًمٙمالم ذم اًمتقاشمر إٟمام يتٕمٚمؼ سمتقاشمر ىمراءات 

دون ىمراءات همػمهؿ  ،إئٛم٦م اًمٕمنمة اًمذيـ أمجٕم٧م إُم٦م قمغم شمٚم٘مل ىمراءاهتؿ سم٤مًم٘مبقل

 مم٤م هق ُمٕمدود ذم اًمِم٤مذ.

 : أىمية الموضوع وأسباب اختياره
 ظمتٞم٤مره ذم إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:شمؼمز أمهٞم٦م هذا اعمقضقع وأؾمب٤مب ا

وٓ ؿمؽ أن أي قمٚمؿ شمٕمٚمؼ سمف ًمف اًمنمف  ،أٟمف ُمتٕمٚمؼ سمٙمالم اهلل قمز وضمؾ .0

 قمغم همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٕمٚمقم أظمرى.

ؾم٤مس هلذه اًم٘مراءاتُمومٝمق  ،أن ومٞمف ظمدُم٦م ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م .2  ،تٕمٚمؼ سمٛمس٠مًم٦م هل ٕا

ـ ٕا ٓ ؿمؽ أن ذًمؽ ُم  ُمقر اعمٝمٛم٦م ذم هذا اًمٕمٚمؿ.وهل ُمس٠مًم٦م شمقاشمره٤م أو صح٦م ؾمٜمده٤م، و

ذم مجع إىمقال اعمختٚمٗم٦م أو اعمتٗم٘م٦م ذم هذه اعمس٠مًم٦م ذم ُمٙم٤من واطمد ودراؾمتٝم٤م  .1

 ظمدُم٦م ضمٚمٞمٚم٦م ًمٚمٛمِمتٖمٚملم سمٕمٚمؿ اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م.

وهق ص٤مطم٥م اعمٜمزًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م -اؾمتجالء اعمقىمػ احل٘مٞم٘مل ٓسمـ اجلزري .4

 ُمـ ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر.سمقضقح اؾمتجالء ُمقىمٗمف  -ذم هذا اًمٕمٚمؿ

جي٤مد سمح٨م ُمتخّمص ذم احلدي٨م قمـ ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر، وًمٕمٚمف يٙمقن أطمد إ .5

 اعمراضمع ذم ُمٕمروم٦م أىمقال قمٚمامء إُم٦م ومٞمٝم٤م.

وذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م  ،وضمقد رهمب٦م ذم ٟمٗمز ُمٜمذ أن يمٜم٧م ـم٤مًمب٤م ذم اًمٙمٚمٞم٦م .6

وهق ُم٤م حت٘مؼ  ،وأىمقال اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م ،ًمٚمقىمقف قمغم طم٘مٞم٘م٦م اخلالف ذم هذه اعمس٠مًم٦م

 ذم هذا اًمبح٨م. ٕم٤مممشمب٤مرك وشم سمٗمْمؾ اهلل

ودراؾم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م  ،أٟمف مل ي٘مؿ أطمد طمس٥م قمٚمٛمل سمجٛمع إىمقال ذم هذه اعمس٠مًم٦م .7

 ُمـ ُمٔم٤مهر اًم٘مقة واًمْمٕمػ.

إزاًم٦م ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن قمٜمد اًمبٕمض ذم ُمس٠مًم٦م شمقاشمر اًم٘مراءات، وشمقضٞمح  .8

 اًم٘مقل اًمّمحٞمح ذم ذًمؽ.
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 : خطة البحث
 وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: ىمسٛم٧م هذا اًمبح٨م إمم ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وومّمٚملم، وظم٤ممت٦م،

وأؾمب٤مب اظمتٞم٤مره وظمٓم٦م قمـ ومْمؾ اًم٘مرآن، وأمهٞم٦م اعمقضقع،  وشمتْمٛمـ احلدي٨م المقدمة:

 . فوُمٜمٝمج ، اًمبح٨م

 ويتْمٛمـ شمٕمريػ يمؾ ُمـ اًمتقاشمر واًم٘مراءة ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م. التمهيد:

 ذم ُمس٠مًم٦م شمقاشمر اًم٘مراءات، وحتتف ؾمت٦م ُمب٤مطم٨م: اًمٕمٚمامء ىمقالأ الفصل األول:

 .× ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات اًمٕمنمة ُمتقاشمرة إمم اًمٜمبل :المبحث األول
 ُمـ ىم٤مل سمتقاشمر اًم٘مراءات اًمسبع دون اًم٘مراءات اًمثالث. :المبحث الثاني

 .وهمػمهُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات اًمٕمنم ومٞمٝم٤م اعمتقاشمر  :المبحث الثالث

 ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات ُمتقاشمرة ومٞمام ًمٞمس ُمـ ىمبٞمؾ إداء. :المبحث الرابع

 ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات ًمٞمس٧م ُمتقاشمرة سمؾ هل آطم٤مد. :المبحث الخامس

 .× ُمتقاشمرة قمـ اًم٘مراء ٓ قمـ اًمٜمبل ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات :المبحث السادس
وُمقىمػ اًمٕمٚمامء ُمـ  اًم٘مراءات، شمقاشمرُمقىمػ اسمـ اجلزري ُمـ  :الفصل الثاني

 وحتتف ؾمت٦م ُمب٤مطم٨م. ذًمؽ

 .ش٘مرئلمُمٜمجد اعم»اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف:  اسمـ اجلزري إصمب٤مت :المبحث األول

 .شاًمٜمنم»اجلزري اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف: إصمب٤مت اسمـ  :المبحث الثاني

ـ اجلزري ذم قمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف  :المبحث الثالث  . شُمٜمجد اعم٘مرئلم»يمالم اسم

 .شاًمٜمنم»يمالم اسمـ اجلزري ذم قمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف  :المبحث الرابع

 .شـمٞمب٦م اًمٜمنم»ذم  تٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمدآيميمالم اسمـ اجلزري ذم  :المبحث الخامس

حت٘مٞمؼ رأي اسمـ اجلزري ذم ُمس٠مًم٦م شمقاشمر اًم٘مراءات، وُمقىمػ  :المبحث السادس

 اًمٕمٚمامء ُمـ ذًمؽ.

 .العلمية الفهارس، صمؿ وشمتْمٛمـ أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمبح٨م : الخاتمة
وأؾم٠مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم اًمسداد ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، يمام أؾم٠مًمف أن جيٕمؾ هذا 

 ف شمٕم٤ممم وأن يٜمٗمع سمف ُمـ ىمرأه.اًمبح٨م ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝم
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 تمهيد
 واصطالحافي تعريف كل من التواتر والقراءة لغة 

شمقاشمر اًم٘مراءات ُمريم٥م إض٤مذم
(1)

يتقىمػ شمٕمريٗمف قمغم شمٕمريػ ضمزئٞمف 
(2)

: ومٚمذًمؽ 

 يٜمبٖمل شمٕمريػ يمؾ ُمٜمٝمام ىمبؾ احلٙمؿ قمغم اًم٘مراءات سم٤مًمتقاشمر أو همػمه.

 غًة واصطالحًا:تعريف التواتر لأوال: 
: اًمتت٤مسمع، وجملء إُمر ؿمٞمئ٤م سمٕمد رء، ي٘م٤مل: واشمرت اخلؼم، أي أشمبٕم٧م ًمٖم٦ماًمتقاشمر  

سمٕمْمف سمٕمْم٤م وواشَمْرُت اًمُٙمت٥م وَمَتَقاشَمَرْت، أي: ضمئ٧م سمبٕمْمٝم٤م ذم إصْمر سمٕمٍض ِوشْمرًا ِوشْمرًا، 

ُمـ همػم أن شَمٜمَْ٘مٓمِع ورسمام اؿمؽمط ومٞمف اًمبٕمض أن جيلء إُمر سمٕمد إُمر سمٗمؽمة
(3)

. 
 ُمٕم٤مٟمٞمف قمغم اًمتت٤مسمع وجملء إُمر ؿمٞمئ٤م سمٕمد رء. هذا هق اًمتقاشمر ًمٖم٦م، وشمدور

، ومٝمق: ُم٤م رواه مجع قمـ مجع ذم يمؾ ـمب٘م٦م ُمـ ـمب٘م٤مت اًمسٜمد اًمتقاشمر اصٓمالطم٤مأُم٤م 

حتٞمؾ اًمٕم٤مدة شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب ويم٤من ُمستٜمد ظمؼمهؿ احلس
(4)

. 

وٟمٕمٜمل سم٤معمتقاشمر ُم٤م رواه مج٤مقم٦م قمـ مج٤مقم٦م يمذا إمم ُمٜمتٝم٤مه »: ىم٤مل اسمـ اجلزري 

شؿ ُمـ همػم شمٕمٞملم قمدد هذا هق اًمّمحٞمح...شمٗمٞمد اًمٕمٚم
(5)

 . 

: مجع ىمراءة، وهل اًم٘مراءات ذم اًمٚمٖم٦م: تعريف القراءات لغة واصطالحا ثانيا:

اء  ُمّمدر: ىمرأ ي٘مرأ إذا شمال، ي٘م٤مل: ىمرأ ومالن ي٘مرأ ىمراءة وىمرآٟم٤م، ومٝمق ىم٤مرئ ُمـ ىمَرأة وىُمر 

 وىم٤مرئلم سمٛمٕمٜمك شمال
(6)

. 

                                                 

  اعمريم٥م اإلض٤مذم: هق ُم٤م ريم٥م ُمـ ُمْم٤مف وُمْم٤مف إًمٞمف، ويدل ضمزؤه قمغم ضمزء ُمٕمٜم٤مه، اٟمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت:  (0)

 .814، وُمٕمجؿ اًمِم٤مُمؾ ذم ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ص: 215 : ص

  .168اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ص:  (2)

، (وشمر)، ُم٤مدة: 84-6/81 :، وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م(وشمر) ، ُم٤مدة:224-04/221ٚمٖم٦م: اٟمٔمر: هتذي٥م اًم (1)

 .(وشمر)، ُم٤مدة: 141-04/115س: وشم٤مج اًمٕمرو

، 051، ويمٜمز اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م إصقل ص: 0117، واًمٙمٚمٞم٤مت ص: 94ص:  اًمتٕمريٗم٤مت :اٟمٔمر (4)

 .0/028وإرؿم٤مد اًمٗمحقل: 

 .110، واٟمٔمر ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ص: 81ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:  (5)

 .(ىمرأ):  ، ُم٤مدة81-00/78: ، وًمس٤من اًمٕمرب(ىمرأ):  ، ُم٤مدة0/10عمحٞمط : ًم٘م٤مُمقس ااٟمٔمر: ا (6)
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ـ أؿمٝمره٤م:، وم٘مد قُمرِّ اصٓمالطم٤م اتشمٕمريػ اًم٘مراءوأُم٤م   وم٧م سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت، وؾم٠مذيمر صمالصم٦م ُم

اًمزريمٌمأوٓ : شمٕمريػ 
(1)

ف  هل اظمتالف أًمٗم٤مظ »:  اًم٘مراءات سم٠مَّن٤م، قمر 

شاًمقطمل اعمذيمقر ذم يمت٤مسم٦م احلروف أو يمٞمٗمٞم٤مهت٤م ُمـ ختٗمٞمػ وشمث٘مٞمؾ وهمػممه٤م
(2)

. 

ف اًم٘مراءات سم٠مَّن٤م هل:  قمٚمؿ سمٙمٞمٗمٞم٦م أداء »صم٤مٟمٞم٤م: شمٕمريػ اسمـ اجلزري، وم٘مد قمر 

شاًم٘مرآن واظمتالومٝم٤م، ُمٕمزوًا ًمٜم٤مىمٚمف يمٚمامت
(3)

. 

صم٤مًمث٤م: شمٕمريػ اًم٘مسٓمالين
(4)

ومٝم٤م سم٠مَّن٤م:   قمٚمؿ يٕمرف ُمٜمف اشمٗم٤مق اًمٜم٤مىمٚملم »وم٘مد قمر 

واًمتحريؽ  ،واحلذف واإلصمب٤مت، ًمٙمت٤مب اهلل واظمتالومٝمؿ ذم اًمٚمٖم٦م واإلقمراب

شمّم٤مل ، واإلؾمٙم٤من ـ هٞمئ٦م اًمٜمٓمؼ واإلسمدال ،واًمٗمّمؾ وا ـ طمٞم٨م اًمسامع ،وهمػم ذًمؽ ُم شُم
(5)

. 

ويمؾ هذه اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚم٘مراءات صحٞمح٦م، وًمٕمؾ اًمتٕمريػ اًمث٤مين: ُمـ أطمسٜمٝم٤م: 

 ٓظمتّم٤مره وؿمٛمقًمف. 

ومٚمٜمبدأ سم٤مًمدظمقل ذم سمح٨م ُمس٠مًم٦م شمقاشمر ،  وسمٕمد شمٕمريػ اًمتقاشمر واًم٘مراءات

 ُمع ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م وسمٞم٤من صحٞمحٝم٤م ُمـ ؾم٘مٞمٛمٝم٤م. ،وقمرض أىمقال اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م اًم٘مراءات

ذم  -درضمتٝم٤م ُمـ اًم٘مقة واًمْمٕمػوؾم٠مقمرض إىمقال ذم هذه اعمس٠مًم٦م طمس٥م  

صمؿ أذيمر سمٕمد ذًمؽ ُمقىمػ اسمـ اجلزري ُمٜمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وُمقىمػ  -ٟمٔمري

 اًمٕمٚمامء ُمـ رأيف ذم اًمتقاشمر، وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم.

                            

                                                 

هق: حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ هب٤مدر، اًمزريمٌم، أطمد أقمالم اًمٗم٘مف واًمتٗمسػم واحلدي٨م، ًمف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة ذم قمدة  (0)

ـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م: ، 6/1اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م: . (هـ794ت:)ومٜمقن  سم  .068-1/067وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

 .0/108اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (2)

 .49، ص: ُمٜمجد اعم٘مرئلم (1)

ذح )، اعم٘مرئ ًمف ُمّمٜمٗم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ُمٜمٝم٤م: هق: أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر، اًم٘مسٓمالين، اًمِم٤مومٕمل، اًمٗم٘مٞمف (4)

ٕمجؿ وُم، 6/114ؿمذرات اًمذه٥م:  هـ، اٟمٔمر:921، ت: (ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات)، و(صحٞمح اًمبخ٤مري

 .0/212م: إقمال، و0/254اعم١مًمٗملم: 

 .0/072ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات:  (5)
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 الفصل األول
 تواتر القراءات، وتحته ستة مباحثأقوال العلماء في مسألة  

ومٞمف، سم٤مدئ٤م سمٕمرض أىمقال ُمـ ذيمر ُمـ ذم هذه اعمس٠مًم٦م ؾمت٦م أىمقال ؾم٠مقمرضٝم٤م  ًمٚمٕمٚمامء

 وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: ،اًمٕمٚمامء أن اًم٘مراءات اًمٕمنم ُمتقاشمرة

 × من قال إن القراءات العشر متواترة إلى النبي :املبحث األول
سمٕمض أهؾ  ٤مهػم اًمٕمٚمامء ؾمٚمٗم٤م وظمٚمٗم٤م، وىمد طمٙمكوهذا اًم٘مقل هق اًمذي قمٚمٞمف مج

 اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مع قمٚمٞمف.

ٛمقيىم٤مل اسمـ أيب اًمرض٤م احل
(1)

اًمبٖمقي ُمس٠مًم٦م: طمٙمك»: 
(2)

اإلمج٤مع قمغم شمقاشمر  

اًمٕمنمة، وُذيمر قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش
(3)

وهق ُمـ رواة قم٤مصؿ، وواوم٘مف أسمق احلسـ 

اًمسبٙمل
(4)

شوهمػمه، وقمٚمٞمف مجٝمقر اًم٘مراء... 
(5)

. 

ذم ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر، وىمد قم٘مد ذم يمت٤مسمف: وهذا اًم٘مقل هق أطمد ىمقزم اسمـ اجلزري 

أسمقاب ًمبٞم٤من أن اًم٘مراءات اًمٕمنم مل شمزل ُمتقاشمرة ُمـ قمٝمد اًم٘مراء أرسمٕم٦م (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)

وُمبٞمٜم٤م ذم اًمب٤مب اًمراسمع ُمـ ىمرأ سم٤مًمٕمنم، وأىمرأ هب٤م ذم مجٞمع ـمب٘م٤مت  إمم قمٍمه 

                                                 

قاقمد اًم٘م)، و(قم٘مد اًمبٙمر)ن قم٤معم٤م سم٤مًم٘مراءات، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: هق: أمحد سمـ قمٛمر سمـ أيب اًمرض٤م، احلٛمقي، يم٤م (0)

 .0/087، وإقمالم: 6/101، اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م: 790، ت: (واإلؿم٤مرات ذم أصقل اًم٘مراءات

ػم واحلدي٨م ِم٤مومٕمل، ًم٘م٥م سمٛمحٞمل اًمسٜم٦م، يم٤من إُم٤مُم٤م ذم اًمتٗمسهق احلسلم سمـ ُمسٕمقد، اًمبٖمقي اًمٗم٘مٞمف اًم (2)

: هـ، اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء506 ت: (ذح اًمسٜم٦م)ذم اًمتٗمسػم، و (ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ)واًمٗم٘مف، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: 

 .4/47، وؿمذرات اًمذه٥م: 17/401-404

ف ؿمٕمب٦م، وهق أطمد هق أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش، إؾمدي ُمقٓهؿ اًمٙمقذم، اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف، واًمراضمح أن اؾمٛم (1)

ىمرأ اًم٘مرآن صمالث ُمرات قمغم قم٤مصؿ، وقمرض اًم٘مرآن أيْم٤م قمغم قمٓم٤مء وهمػمه، وروى قمٜمف  ،إئٛم٦م إقمالم

، 018-0/014هـ، اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مر: 091اًمسدي وأسمق طمّملم واًمٙمس٤مئل، وهمػمهؿ ت: 

 .127-0/125وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 

 دُمِمؼ، سمرع ذم أٟمقاع اًمٕمٚمقم، وىمرأ اًم٘مراءات قمغم اًمّم٤مئغ، هق قمكم سمـ قمبد اًمٙم٤مذم اًمسبٙمل اًمِم٤مومٕمل ىم٤ميض  (4)

وؾمٛمع اًمِم٤مـمبٞم٦م واًمرائٞم٦م ُمـ ؾمبط زي٤مدة، وىمرأ قمٚمٞمف مجع ُمـ اًمٕمٚمامء، اٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ ذم وىمتف ت: 

 .0/550، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 060-01/047هـ اٟمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ قمبد اًمٙم٤مذم اًمسبٙمل: 757

 .0/11 :ات ذم أصقل اًم٘مراءاتقاقمد واإلؿم٤مراًم٘م (5)
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 إؾمٜم٤مده٤م إمم قمٍمه
 (1)

 . 

ـ اجلزري ذم هذه اعمس٠مًم٦م ذم يمت٤مسمف   أيْم٤م  (اًمٜمنم)يمام أن هذا اًم٘مقل أطمد ىمقزم اسم
(2)

. 

واًمتح٘مٞمؼ اًمذي ي١ميده اًمدًمٞمؾ هق أن اًم٘مراءات اًمٕمنم »هذا اًم٘مقل:  وىم٤مل اًمزرىم٤مين ُمرضمح٤م

صقًمٞملم واًم٘مراء، يم٤مسـم اًمسبٙمل واسـم اجلزري  يمٚمٝم٤م ُمتقاشمرة، وهق رأي اعمح٘م٘ملم ُمـ ٕا

واًمٜمقيري
(3)

، سمؾ هق رأي أيب ؿم٤مُم٦م
(4)

شاًمٜم٤مىمٚمقن قمٜمف.. ذم ٟم٘مؾ آظمر صححف 
(5)

. 

 ؿمٞمخ اإلؾمالمإمم ءات اًمٕمنم تقاشمر اًم٘مرااًم٘مقل سمرمحف اهلل قمزا اسمـ اجلزري  وىمد

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
(6)

واحل٤مومظ سمـ طمجر، وهمػممه٤م ُمـ اًمٕمٚمامء رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع 
(7)

. 

 ومم٤م ي١ميد صح٦م هذا اًم٘مقل ويدل قمغم أٟمف أرضمح إىمقال ذم هذه اعمس٠مًم٦م ُم٤م يكم:

أن اًم٘مقل سمٕمدم شمقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنم ي١مدي إمم اًم٘مقل سمٕمدم شمقاشمر اًم٘مرآن  - 0

ـ اًم٘مرآنقمغم اًم٘مقل سم٠مَّن٤م ه ل اًم٘مرآن، أو سمٕمدم شمقاشمر سمٕمْمف قمغم اًم٘مقل سم٠من اًم٘مراءات ضمزء ُم
(8)

. 

                                                 

 .202-010اٟمٔمر: ُمٜمجد اعم٘مرئلم ُمـ ص:  (0)

 ، وؾمٞم٠ميت يمالُمف سمٜمّمف ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 10، 0/09اٟمٔمر: اًمٜمنم:  (2)

هق: حمٛمد سمـ حمٛمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٜمقيري، اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل، يم٤من قم٤معم٤م سم٤مًم٘مراءات وهمػمه٤م، ُمـ أؿمٝمر ؿمٞمقظمف:  (1)

، 066هـ اٟمٔمر: ٟمٔمؿ اًمٕم٘مٞم٤من ص:  857ي واًمزريمٌم واسمـ طمجر، وُم١مًمٗم٤مشمف يمثػمة، ت: اسمـ اجلزر

 .7/47وإقمالم: 

هق قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمٕمروف سم٠ميب ؿم٤مُم٦م، أطمد اًم٘مراء اعمِمٝمقريـ، ىمرأ قمغم اًمسخ٤موي، وأظمذ قمٜمف  (4)

ر ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مر: هـ اٟمٔم665اًم٘مراءات اسمـ اًمٙمٗمري واسمـ اًمٚمب٤من وهمػممه٤م، وأًمػ ذم ومٜمقن قمدة، ت: 

 .166-0/165، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 2/671-674

 .0/114ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من:  (5)

هق: ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، اًمدُمِم٘مل، شم٘مل اًمديـ، أسمق اًمٕمب٤مس اعمحدث  (6)

اعمّمٜمٗم٤مت وًمف   دُمِمؼ وُمٍم، واُمتحـ وأوذي، ومّمؼماًمٗم٤مضؾ اعمٗمن اعمجتٝمد وًمد سمحران ورطمؾ إمم

هـ، اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م: 728اًمٙمثػمة اعمٗمٞمدة، ُمـ أؿمٝمر ُمـ أظمذ قمٜمف: اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، واًمذهبل، ت: 

 .045-0/044، وإقمالم: 065-0/061: ، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم6/79-81

 .245-217اٟمٔمر: ُمٜمجد اعم٘مرئلم ُمـ ص:  (7)

ة، أم طم٘مٞم٘مت٤من ُمتٖم٤ميرشم٤من، ومذه٥م اًمزريمٌم اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل هؾ اًم٘مراءات واًم٘مرآن طم٘مٞم٘م٦م واطمد (8)

وسمٕمض اًمٕمٚمامء إمم أَّنام طم٘مٞم٘مت٤من ُمتٖم٤ميرشم٤من، وذه٥م اًمديمتقر حمٛمد ؾم٤ممل حمٞمسـ إمم أن اًم٘مراءات هل 

اًم٘مرآن، وذه٥م اًمديمتقر ؿمٕمب٤من حمٛمد إؾمامقمٞمؾ إمم أن سملم اًم٘مراءات واًم٘مرآن قمالىم٦م وـمٞمدة، هل قمالىم٦م 

 . 14-11، وصٗمح٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مراءات ص: 0/108رآن: اجلزء سم٤مًمٙمؾ، اٟمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘م
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يم٤من ي٘مرأ اًم٘مرآن  × ويدل قمغم أن اًم٘مراءات هل اًم٘مرآن، أو ضمزء ُمٜمف، أن اًمٜمبل 

وٓ أطمد يستٓمٞمع اجلزم سم٠مٟمف ىمرأه قمغم ىمراءة ىم٤مرئ دون ىمراءة ىم٤مرئ آظمر، وٓ ؿمؽ أن 

  إُم٦م. ُمتقاشمر سم٢ممج٤مع × اًم٘مرآن اًمذي يم٤من ي٘مرأه 

 ومٚمٞمس سم٘مرآن. ومم٤م يدل قمغم شمقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنم أيْم٤م ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم أن ُم٤م مل يتقاشمر

ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي
(1)

 واجلقاب»ذم يمالُمف قمغم آؾمتدٓل سم٤مًم٘مراءة اًمِم٤مذة:  

 ،سم٤مًمتقاشمر يثب٧م أن وضم٥م ىمرآٟم٤مً  يم٤من ُم٤م يمؾ ٕن :ُمردودة اًمِم٤مذة اًم٘مراءة أن:  اًمّمحٞمح

شسم٘مرآن ًمٞمس أٟمف ىمٓمٕمٜم٤م تقاشمرسم٤مًم يثب٧م مل ومحٞم٨م
(2)

. 

وىم٤مل اًمسٞمقـمل
(3)

 ذم اًمٙمقيم٥م اًمس٤مـمع ُمبٞمٜم٤م أن ُم٤م ٟم٘مؾ آطم٤مدا ًمٞمس سم٘مرآن قمغم اًمّمحٞمح: 

ـــــــَزُل     ــــــ٤م وَم٤معمُْٜم ــــــَراُن َه٤مُهٜمَ ــــــ٤م اًْمُ٘م  َأُم 

 

ُؾ    قَمغَم اًمٜم بِلِّ ُُمْٕمِجزًا ُيَٗمّمِّ

 

 

 

 سَمــــــ٤مىِمل شمِـــــــاَلَوٍة َوُِمٜمْــــــُف اًْمَبْســــــَٛمَٚم٦مْ 

      

 اَءٍة َوَٓ َُم٤م َٟمَ٘مَٚمفْ َٓ ذِم سَمرَ  

 

 

ـــــٞمِٝماَم    ـــــِحٞمِح ومِ  آطَمـــــ٤مُدُهْؿ قَمـــــغَم اًمّم 

 

   ................................
(4) 

 

 

 

 

                                                 

ُمتجف  :واًم٘مقل سم٠من اًم٘مراءات اعمتقاشمرة ضمزء ُمـ اًم٘مرآن، وهق اًمذي ذه٥م إًمٞمف اًمديمتقر ؿمٕمب٤من إؾمامقمٞمؾ

ضمدا: سمدًمٞمؾ يمقن اًم٘مراءات شمتقومر ومٞمٝم٤م ذوط اًم٘مرآن ُمـ اًمتقاشمر، واًمٙمت٤مسم٦م ذم اعمّم٤مطمػ، واإلٟمزال قمغم 

ىم٤مل: إن اًم٘مراءات هل اًم٘مرآن سمقضمقد آي٤مت يمثػمة مل خيتٚمػ اًم٘مراء ومٞمٝم٤م، ومٝمل  ، ويرد قمغم ىمقل ُمـ× اًمٜمبل 

ىمرآن وًمٞمس٧م ىمراءة: ًمٕمدم اٟمٓمب٤مق شمٕمريػ اًم٘مراءات قمٚمٞمٝم٤م، يمام يرد قمغم اًم٘مقل سم٠مَّنام طم٘مٞم٘مت٤من ُمتٖم٤ميرشم٤من، 

قمالىم٦م  سمٙمقن اًم٘مراءات اعمتقاشمرة ُمتقومرة ومٞمٝم٤م ذوط اًم٘مرآن، ومٝمل ضمزء ُمٜمف وًمٞمس٧م ُمٖم٤ميرة ًمف، ومٕمالىمتٝم٤م سمف

 اجلزء سم٤مًمٙمؾ.

اسمـ )ؾ قمٍمه سم٤معمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل، يٚم٘م٥م هق: حمٛمد سمـ قمٛمر اًمتٞمٛمل اًمرازي اإلُم٤مم اعمٗمن، يم٤من ُمـ أقمٚمؿ أه (0)

أقمالم  هـ اٟمٔمر: ؾمػم616ت:  (ًمقاُمع اًمبٞمٜم٤مت)ذم اًمتٗمسػم و (ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م)ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:  (ظمٓمٞم٥م اًمري

  .6/101: ، وإقمالم20/485: اًمٜمبالء

 .6/481اًمٖمٞم٥م: ُمٗم٤مشمٞمح  (2)

هق قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل، اإلُم٤مم احل٤مومظ اعم١مرخ إدي٥م، سمرع ذم يمثػم ُمـ  (1)

، 5/028هـ اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: 900يمت٤مب، ت:  611اًمٕمٚمقم،  اقمتزل اًمٜم٤مس ًمٚمت٠مًمٞمػ وم٠مًمػ ٟمحق: 

 .1/110وإقمالم: 

  . 92-90ؾمٚمؿ اعمٓم٤مًمع ًمدرك اًمٙمقيم٥م اًمس٤مـمع ص:  (4)
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اعمٕمجز سمٚمٗمٔمف، اعمٗمّمؾ  × وُمٕمٜمك هذا أن اًم٘مرآن هق اًمٙمت٤مب اعمٜمزل قمغم اًمٜمبل

٧م ًممي٤مت، اًمب٤مىمل شمالوة، وأن ُمٜمف اًمبسٛمٚم٦م ذم مجٞمع اًم٘مرآن، إٓ ذم ؾمقرة سمراءة ومٚمٞمس

يمام أٟمف ًمٞمس ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م ٟم٘مؾ ٟم٘مال آطم٤مدي٤م، قمغم  ،ُمـ اًم٘مرآن قمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمح

اًم٘مقل اًمّمحٞمح ذم اًمبسٛمٚم٦م ذم سمراءة، وذم ُم٤م ٟم٘مؾ ٟم٘مال آطم٤مدي٤م
(1)

 . 

وىم٤مل: حمٛمد أُملم اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه
(2)

وًمزم ومٞمام مل يتقاشمر ُمـ اًم٘مراءات »: 

شٟمٗمل اًم٘مرآٟمٞم٦م قمٜمف ىمٓمٕم٤م...
(3)

 . 

غم اًم٘مقل سمٕمدم شمقاشمر اًم٘مراءات، قمدم شمقاشمر سمٕمض اًم٘مرآن يمام شم٘مدم: صمؿ إٟمف يٚمزم قم

إذ اًمٙمٚمامت اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م سملم اًم٘مراء ضمزء ُمـ اًم٘مرآن
(4)

. 

وسمٕمض اًمٌمء ًمف طمٙمٛمف ومٞمِم٤مريمف ذم اؾمٛمف يمام ٟمص قمغم ذًمؽ قمٚمامء إصقل
(5)

. 

 ومٝمل ىمرآن ُمتقاشمر ُمثٚمف. ،واًمٙمٚمامت اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ضمزء ُمٜمف ،وقمٚمٞمف وم٤مًم٘مرآن ُمتقاشمر

ىم٤مل اعمٝمدوي
(6)

ومٙمؾ ىمراءة »ذم يمالُمف قمغم وضمقب ُمقاوم٘م٦م اًم٘مراءة ًمٚمرؾمؿ: 

ُم٠مظمقذة ُمـ ضمٝم٦م اإلمج٤مع، ويمؾ ُم٤م روي  ،داظمٚم٦م ذم ظمط اعمّمحػ اعمجٛمع قمٚمٞمف

واًم٘مرآن ٓ يثب٧م سم٠مظمب٤مر أطم٤مد وإٟمام  ،خم٤مًمٗم٤م خلٓمف مل يثب٧م: ٕٟمف ُمـ ضمٝم٦م أطم٤مد

شيثب٧م سمٜم٘مؾ اًمٙم٤موم٦م
(7)

. 

طم٤مد ًمٞمس٧م ىمرآٟم٤م. ومٝمذا اًمٙمالم سيح ذم أن أي  ىمراءة مل شمتقاشمر، وإٟمام صمبت٧م سمخؼم ٔا

                                                 

 .  91-90اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (0)

ؾمٙمـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م،  ،هق: حمٛمد أُملم سمـ حمٛمقد اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه: وم٘مٞمف طمٜمٗمل حم٘مؼ ُمـ أهؾ سمخ٤مرى (2)

 .6/40، وإقمالم: 9/81هـ اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: 972ت: 

 .  1/7شمٞمسػم اًمتحرير:  (1)

 .0/176حر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف: ، واًمب2/90: رومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م اٟمٔمر: (4)

 .0/64اٟمٔمر: اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم:  (5)

رأ سم٤مًمرواي٤مت قمغم حمٛمد سمـ هق أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمامر، اعمٝمدوي اعم٘مرئ، أظمذ قمـ أيب احلسـ اًم٘م٤مسمز، وىم (6)

اًمٙمب٤مر: هـ، اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًم٘مراء 411وهمػمه ويم٤من إُم٤مُم٤م ذم اًم٘مراءات واًمٕمرسمٞم٦م، شمقذم سمٕمد:  ؾمٗمٞم٤من،

 .0/97، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 0/199

 .212ذح اهلداي٦م ص:  (7)
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ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمبلو
(1)

:  هل اًم٘مرآناًم٘مراء ٤م أن اًمرواي٤مت اعمروي٦م قمـ ُمقضح

وىمد اؾمتٛمر أهؾ اًم٘مراءات قمغم أن يٕمٛمٚمقا سم٤مًمرواي٤مت اًمتل صح٧م قمٜمدهؿ مم٤م واومؼ »

شُمـ همػم ؿمؽ وٓ إؿمٙم٤مل.. وأَّنؿ ذم ذًمؽ ىم٤مرئقن ًمٚم٘مرآن ،اعمّمحػ
(2)

. 

سيح ذم أن  شوأَّنؿ ذم ذًمؽ ىم٤مرئقن ًمٚم٘مرآن ُمـ همػم ؿمؽ وٓ إؿمٙم٤مل»وم٘مقًمف: 

 رواي٤مت اًم٘مراءات اعمتقاشمرة هل اًم٘مرآن سمٕمٞمٜمف، واًم٘مرآن ٓ سمد ومٞمف ُمـ اًمتقاشمر.

، وٟم٘مٚمف ـمب٘م٤مت × ُم٤م ذيمر اسمـ اجلزري ُمـ شمقاشمره٤م قمؼم اًمٕمّمقر إمم اًمٜمبل -2

 .اًم٘مراء اًمٕمنمة ذم يمؾ قمٍم إمم زُمٜمف 

ٕمض اًمٕمٚمامء اإلمج٤مع قمغم شمقاشمره٤م يمام شم٘مدم، وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ همػم طمٙم٤مي٦م سم -1

واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ
(3)

. 

ـ شمٕمريٗمف  -4 ٓ سمف ،أن ٟم٘مؾ اًم٘مرآن سم٤مًمتقاشمر ضمزء ُم وُم٤م مل يتقاشمر ومٚمٞمس سم٘مرآن ،ومال يٕمرف إ
(4)

. 

ىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر
(5)

 ظم٤مًمػ أي - ظم٤مًمٗمف ُم٤م وهق ،ُمتقاشمر همػم ورد مم٤م يم٤من وُم٤م»: 

 ٓإ يٙمقن ٓ اًم٘مرآن ٕن :سمف اًمّمالة شمّمح ومال سم٘مرآن، سًمٞم قمثامن ُمّمحػ

»إصح قمغم سمف اًمّمالة شمّمح ومال ىمرآٟم٤م يٙمقن ومال ُمتقاشمر همػم وهذا ُمتقاشمرا،
(6)

.

ـ شمٕمريػ اًم٘مرآن.دمد  ،شُمتقاشمرا ٓإ يٙمقن ٓ اًم٘مرآن ٕن»وم٤مٟمٔمر إمم ىمقًمف:   أن اًمتقاشمر ضمزء ُم

اءات اًم٘مرآن، وإٓ  ومٚمامذا ي٘مرأ وقمٚمٞمف ومال سمد ُمـ شمقومر اًمتقاشمر ذم إؾمٜم٤مد مجٞمع ىمر 

قمغم ىمراءهت٤م؟ إذا مل شمٙمـ  --اًم٘م٤مرئ هذه اًم٘مراءات؟ ويٓمٚم٥م إضمر ُمـ اهلل 

                                                 

أصقزم طم٤مومظ، ُمـ أئٛم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م، ُمـ  بل،هق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل، اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـم (0)

 .0/75، وإقمالم: 0/008هـ، اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: 791ذم أصقل اًمٗم٘مف، ت:  (اعمقاوم٘م٤مت)ف: شمُم١مًمٗم٤م

 .2/81اعمقاوم٘م٤مت:  (2)

 .0/176 ذم أصقل اًمٗم٘مف:اٟمٔمر: اًمبحر اعمحٞمط  (1)

 .111-112اٟمٔمر: ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ص:  (4)

ذح )و ،(ُمٜمتٝمك اإلرادات)ًمٜمج٤مر، وم٘مٞمف طمٜمبكم، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: هق: حمٛمد سمـ أمحد اًمٗمتقطمل، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ا (5)

 .6/6، وإقمالم: 8/271اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م:  (هـ972ت: )، (اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم

 . 2/016ذح اًمٙمقيم٥م: اٟمٔمر:  (6)
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: ٕن إضمر واعمثقسم٦م ُمؽمشم٥م قمغم ىمراءة اًم٘مرآن يمام هق -وإن ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م ىمراءة -ىمرآٟم٤م

ُمٕمٚمقم ُمـ اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم ذًمؽ
(1)

. 

، وحتٙمؿ حيت٤مج إمم دًمٞمؾُمرضمح واًم٘مقل سمتقاشمر ىمراءة ىم٤مرئ دون آظمر شمرضمٞمح سمال
(2)

. 

وُمع ُم٤م شم٘مدم ومرسمام أدى اًم٘مقل سمٕمدم شمقاشمر مجٞمع ىمراءات اًمٕمنمة، إمم أن يمؾ ُمـ 

ىمرأ سم٘مراءة ؾمٞمٕمتؼم ىمراءشمف هل اعمتقاشمرة دون همػمه٤م، وهق أُمر ي١مدي إمم اًمٓمٕمـ ذم 

إمم مجع   ثامن سمٕمض اًم٘مراءات اعمتقاشمرة، يمام ي١مدي إمم آظمتالف اًمذي دومع قم

قمغم ُمّمحػ واطمد، وحتريؼ أو ختريؼ ُم٤م ؾمقاه ُمـ اًمّمحػ: ظمِمٞم٦م  اًمٜم٤مس

آظمتالف يمام هق ُمٕمٚمقم
(3)

. 

وهبذا شمٕمٚمؿ أظمل اًم٘م٤مرئ أن شمقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنم، ٓ ري٥م ومٞمف وٓ ؿمؽ، وأٟمف 

 هق اًم٘مقل اًمراضمح اًمذي ٓ يٜمبٖمل اًمٕمدول قمٜمف.

يمرت ذم وًمقٓ ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م ًمٜم٘مٚم٧م يمالم مجع يمبػم ُمـ قمٚمامء إُم٦م ؾمقى ُمـ ذ

شم٘مرير هذه اعمس٠مًم٦م، ًمٙمـ ذم يمالم ُمـ شم٘مدم يمٗم٤مي٦م ذم اًمدًٓم٦م قمغم صح٦م هذا اًم٘مقل 

 ورضمح٤مٟمف واهلل أقمٚمؿ.

 

 

                            

 

                                                 

ًمالـمالع قمغم سمٕمض اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم ومْمؾ شمالوة اًم٘مرآن، اٟمٔمر: اًمتبٞم٤من ذم آداب محٚم٦م اًم٘مرآن ص:  (0)

01-21. 

 .2/22ذح خمتٍم اًمروض٦م:  :اٟمٔمر (2)

 .0/201: ، واإلشم٘م٤من04/094: ًمالـمالع قمغم اًم٘مّم٦م يم٤مُمٚم٦م اٟمٔمر: ومتح اًمب٤مري (1)
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  املبحث الثاني
 سبع متواترة دون القراءات الثالثمن قال إن القراءات ال

ذه٥م اجلٛمٝمقروذيمر سمٕمْمٝمؿ أٟمف ُم ،ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل سمٕمض قمٚمامء إُم٦م 
(1)

 . 

 اًمثالث اًم٘مراءات أُم٤م»ىم٤مل اًمزرىم٤مين سمٕمد أن شمٙمٚمؿ قمغم شمقاشمر اًم٘مراءات اًمسبع: 

 ومٞمٝم٤م وىمٞمؾ، اًمسبٙمل اسمـ إمم ذًمؽ ويٕمزى ،سم٤مًمتقاشمر ومٞمٝم٤م وم٘مٞمؾ ،ًمٚمٕمنم اعمٙمٛمٚم٦م

اعمحكم اجلالل إمم ذًمؽ ويٕمزى ،وم٘مط سم٤مًمّمح٦م
(2)

 ذًمؽ ويٕمزى ،سم٤مًمِمذوذ ومٞمٝم٤م وىمٞمؾ 

 شؿم٤مذا اًمسبع اًم٘مراءات وراء ُم٤م يمؾ نيٕمتؼمو اًمذيـ اًمٗم٘مٝم٤مء إمم
(3)

. 

 ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة أئٛم٦م ًمٖمػم وم٘مٞمؾ ،سم٤مًمِم٤مذة اعمراد ذم واظمتٚمػ»ىم٤مل حمٛمد أُملم سم٤مدؿم٤مه: 

 يمثػم واسمـ ومحزة وقم٤مصؿ وٟم٤مومع قمٛمرو ٕيب :ًم٘مراءاتا قمدا ُم٤م أَّن٤م :أطمدمه٤م ،ىمقٓن

 ٕم٘مقبوي ًمٚمٛمذيمقريـ اًمٕمنم اًم٘مراءات وراء ُم٤م :وصم٤مٟمٞمٝمام ،قم٤مُمر واسمـ واًمٙمس٤مئل

 شوظمٚمػ ضمٕمٗمر وأيب
(4)

وم٤معم١مًمػ ىمرر ذم هذا اًمٙمالم أن هٜم٤مك ىمقٓ ًمٖمػم اًم٘مراء، سم٠من ، 

 ُم٤م وراء اًمسبع ؿم٤مذ، وىمقل آظمر سمِمذوذ ُم٤م وراء اًمٕمنم.

 ويمؾ ُم٤م شم٘مدم يدل قمغم شمقاشمر اًم٘مراءات اًمسبع دون اًم٘مراءات اًمثالث قمٜمد ه١مٓء.

أٟمف ىمد رد قمغم هذا اًم٘مقل يمام سمام شم٘مدم ُمـ أدًم٦م شمقاشمر اًمٕمنم،  ويرد قمغم هذا اًم٘مقل

 مجع ُمـ اًمٕمٚمامء. فسمخّمقص

 اًم٘مراءات سم٠من اًم٘مقل أن قمغم»ىم٤مل اًمسبٙمل سمٕمد أن ىمرر شمقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنم: 

 اًمديـ، ذم ىمقًمف يٕمتؼم قمٛمـ سمف اًم٘مقل يّمح وٓ اًمس٘مقط، هم٤مي٦م ذم ُمتقاشمرة همػم اًمثالث

 ضسمٕم قمغم اًمٜمٙمػم يِمدد أيب ؾمٛمٕم٧م وىمد: ىم٤مل اعمّمحػ، رؾمؿ خت٤مًمػ ٓ وهل

                                                 

 .0/108اًم٘مرآن:  اٟمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم (0)

هق: حمٛمد سمـ أمحد، اعمحكم اًمِم٤مومٕمل، أطمد قمٚمامء إصقل واًمتٗمسػم واًمٗم٘مف واًمٜمحق وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمقم،  (2)

 .5/111، وإقمالم: 111-7/112هـ اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م: 864ُمع اًمقرع واًمزهد ت: 

 .118ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من:  (1)

 .1/6شمٞمسػم اًمتحرير:  (4)
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 إىمراء ذم ُمرة أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض واؾمت٠مذٟمف هب٤م، اًم٘مراءة ُمـ ُمٜمع أٟمف سمٚمٖمف وىمد اًم٘مْم٤مة،

شاًمٕمنم شم٘مرئ أن ًمؽ أذٟم٧م وم٘م٤مل اًمسبع،
(1)

. 

واًمتح٘مٞمؼ اًمذي ي١ميده اًمدًمٞمؾ هق أن »وىم٤مل اًمزرىم٤مين سمٕمد أن ٟم٘مؾ هذا اًم٘مقل: 

 شاًم٘مراءات اًمٕمنم يمٚمٝم٤م ُمتقاشمرة وهق رأي اعمح٘م٘ملم ُمـ إصقًمٞملم واًم٘مراء...
(2)

. 

وىمد طمٙم٤م حمٛمد أُملم سم٤مدؿم٤مه اإلمج٤مع قمغم شمقاشمر اًمثالصم٦م
(3)

. 

 

 

                           

                                                 

 .0/277٘م٤من: ، واإلشم0/42اًمٜمنم:  (0)

 .118ص: ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من  (2)

 .1/6اٟمٔمر: شمٞمسػم اًمتحرير:  (1)
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 املبحث الثالث
 راءات العشر فيها املتواتر وغريهمن قال إن الق 

هق ىمقل ًمبٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ، وممـ سح سمف أسمق ؿم٤مُم٦م ذم اعمرؿمد اًمقضمٞمز طمٞم٨م و

رئلم اعمت٠مظمريـ وهمػمهؿ ُمـ اعم٘مٚمديـ، أن وىمد ؿم٤مع قمغم أًمسٜم٦م مج٤مقم٦م ُمـ اعم٘م»ىم٤مل: 

اًم٘مراءات اًمسبع يمٚمٝم٤م ُمتقاشمرة، أي يمؾ ومرد ومرد، مم٤م روي قمـ ه١مٓء إئٛم٦م اًمسبٕم٦م، 

ىم٤مًمقا واًم٘مٓمع سم٠مَّن٤م ُمٜمزًم٦م ُمـ قمٜمد اهلل واضم٥م، وٟمحـ هبذا ٟم٘مقل، وًمٙمـ ومٞمام اضمتٛمٕم٧م 

واؿمتٝمر قمغم ٟم٘مٚمف قمٜمٝمؿ اًمٓمرق، واشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف اًمٗمرق ُمـ همػم ٟمٙمػم ًمف، ُمع أٟمف ؿم٤مع 

واؾمتٗم٤مض... وأُم٤م ُمـ هيقل ذم قمب٤مرشمف ىم٤مئال إن اًم٘مراءات اًمسبع ُمتقاشمرة: ٕن اًم٘مرآن 

 شأٟمزل قمغم ؾمبٕم٦م أطمرف ومخٓم١مه فم٤مهر...
(1)

. 

وهل  –وم٠مسمق ؿم٤مُم٦م يٍمح ذم هذا اًمٙمالم أن دقمقى شمقاشمر اًم٘مراءات اًمسبع يمٚمٝم٤م 

 هتقيؾ ذم اًمٕمب٤مرة وظمٓم٠م فم٤مهر. -ضمزء ُمـ اًمٕمنم

ذم ىمقًمف هذا ورد قمٚمٞمف، طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمد ٟم٘مؾ   وىمد ٟم٤مىمِمف اسمـ اجلزري

وم٤مٟمٔمر ي٤م أظمل إمم هذا اًمٙمالم اًمس٤مىمط اًمذي ظمرج ُمـ همػم شم٠مُمؾ، اعمتٜم٤مىمض »يمالُمف: 

ذم همػم ُمقضع ذم هذه اًمٙمٚمامت اًمٞمسػمة أوىمٗم٧م قمٚمٞمف ؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم أسم٤م حمٛمد حمٛمد سمـ 

حمٛمد سمـ حمٛمد اجلامزم
(2)

، وٓ وم٘م٤مل: يٜمبٖمل أن يٕمدم هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اًمقضمقد

شئمٝمر اًمبت٦م وم٢مٟمف ـمٕمـ ذم اًمديـ...
(3)

  .

وُمع رد اسمـ اجلزري قمغم أيب ؿم٤مُم٦م، وم٘مد واوم٘مف قمغم اًم٘مقل سمٕمدم شمقومر اًمتقاشمر ذم 

ذم أطمد ىمقًمٞمف ومٞمٝمام يمام ؾمٞم٠ميت ذم  (اًمٜمنم)و (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)مجٞمع اًم٘مراءات ذم يمت٤مسمٞمف 

                                                 

 .077 -076اعمرؿمد اًمقضمٞمز ص:  (0)

هق حمٛمد سمـ حمٛمد اجلامزم اًمٕم٤ممل اعمحدث اًمزاهد أطمد ؿمٞمقخ اسمـ اجلزري، ىمرأ قمغم اسمـ اخلب٤مز وهمػمه، وهق  (2)

هـ اٟمٔمر: هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 784ًمٕمب٤مدة، ت: أطمد ؿمٞمقخ اسمـ اجلزري، يم٤من إُم٤مُم٤م طمسـ اخلٚمؼ ُمع اًمزهد ويمثرة ا

 .0/091، واًمٜمنم: 2/251

 .211-099ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:  (1)
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اًمٙمالم قمغم ُمقىمٗمف ُمـ ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
(1)

. 

ذم أطمد ىمقًمٞمف ذم هذه اعمس٠مًم٦م،   ممـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل أيْم٤م اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين و

وىمد ٟم٘مؾ مج٤مقم٦م ُمـ اًم٘مراء اإلمج٤مع قمغم أن ذم هذه اًم٘مراءات ُم٤م هق »طمٞم٨م ىم٤مل: 

ومْمال  د ُمٜمٝمؿ سمتقاشمر يمؾ واطمدة ُمـ اًمسبع،ومل ي٘مؾ أطم ،ُمتقاشمر، وومٞمٝم٤م ُم٤م هق آطم٤مد

شصقل، وأهؾ اًمٗمـ أظمؼم سمٗمٜمٝمؿقمـ اًمٕمنم، وإٟمام هق ىمقل ىم٤مًمف سمٕمض أهؾ إ
(2)

. 

ومل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ سمتقاشمر يمؾ واطمدة ُمـ »ُمع ىمقًمف:  شوومٞمٝم٤م ُم٤م هق آطم٤مد»وم٘مقًمف: 

 ، سيح ذم قمدم شمقاشمر اًم٘مراءات يمٚمٝم٤م قمٜمده.شاًمسبع، ومْمال قمـ اًمٕمنم

ومل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ سمتقاشمر يمؾ واطمدة ُمـ »ىمقًمف: وًمٞم٧م ؿمٕمري ُمـ أيـ ًمف 

ذم اعمبح٨م  ن هذا ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء يمام شم٘مدم، ُمع أشومْمال قمـ اًمٕمنم ،اًمسبع

 ومسبح٤من ُمـ ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م.إول، 

 وىمد اؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سم٠مُمقر:

أوٓ: ىم٤مًمقا إن اًمقاىمع يِمٝمد هلذا اًم٘مقل: وذًمؽ ًمقىمقع آظمتالف سملم اًم٘مراء ذم 

سمٕمض اًمٙمٚمامت واٟمٗمراد سمٕمْمٝمؿ سمبٕمض إوضمف، ىم٤مئٚملم إن شمٚمؽ اًمٙمٚمامت اعمختٚمػ 

 ٞمٝم٤م ًمٞمس٧م ُمتقاشمرةوم
(3)

 . 

رو إٓ قمـ ذًمؽ اًم٘م٤مرئ، ًمٙمـ وهذا يمالم صحٞمح ًمق يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًم٘مراءات مل شمُ 

اًمٕمٚمامء ٟمّمقا قمغم قمدم اٟمحّم٤مر ُمـ ىمرأ سمتٚمؽ اًم٘مراءات ذم ذًمؽ اًمٕمدد اعمذيمقر ذم 

يمت٥م أؾم٤مٟمٞمد اًم٘مراءات اعمتقاشمرة، وم٘مد ىمرأ هب٤م ذم يمؾ قمٍم مجع ٓ حيَم
(4)

 . 

ء ىمسٛمقا اًم٘مراءات قمغم أىمس٤مم، وشمْمٛمٜم٧م شمٚمؽ إىمس٤مم : إن اًمٕمٚماما: ىم٤مًمق صم٤مٟمٞم٤م

                                                 

وؾمٞم٠ميت يمالُمف سمٜمّمف ذم  .0/08:  رــِمـ، واًمٜم090-091، 91-89رئلم ص: ـ٘مـٛمـد اًمــر: ُمٜمجـاٟمٔم (0)

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.

 .0/87إرؿم٤مد اًمٗمحقل:  (2)

 .117: ص ،، وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من 0/08اًمٜمنم:  اٟمٔمر:( 1)

 .108ص:  ،اًمٕمروم٤من اٟمٔمر: ُمٜم٤مهؾ (4)
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اعمتقاشمر وهمػمه
(1)

. 

 هق ُم٤م وراءه٤م.ويرد قمغم هذا اًم٘مقل سمام شم٘مدم ُمـ أدًم٦م شمقاشمر اًمٕمنم، وأن همػم اعمتقاشمر 

يمام يرد هذا اًم٘مقل أيْم٤م أن سمٕمض اًمٕمٚمامء ادقمك اًمٙمٗمر ومٞمٛمـ ىم٤مل سمٕمدم شمقاشمر 

٤مًمرضورةاًمسبع سمسب٥م إٟمٙم٤مره ُم٤م هق ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم
(2)

. 

وهق ىمقل يدل قمغم شمقاشمره٤م، وإن يم٤من شمٙمٗمػم ُمـ ىم٤مل سمٕمدم اًمتقاشمر همػم ُمسٚمؿ: 

 ٓطمتامل أَّن٤م مل شمّمٚمف سمسٜمد حيّمؾ سمف اًمتقاشمر.

ويمؾ ذًمؽ وهمػمه مم٤م شم٘مدم يدل قمغم سمٓمالن هذا اًم٘مقل، وأن اًم٘مقل اًمّمحٞمح 

 .اًمراضمح هق شمقاشمر اًمٕمنم يمٚمٝم٤م يمام شم٘مدم

 

 

                           

                                                 

 .117ص:  ،اعمّمدر اًمس٤مسمؼ اٟمٔمر: (0)

 .115ص:  ،اعمّمدر اًمس٤مسمؼ :اٟمٔمر (2)
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 متواترة فيما ليس من قبيل األداءمن قال إن القراءات : املبحث الرابع 
ىمقل ىمري٥م ُمـ اًمذي ىمبٚمف، إٓ أن ىم٤مئٚمف سح سم٠من ُم٤م يم٤من ُمـ ىمبٞمؾ إداء هق  وهق

 وأن همػمه ُمٜمٝم٤م ُمتقاشمر. ،همػم اعمتقاشمر

وهق ىمقل اسمـ احل٤مضم٥م
(1)

واًم٘مراءات اًمسبع »طمٞم٨م ىم٤مل:  :ذم ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر

شام ًمٞمس ُمـ ىمبٞمؾ إداء، يم٤معمد واإلُم٤مًم٦م وختٗمٞمػ اهلٛمزة وٟمحقهُمتقاشمرة ومٞم
(2)

. 

ـ اًمٗمح٤مم سم يمام أن هذا اًم٘مقل يٕمزى 
(3)

أيْم٤م، ويٜمس٥م ًمبٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يمذًمؽ 
(4)

. 

طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمد أن قمزاه ٓسمـ احل٤مضم٥م  وىمد رد قمغم هذا اًم٘مقل اسمـ اجلزري 

ـ احل٤مضم٥م أو ُمـ هق وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ جين اسم»وسملم سمٓمالٟمف ذم يمالم ـمقيؾ: 

أيمؼم ُمٜمف قمغم أن ي٘مدم قمغم ُم٤م أمجع قمٚمٞمف، ومٞم٘مقل: هق همػم ُمتقاشمر، ومٝمذه أىمس٤مم اعمد 

ويمٞمػ يٙمقن اعمد همػم ُمتقاشمر،  ،اًمٕمريض أيْم٤م ُمتقاشمرة، ٓ يِمؽ ذم ذًمؽ إٓ ضم٤مهؾ

شوأمجع اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ظمٚمٗم٤م قمـ ؾمٚمػ...
(5)

. 

ذم  راءات اًمٕمنمةـقاشمر اًم٘مـ٦م شمــ أدًمـدم ُمـ٘مـ٤م شمـ٤م ُمـْمـقل أيـذا اًم٘مـرد هـ٤م يـيمٛم

 اًمبح٨م إول.

 ُمـ إداء حتٙمؿ حيت٤مج إمم دًمٞمؾ. سواًمتٗمريؼ سملم ُم٤م هق ُمـ إداء وُم٤م ًمٞم

                                                 

قمثامن سمـ قمٛمر أسمق قمٛمرو اسمـ احل٤مضم٥م اًمٕمالُم٦م إصقزم اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمٗمٞمدة،  هق (0)

هـ: اٟمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من: ٤646م، ت: أظمذ قمـ اًمِم٤مـمبل وهمػمه، وىمرأ قمٚمٞمف اعمٜمذري واًمدُمٞم٤مـمل وهمػممه

 .4/200، وإقمالم: 1/248

. 096، واعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ص: 2/90: رومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م اٟمٔمر: (2)

 . 119وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ص: 

ـ، ىمرأ هق قمبد اًمرمحـ سمـ قمتٞمؼ اًمّم٘مكم اًم٘مرر، اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٗمح٤مم، أطمد ؿمٞمقخ اًم٘مراءات اعمِمٝمقري (1)

ويم٤من ؿمٞمخ اإلؾمٙمٜمدري٦م ذم  ،قمغم إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٤مًمٙمل وهمػمه، وىمرأ قمٚمٞمف أسمق ـم٤مهر اًمسٚمٗمل وهمػمه

 .1/106، وإقمالم: 0/174هـ اٟمٔمر: هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 506قمٍمه ت: 

، ورومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ 72اعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ص:  (4)

 .2/90احل٤مضم٥م: 

 .091ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:  اٟمٔمر: (5)
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 لقراءات ليست متواترة بل هي آحادمن قال إن ا: املبحث الخامس
قِمك شمقاشمر »ذم اعمس٠مًم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل: اًم٘مقل اًمث٤مين ًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين وهق  وىمد ادُّ

ات اًمسبع، وهل ىمراءة أيب قمٛمرو وٟم٤مومع وقم٤مصؿ ومحزة يمؾ واطمدة ُمـ اًم٘مراء

واًمٙمس٤مئل واسمـ يمثػم واسمـ قم٤مُمر دون همػمه٤م، وادُّقمك أيًْم٤م شمقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنم، 

وًمٞمس قمغم ذًمؽ أصم٤مرة ُمـ قمٚمؿ،  ،وهل هذه ُمع ىمراءة يٕم٘مقب وأيب ضمٕمٗمر وظمٚمػ

يٕمرف  وم٢من هذه اًم٘مراءات يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م ُمٜم٘مقًم٦م ٟم٘مال آطم٤مدًي٤م، يمام يٕمرف ذًمؽ ُمـ

شأؾم٤مٟمٞمد ه١مٓء اًم٘مراء ًم٘مراءاهتؿ..
(1)

. 

وم٤مًمِمقيم٤مين ذم هذا اًمٙمالم ٟمص قمغم أٟمف ٓ شمقضمد أصم٤مرة ُمـ قمٚمؿ قمغم شمقاشمر هذه 

 اًم٘مراءات، ُمقضح٤م أَّن٤م ُمٜم٘مقًم٦م ٟم٘مال آطم٤مدي٤م.

 ذم ه١مٓء اًم٘مراء. -طمس٥م رأيف -وىمد اؾمتدل ًمذًمؽ سم٤مٟمحّم٤مر أؾم٤مٟمٞمده٤م 

 ئٚملم سم٤مًمتقاشمر.ويرد قمغم هذا اًمٙمالم سمام شم٘مدم ُمـ أدًم٦م اًم٘م٤م

يمام يرد قمغم هذه اًمِمبٝم٦م وهل ىمقًمف: إن ُمـ شمتبع أؾم٤مٟمٞمده٤م قمٚمؿ أَّن٤م أظمب٤مر آطم٤مد، سمام ذيمر همػم 

ؾم٤مٟمٞمد. ـ ىمرأ هب٤م ذم اعمقضمقد ذم يمت٥م ٕا ـ قمدم اٟمحّم٤مر ُم ـ اًمٕمٚمامء ُم  واطمد ُم

وىمد أوضح اإلُم٤مم يمامل اًمديـ سمـ »:  ىم٤مل اًمزريمٌم ذم رد هذه اًمِمبٝم٦م

اًمزُمٚمٙم٤مين
(2)

اٟمحّم٤مر إؾم٤مٟمٞمد ذم ـم٤مئٗم٦م ٓ يٛمٜمع جملء اًم٘مراءات  ذًمؽ، وم٘م٤مل: 

قمـ همػمهؿ، وم٘مد يم٤من يتٚم٘م٤مه أهؾ يمؾ سمٚمد سم٘مراءة إُم٤مُمٝمؿ اجلؿ اًمٖمٗمػم قمـ ُمثٚمٝمؿ، 

شويمذًمؽ دائام، وم٤مًمتقاشمر طم٤مصؾ هلؿ
(3)

. 

يمام ذيمر هذا اًم٘مقل اًمزرىم٤مين ُمـ همػم ٟمسبتف ًم٘م٤مئٚمف، ُمقضح٤م أن ىم٤مئٚمف يستدل قمٚمٞمف 

ٟم٧م ُمتقاشمرة، صمؿ رد قمٚمٞمف سم٠من ذًمؽ ومٞمٛمـ أٟمٙمره٤م سمٕمد سمتٙمٗمػم ُمـ أٟمٙمر سمٕمْمٝم٤م ًمق يم٤م

                                                 

 .89-0/87 :إرؿم٤مد اًمٗمحقلاٟمٔمر:  (0)

هق حمٛمد سمـ قمكم إٟمّم٤مري، اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمزُمٚمٙم٤مين: اًمٗم٘مٞمف، ىم٤ميض طمٚم٥م اٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم  (2)

-2/290هـ اٟمٔمر ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤مىض ؿمٝمب٦م: 727قمٍمه، شمّمدر ًمٚمتدريس وآومت٤مء ُمدة، ت: 

 .6/284وإقمالم:  ،292

 .0/178اًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف:  (1)
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قمٚمٛمف سمتقاشمره٤م، ُمبٞمٜم٤م أن اًمٌمء ىمد يتقاشمر قمٜمد اًمبٕمض دون اًمبٕمض
(1)

. 

وهذا اًمٙمالم صحٞمح: ٕن اًمٕمٚمامء ذيمروا أن ُمـ يم٤من ذم سمٚمد سمٕمٞمد ومٚمؿ شمبٚمٖمف ىمراءة 

ُمـ اًم٘مراءات وم٠مٟمٙمره٤م أٟمف ُمٕمذور ذم ذًمؽ
(2)

. 

وًمزم ومٞمام مل يتقاشمر ُمـ اًم٘مراءات ٟمٗمل »: هد ؿم٤محمٛمد أُملم اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤م ىم٤مل

همػم أن إٟمٙم٤مر اًم٘مٓمٕمل إٟمام يٙمٗمر سمف اعمٜمٙمر إذا يم٤من ذًمؽ اًم٘مٓمٕمل  ،اًم٘مرآٟمٞم٦م قمٜمف ىمٓمٕم٤م

شضوري٤م ُمـ ضوري٤مت اًمديـ، قمغم ُم٤م هق اًمتح٘مٞمؼ
(3)

.. 

 ىم٤مل اًمزريمٌم: ،اعمٕمتزًم٦م أيْم٤م وممـ ذه٥م إمم أن اًم٘مراءات آطم٤مد وًمٞمس٧م ُمتقاشمرة

ذم سم٤مب اًمّمقم ُمـ اًمٖم٤مي٦م: اًم٘مراءات اًمسبع ُمتقاشمرة قمٜمد إئٛم٦م  وىم٤مل اًمنوضمل»

شإرسمٕم٦م، ومجٞمع أهؾ اًمسٜم٦م ظمالوم٤م ًمٚمٛمٕمتزًم٦م وم٢مَّن٤م آطم٤مد قمٜمدهؿ
(4)

. 

وىمد وًمٞمس٧م ُمتقاشمرة،  ،إن اًم٘مراءات آطم٤مدوم٘مد قمزا اًمنوضمل هٜم٤م ًمٚمٛمٕمتزًم٦م أَّنؿ ي٘مقًمقن 

ول.  شم٘مدم أدًم٦م شمقاشمر اًمٕمنم ذم اعمبح٨م ٕا

 

 

                           

                                                 

 .115ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ص: اٟمٔمر:  (0)

 .068ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:  :اٟمٔمر (2)

 .1/7شمٞمسػم اًمتحرير:  (1)

 .0/176اًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف:  (4)
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 ×  من قال إن القراءات متواترة عن القراء ال عن النبي: املبحث السادس
، وهذا × ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًم٘مراءات ُمتقاشمرة قمـ اًم٘مراء، ٓ قمـ اًمٜمبل

اًم٘مقل ُمـ اًمٖمراسم٦م سمٛمٙم٤من، ظمّمقص٤م إذا قمٚمٛم٧م أظمل اًم٘م٤مرئ يمثرة اًم٘مراء ذم اًمٗمؽمة 

ويدل قمغم ذًمؽ يمثرة اعم١مًمٗم٤مت ذم اًم٘مراءات ذم ، × اًمقاىمٕم٦م سملم اًم٘مراء وسملم اًمٜمبل

 هذه اًمٗمؽمة
(1)

 : ًمت٠مًمٞمػ يمت٤مسمف، إُمر اًمذي دومع أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ جم٤مهد 

: ًمتٛمٞمٞمز اًمّمحٞمح ُمـ همػمه، ُمـ هذا اًمسٞمؾ اجل٤مرف ُمـ اًم٘مراءات: ظمِمٞم٦م أن يتٓمرق  (اًمسبٕم٦م)

ـ إمم اًم٘مراءات اعمتقاشمرة، أو يٚمتبس اًمّمحٞمح سم٤مًمس٘مٞمؿ: ًمٙمثرة اًم٘م راء ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمةاًمٚمح
(2)

. 

وممـ ذه٥م إًمٞمف أسمق سمٕمض اًمٕمٚمامء ذهبقا إمم هذا اًم٘مقل، وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمر وم٢من 

وهم٤مي٦م ُم٤م يبديف ُمدقمل شمقاشمر اعمِمٝمقر ُمٜمٝم٤م »ؿم٤مُم٦م ذم اعمرؿمد اًمقضمٞمز طمٞم٨م ىم٤مل: 

يم٢مدهم٤مم أيب قمٛمر، وٟم٘مؾ احلريم٦م ًمقرش، وصٚم٦م ُمٞمؿ اجلٛمع وه٤مء اًمٙمٜم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم، 

اإلُم٤مم اًمذي ٟمسب٧م شمٚمؽ اًم٘مراءة إًمٞمف .... إٓ أٟمف سم٘مل قمٚمٞمف أٟمف ُمتقاشمر قمـ ذًمؽ 

ُمـ ذًمؽ، وهٜم٤مًمؽ شمسٙم٥م  ومرد ومردذم يمؾ  × اًمتقاشمر ُمـ ذًمؽ اإلُم٤مم إمم اًمٜمبل

 شاًمٕمؼمات، وم٢مَّن٤م ُمـ صمؿ مل شمٜم٘مؾ إٓ آطم٤مدا، إٓ اًمٞمسػم ُمٜمٝم٤م
(3)

. 

ذم إٟمٙم٤مره شمقاشمر اًم٘مراءات ُمـ اًم٘مراء إمم ومٝمذا اًمٙمالم سيح ُمـ أيب ؿم٤مُم٦م 

وممـ ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل أيْم٤م اًمٓمقذم، ×ًمٜمبل ا
(4)

 وذه٥م»ىم٤مل اسمـ سمدران:  

 إمم × اًمٜمبل قمـ شمقاشمره٤م أُم٤م اًمسبٕم٦م، إئٛم٦م قمـ ُمتقاشمرة اًم٘مراءات أن إمم اًمٓمقذم
                                                 

س وقمنميـ إُم٤مُم٤م، ومجع هـ، مجع ىمراءة مخ224ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ أن أسم٤م قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم اعمتقرم:  (0)

هـ ىمراءة قمنميـ ىم٤مرئ٤م، ومجع اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي اعمتقرم: 282إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق اًمبٖمدادي اعمتقرم: 

هـ ذم يمت٤مسمف اًم٘مراءات أيمثر ُمـ قمنميـ ىمراءة، يمام أًمػ همػم ه١مٓء ُمـ اًمٕمٚمامء ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة ذم 101

 .05-04ص:  (اًمسبٕم٦م): يمت٤مب اٟمٔمر × اًم٘مراءات ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمقاىمٕم٦م سملم اًم٘مراء واًمٜمبل

، واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمٚمقُمف ُمـ 06-9ص: "يمت٤مب اًمسبٕم٦م"ًمالؾمتزادة قمـ هذا اعمقضقع اٟمٔمر:  (2)

 .66سمداي٦م اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري إمم قمٍمٟم٤م احل٤مض ص: 

 .078اعمرؿمد اًمقضمٞمز ص:  (1)

 (سمٖمٞم٦م اًمس٤مئؾ ذم أُمٝم٤مت اعمس٤مئؾ)ٗم٤مشمف: اًمديـ، وم٘مٞمف طمٜمبكم، ُمـ ُم١مًمهق ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اًم٘مقي اًمٓمقذم ٟمجؿ  (4)

: ، وإقمالم6/18: هـ، اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م706ت:  (آيمسػم ذم ىمقاقمد اًمتٗمسػم)ديـ، وذم أصقل اًم

1/027-028. 
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 إمم اًمسبٕم٦م اًم٘مراءات هبذه اًمسبٕم٦م إئٛم٦م أؾم٤مٟمٞمد وم٢من ٟمٔمر، حمؾ ومٝمق اًمسبٕم٦م إئٛم٦م

 شمستٙمٛمؾ مل اًمقاطمد قمـ اًمقاطمد ٟم٘مؾ وهل اًم٘مراءات، يمت٥م ذم ُمقضمقدة × اًمٜمبل

شاًمتقاشمر ذوط
(1)

. 

وىمد ذيمر اًمزريمٌم هذا اًم٘مقل، وٟمسبف عمـ وصٗمٝمؿ سمبٕمض اعمت٠مظمريـ، وم٘م٤مل: 

وىم٤مل سمٕمض اعمت٠مظمريـ: اًمتح٘مٞمؼ أَّن٤م ُمتقاشمرة قمـ إئٛم٦م اًمسبٕم٦م، وأُم٤م شمقاشمره٤م قمـ »

يمتبٝمؿ،  ومٗمٞمف ٟمٔمر: وم٢من إؾمٜم٤مد إئٛم٦م اًمسبٕم٦م هلذه اًم٘مراءات ُمقضمقدة ذم ×اًمٜمبل 

شوهل ٟم٘مؾ اًمقاطمد قمـ اًمقاطمد، ومٚمؿ شمستٙمٛمؾ ذوط اًمتقاشمر
(2)

. 

وهذا اًم٘مقل شم٘مدم اًمرد قمٚمٞمف، وأن ورود اًم٘مراءات قمـ ه١مٓء ٓ يدل قمغم 

 اٟمحّم٤مر ُمـ ىمرأ هب٤م ومٞمٝمؿ يمام ٟمص قمغم ذًمؽ همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء.

أضػ إمم ذًمؽ أن ُمـ شمتبع ؿمٞمقخ اًم٘مراء اًمٕمنمة ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ وضمد اًمتقاشمر 

، ومٜم٤مومع ىمرأ قمغم ؾمبٕملم ُمـ اًمت٤مسمٕملم، واسمـ يمثػم وأسمق ×  ُمتقومرا ذم ىمراءاهتؿ إمم اًمٜمبل

قمٛمرو واسمـ قم٤مُمر وقم٤مصؿ ومحزة، وأسمق ضمٕمٗمر، ىمرؤوا يمٚمٝمؿ قمغم قمدد يمبػم ُمـ 

ويمذًمؽ اًمٙمس٤مئل ويٕم٘مقب احلرضُمل  اًمِمٞمقخ، وسمٕمض ؿمٞمقظمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

أظمذ يمؾ ُمٜمٝمام قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًم٘مراء اعمت٘مٜملم
(3)

.

، وًمٞمس إمم اًم٘مراء وم٘مط، يمام  × هبذا يتْمح أن اًم٘مراءات ُمتقاشمرة إمم اًمٜمبلو 

 يدقمل ىم٤مئؾ هذا اًم٘مقل.

                           

                                                 

 . 0/94اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد:  (0)

 .017: اًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف (2)

-0/288 ، 0/441، 2/111اٟمٔمر: هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: ، ٘مراءةذم اًم إئٛم٦م ًمالـمالع قمغم سمٕمض ؿمٞمقخ ه١مٓء (1)

291 ،0/424-425 ،0/147-148 ،0/206-207 ،0/515-516  ،2/182 ،2/186-187 ،

0/271. 
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 موقف ابن الجزري من تواتر القراءات الفصل الثاني : 
 في ذلك وموقف العلماء منه

ُمـ  رياسمـ اجلز ُمقىمػ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ  -إن ؿم٤مء اهلل  –ذم هذا اًمٗمّمؾ ؾم٠مشمٜم٤مول 

ىمقًمف سمّمح٦م اًمسٜمد دون  ُمـاًمٕمٚمامء ُمقىمػ ، وُمـ صح٦م اًمسٜمدشمقاشمر اًم٘مراءات و

 .ذم سمٕمض اًم٘مراءات اًمتقاشمر

ذم شمقاشمر اًم٘مراءات يدرك أن ًمف  وذًمؽ أن اعمتتبع ًمٙمالم اإلُم٤مم اسمـ اجلزري 

: اًمتقاشمر، وصح٦م اًمسٜمد، وىمد أصمب٧م يمال اًم٘مقًملم ذم يمت٤مسمٞمف:  مه٤م ،ىمقًملم ذم هذه اعمس٠مًم٦م

 . (اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم)و  (د اعم٘مرئلمُمٜمج)
 .(ـمٞمب٦م اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم) اًم٘مقل سمّمح٦م اًمسٜمد ذم ُمٜمٔمقُمتف: اىمتٍم قمغمسمٞمٜمام 

 التواتر في كتابه منجد املقرئني إثبات ابن الجزري:  املبحث األول

قمغم أن اًم٘مراءات اًمٕمنم ُمتقاشمرة،  (جد اعم٘مرئلمٜمُم)ذم يمت٤مسمف ٟمص اسمـ اجلزري

 اًم٘مرآن ٓ يثب٧م إٓ سم٤مًمتقاشمر. وأن 

يمؾ ىمراءة واوم٘م٧م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤م وواوم٘م٧م »ُمٕمروم٤م اًم٘مراءات اعم٘مبقًم٦م: ىم٤مل  

شأطمد اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م وًمق شم٘مديرا، وشمقاشمر ٟم٘مٚمٝم٤م، هذه اًم٘مراءة اعمتقاشمرة اعم٘مٓمقع هب٤م
(1)

. 

 ءات، دمد أٟمف ضمٕمؾ اًمتقاشمر ضمزءا ُمـ شمٕمريػ اًم٘مراشوشمقاشمر ٟم٘مٚمٝم٤م» وم٤مٟمٔمر إمم ىمقًمف:

 سمحٞم٨م ٓ شمٕمرف اًم٘مراءات اعم٘مبقًم٦م إٓ سمتقومره ومٞمٝم٤م.

وٟمٕمٜمل سم٤معمتقاشمر ُم٤م رواه مج٤مقم٦م قمـ مج٤مقم٦م »:  وىم٤مل ذم ُمقضع آظمر ُمـ هذا اًمٙمت٤مب

ششمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ُمـ همػم شمٕمٞملم قمدد هذا هق اًمّمحٞمح.. ،يمذا إمم ُمٜمتٝم٤مه
(2)

 . 

صقًمٞملم، ومٝمذا اًمٙمالم يقضح أٟمف يريد سمتقاشمر اًم٘مراءات، اًمتقاشمر اعمٕمروف قمٜمد إ

                                                 

  .79ص:  ( ُمٜمجد اعم٘مرئلم0)

 .81( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص: 2)
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 وًمٞمس وم٘مط صح٦م اًمسٜمد.

وىم٤مل أيْم٤م ُمٍمطم٤م سمتقاشمر ىمراءات إئٛم٦م اًمٕمنمة، سمٕمد أن ذيمر اًمٙمالم اعمت٘مدم ذم 

ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذه ٕريم٤من اًمثالصم٦م هق ىمراءة واًمذي مجع »أريم٤من ىمبقل اًم٘مراءة، ىم٤مل: 

شإئٛم٦م اًمٕمنمة اًمذي أمجع اًمٜم٤مس قمغم شمٚم٘مٞمٝم٤م سم٤مًم٘مبقل..
(1)

 . 

راءات إئٛم٦م اًمٕمنمة ضم٤مُمٕم٦م ًمٚمنموط اًمثالصم٦م، سمام ومٞمٝم٤م وهذا يمالم سيح ذم أن ىم

 .ذط اًمتقاشمر 

 ومٝمذه سمٕمض اًمٜم٘مقل ُمـ يمالُمف ذم إصمب٤مت اًمتقاشمر ذم هذا اًمٙمت٤مب.

ٟم٘مؾ يمالم سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم يمت٤مسمف هذا ذم إصمب٤مت اًمتقاشمر،   يمام أن اسمـ اجلزري

 ُمسٚمام ًمف همػم ُمٕمؽمض قمٚمٞمف.

وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ٟم٘مٚمف يمالم اسمـ اًمّمالح
(2)

ىم٤مل »ذم اؿمؽماط اًمتقاشمر طمٞم٨م ىم٤مل:  

اًمِمٞمخ أسمق قمٛمرو سمـ اًمّمالح وهق اعمجتٝمد اعم٘مٞمد
(3)

 يٙمقن أن ذم ذًمؽ: يِمؽمط 

 وشمٚم٘متف يمذًمؽ، ٟم٘مٚمف واؾمتٗم٤مض ىمرآٟم٤م،×  اهلل رؾمقل قمـ ٟم٘مٚمف شمقاشمر ىمد سمف اعم٘مروء

 ُم٤م قمغم واًم٘مٓمع، اًمٞم٘ملم ذًمؽ ذم اعمٕمتؼم ٕن اًمسبع: اًم٘مراءات يمٝمذه سم٤مًم٘مبقل، إُم٦م

 اًمٕمنم قمدا يمام أو اًمسبع، قمدا يمام ذًمؽ ومٞمف يقضمد مل ومام إصقل، ذم ومتٝمد شم٘مرر

ش..ذم اًمّمالة وظم٤مرج اًمّمالة. يمراهٞم٦م ُمٜمع ٓ حتريؿ، ُمٜمع سمف اًم٘مراءة ُمـ ومٛمٛمٜمقع
(4)

.  

ىمٚم٧م وهذا ٟمص »وىم٤مل اسمـ اجلزري ذم ُمقضع آظمر سمٕمد ٟم٘مؾ يمالم اسمـ اًمّمالح: 

شقمغم شمقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنمة
(5)

 . 

                                                 

 .81اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص:  (0)

دي٨م واًمٗم٘مف ء اًمب٤مرزيـ ذم اًمتٗمسػم واحلهق قمثامن سمـ قمبد اًمرمحـ أسمق قمٛمرو اسمـ اًمّمالح: أطمد اًمٕمٚمام (2)

هـ اٟمٔمر: 641اًمذي يٕمرف سمٛم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ت:  (ُمٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمؿ احلدي٨م)وهمػمه٤م، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: 

 .4/217،  وإقمالم: 220-5/221ؿمذرات اًمذه٥م: 

 .4/495ُمـ إئٛم٦م اٟمٔمر: اًمبحر اعمحٞمط:  ظم٤مص إُم٤مم ُمذه٥م يٕمدو ٓ : هق اًمذياعم٘مٞمد اعمجتٝمد (1)

 .85 -84( ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:4)

 .066اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص:  (5)
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ذم شمقاشمر ٟم٘مؾ ذم هذا اًمٙمت٤مب أيْم٤م يمالم اًمسبٙملاجلزري  يمام أن اسمـ

اًم٘مراءات اًمٕمنمة أيْم٤م
(1)

. 

سحي٦م ذم اؿمؽماط اًمتقاشمر قمٜمده ذم  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)ف ومٝمذه اًمٜمّمقص ُمـ يمت٤مسم

 وأن اًم٘مراءات اًمٕمنم ُمتقاشمرة قمٜمده. ،اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م

 

 

                           

                                                 

 .075-070اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص: اٟمٔمر  (0)
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 (النشر) الجزري التواتر في كتابه إثبات ابن :املبحث الثاني
اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات )ذم يمت٤مسمف  اًم٘مراءات اًمٕمنم اًم٘مقل سمتقاشمراسمـ اجلزريأصمب٧م 

وهذه  ومٞمام دمقز اًم٘مراءة سمف، اؿمؽماط اًمتقاشمر فذم همػم ُمقضع ُمٜمىمرر ، وم٘مد  (اًمٕمنم

 سمٕمض ٟمّمقصف ذم ذًمؽ.

 اعمٕمّمقُم٦م إُم٦م وأمجٕم٧م»ُمبٞمٜم٤م أٟمام شمْمٛمٜمتف اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمتقاشمر: ىم٤مل  

 وٟم٘مص، زي٤مدة ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م ُم٤م وشمرك اعمّم٤مطمػ، هذه شمْمٛمٜمتف ُم٤م قمغم اخلٓم٠م ُمـ

 صمبقشم٤مً  قمٜمدهؿ يثب٧م ومل قمٚمٞمٝمؿ شمقؾمٕم٦م ومٞمف ُم٠مذوٟم٤مً  يم٤من مم٤م سم٠مظمرى، يمٚمٛم٦م وإسمدال

شاًم٘مرآن ُمـ أٟمف ُمستٗمٞمْم٤مً 
(1)

. 

 ومل»، ُمع ىمقًمف: شأمجٕم٧م إُم٦م اعمٕمّمقُم٦م قمغم ُم٤م شمْمٛمٜم٧م هذه اعمّم٤مطمػ»وم٘مقًمف: 

هق شم٘مرير ًمٚمتقاشمر: ًمٕمدم اٟمحّم٤مر  شاًم٘مرآن ُمـ أٟمف ُمستٗمٞمْم٤مً  صمبقشم٤مً  قمٜمدهؿ يثب٧م

 اعمجٛمٕملم ذم قمدد ُمٕملم.

ُمٍمطم٤م سمٕمدم ضمقاز اًم٘مراءة سمٖمػم اعمتقاشمر، سمٕمد أن ذيمر إىمس٤مم اًمثالصم٦م  وىم٤مل 

اًمتل قمزا عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز
(2)

أٟمف ىمسؿ اًم٘مراءات إًمٞمٝم٤م، ىم٤مل ذم يمالُمف قمغم  

 وأيمثر»ق ُم٤م صح ؾمٜمده، ُمرضمح٤م قمدم ضمقاز اًم٘مراءة سمف ذم اًمّمالة: اًم٘مسؿ اًمث٤مين، وه

 وإن، × اًمٜمبل قمـ ُمتقاشمرة شمثب٧م مل اًم٘مراءات هذه ٕن اجلقاز: قمدم قمغم اًمٕمٚمامء

 اعمّمحػ قمغم اًمّمح٤مسم٦م سم٢ممج٤مع أو إظمػمة، سم٤مًمٕمرض٦م ُمٜمسقظم٦م وم٢مَّن٤م سم٤مًمٜم٘مؾ صمبت٧م

 إطمرف ُمـ شمٙمـ مل أَّن٤م أو ن،اًم٘مرآ سمٛمثٚمف يثب٧م ٟم٘مالً  إًمٞمٜم٤م شمٜم٘مؾ مل أَّن٤م أو اًمٕمثامين،

شًمٚمامٟمٕملم ُمآظمذ هذه يمؾ اًمسبٕم٦م
(3)

. 

                                                 

 .0/04اًمٜمنم:  (0)

هق ُمٙمل سمـ أسمك ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز، أسمق حمٛمد: ُم٘مرئ، قم٤ممل سم٤مًمتٗمسػم واًمٕمرسمٞم٦م، ؾمٙمـ ىمرـمب٦م وظمٓم٥م وأىمرأ  (2)

 (ػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات وقمٚمٚمٝم٤ماًمٙمِم)و (ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن)سمج٤مُمٕمٝم٤م، وًمف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: 
 . 101-2/119: ، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م196-0/194: ٤مرـروم٦م اًم٘مراء اًمٙمبـر ُمٕمـهـ، اٟمٔم417ت:

 .0/09اًمٜمنم:  (1)
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دمد أٟمف ضمٕمؾ اًم٘مسٛملم  -وهق ُم٤م شمقاشمر -وم٤مٟمٔمر إمم يمالُمف هٜم٤م قمغم اًم٘مسؿ إول

مم٤م ٓ دمقز  -وُم٤م مل يّمح ؾمٜمده ،رــقاشمـؿ يتـده وًمـح ؾمٜمـ٤م صـ٤م ُمـومه -٤مىمٞملمـاًمب

اًم٘مراءة سمف
(1)

 هذه ٕن اجلقاز: قمدم قمغم ٚمامءاًمٕم وأيمثر»هذا سم٤مإلض٤موم٦م إمم ىمقًمف:  .

 يثب٧م ٟم٘مالً  إًمٞمٜم٤م شمٜم٘مؾ مل أَّن٤م أو»ُمع ىمقًمف:  ش× اًمٜمبل قمـ ُمتقاشمرة شمثب٧م مل اًم٘مراءات

دمد أٟمف اؿمؽمط اًمتقاشمر ومٞمام دمقز اًم٘مراءة  شسم٤مًمٜم٘مؾ صمبت٧م وإن»وىمقًمف:  ،شاًم٘مرآن سمٛمثٚمف

يبٚمغ اًمتقاشمر ًمٙمٜمف مل  -وإن صمب٧م سم٤مًمٜم٘مؾ -ُمرضمح٤م قمدم ضمقاز اًم٘مراءة سمٖمػم اعمتقاشمر  ،سمف

 اًمذي يثب٧م سمف اًم٘مرآن. 

ذم يمالُمف اعمت٘مدم ُمـ شمقاشمر ُم٤م ًمٞمس ُمـ  ،ذم رده قمغم اسمـ احل٤مضم٥موىم٤مل أيْم٤م 

ىمبٞمؾ إداء، سمٕمد أن ذيمر ٟمققمل آظمتالف ذم اًم٘مراءات، سملم اظمتالف ذم اًمٚمٗمظ وم٘مط، 

واظمتالف ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك، ُمقضح٤م ُمقىمٗمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مظمتالف إداء، يم٤مإلدهم٤مم 

 إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي وهق»شمرىمٞمؼ اًمراءات وٟمحقه٤م، ىم٤مل ذم هذا اًمٜمقع ُمـ آظمتالف: و

 يم٤معمد إداء، ىمبٞمؾ ُمـ ًمٞمس ومٞمام ُمتقاشمرة واًمسبٕم٦م: سم٘مقًمف احل٤مضم٥م سمـ قمٛمرو أسمق

 ذًمؽ ذم اخلالوملم سملم شمٗمرىمتف ذم أص٤مب وإن وهق وٟمحقه، اهلٛمز وختٗمٞمػ، واإلُم٤مًم٦م

 اًمٚمٗمٔمل آظمتالف سمتقاشمر وىمٓمٕمف ٟم٘مٚمف ٤مًمتلم،احل سملم شمٗمرىمتف ذم واهؿ ومٝمق ذيمرٟم٤مه، يمام

 سم٤مب ُمـ هذا شمقاشمر يم٤من ذًمؽ شمقاشمر صمب٧م وإذا واطمد، ٟم٘مٚمٝمام ذم مه٤م سمؾ إدائل، دون

 يمٚمف ذًمؽ شمقاشمر قمغم ٟمص وىمد سمقضمقده، إٓ يّمح ٓ أو سمف، إٓ ي٘مقم ٓ اًمٚمٗمظ إذ أومم:

اًمب٤مىمالين اًمٓمٞم٥م سمـ سمٙمر أيب يم٤مًم٘م٤ميض إصقل، أئٛم٦م
(2)

 وهمػمه، ٟٓمتّم٤مرا يمت٤مسم٦م ذم 

 شأقمٚمؿ واهلل ذًمؽ إمم احل٤مضم٥م اسمـ شم٘مدم أطمداً  ٟمٕمٚمؿ وٓ
(3)

.  

                                                 

 اعمّمدر اًمس٤مسمؼ. اٟمٔمر: (0)

اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م، اعمٕمروف سم٤مًمب٤مىمالين، اًمٕمٚمؿ اعمِمٝمقر: صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٙمثػمة،  :هق (2)

، ووومٞم٤مت 085-11/081هـ، اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء: 411ا ـمقيؾ اعمٜم٤مفمرة ت: ويم٤من قم٤معم٤م ُمٜم٤مفمر

 . 271-4/269إقمٞم٤من: 

 .10-0/11اًمٜمنم:  (1)
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وم٤مسمـ اجلزري هٜم٤م رد قمغم اسمـ احل٤مضم٥م ذم شمٗمري٘مف سملم آظمتالف اًمٚمٗمٔمل 

 صقل.، ُمبٞمٜم٤م أن اجلٛمٞمع ُمتقاشمر يمام ٟمص قمٚمٞمف أئٛم٦م إ وآظمتالف إدائل

م اًمٕمٚمامء ذم شمقاشمر يمذًمؽ وم٢من ُمـ صقر إصمب٤مشمف اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف هذا ٟم٘مٚمف يمال

 اًم٘مراءات ُمسٚمام ًمف همػم ُمٕمؽمض قمٚمٞمف.

أن اًم٘مرآن ٓ يثب٧م سمخؼم أطم٤مد،  ذم ٟم٤مىمال يمالم ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ىم٤مل 

وهق ىمراءات  ،سمٕمد أن ذيمر يمالم ُمٙمل ذم اًم٘مسؿ إول ُمـ اًم٘مراءات -وُم٘مررا ًمف، 

 وضمٝمف وصح أطم٤مد، قمـ ٟم٘مٚمف صح ُم٤م اًمث٤مين ُمـ اًم٘مراءات واًم٘مسؿ» ىم٤مل: -اًمٕمنمة 

 إطمدامه٤م: ًمٕمٚمتلم، سمف ي٘مرأ وٓ ،ي٘مبؾ ومٝمذا اعمّمحػ، ظمط ًمٗمٔمف وظم٤مًمػ اًمٕمرسمٞم٦م، ذم

 اًمقاطمد، سمخؼم سمف ي٘مرأ ىمرآن يثب٧م وٓ أطم٤مد، سم٠مظمب٤مر أظمذ إٟمام سم٢ممج٤مع، ي١مظمذ مل أٟمف

 ي٘مٓمع مل وُم٤م وصحتف، ُمٖمٞمبف قمغم ي٘مٓمع ومال قمٚمٞمف، أمجع ىمد عم٤م خم٤مًمػ أٟمف اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمٚم٦م

شسمف... اًم٘مراءة قزدم ٓ صحتف قمغم
(1)

. 

 أظمذ إٟمام سم٢ممج٤مع ي١مظمذ مل أٟمف إطمدامه٤م: ًمٕمٚمتلم، سمف ي٘مرأ وٓ»  وم٤مٟمٔمر إمم ىمقًمف 

دمد أن ُمٙمٞم٤م اؿمؽمط اًمتقاشمر  شاًمقاطمد ... سمخؼم سمف ي٘مرأ ىمرآن يثب٧م وٓ أطم٤مد سم٠مظمب٤مر

  د، وأن اسمـ اجلزري واوم٘مف قمغم ذًمؽ.ذم صمبقت اًم٘مرآن، ومل يٙمتػ سمّمح٦م اًمسٜم

قمٜمد متثٞمٚمف ًمألىمس٤مم اًمثالصم٦م اًمتل إُمر وضقطم٤م: أن اسمـ اجلزري ويزيد هذا 

وهق اًمذي ي٘مرأ سمف ويتقومر ومٞمف ذط  -قمزاه٤م عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ُمث ؾ ًمٚم٘مسؿ إول 

 .اعمتقاشمرة سم٠مُمثٚم٦م ُمـ اًم٘مراءات -اًمتقاشمر

ول: اًم٘مسؿ ىمٚم٧م وُمث٤مل» :ىم٤مل ﴾ٺ﴿ ٕا
(2)

﴾َُمٚمِِؽ ﴿و ،
 (3)

  ﴾چ﴿و ،

                                                 

 .09-0/08اًمٜمنم:  (0)

 وذم همػمه٤م. 4ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م أي٦م:   (2)

ًمٕمنمة: ىمرأ قم٤مصؿ، واًمٙمس٤مئل، ويٕم٘مقب، وظمٚمػ اًمبزار: سم٤معمد، أي: إصمب٤مت أًمػ سمٕمد اعمٞمؿ، وىمرأ سم٤مىمل ا (1)

، وإحت٤مف ومْمالء اًمبنم ص: 0/201، واًمٜمنم: 08سم٤مًم٘مٍم، أي: سمحذف إًمػ سمٕمده٤م، اٟمٔمر: اًمتٞمسػم: 

062-061 .  
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﴾قنَ خُي٤َمِدقمُ ﴿و ،[9]اًمب٘مرة:
(1)

 ﴾َوًأْوَص ﴿و
(2) 

عْ ﴿و،[012]اًمب٘مرة: ﴾ہ﴿ ﴾َيٓم ق 
(3)

 

شاعمِمٝمقرة اًم٘مراءات ُمـ ذًمؽ ، وٟمحق [084، 058]اًمب٘مرة:  ﴾ڳ﴿و
(4)

. 

 -وهق اًمذي شم٘مدم ىمبؾ ىمٚمٞمؾ أٟمف رضمح قمدم ضمقاز اًم٘مراءة سمف -وُمث ؾ ًمٚم٘مسؿ اًمث٤مين 

 ُمث٤مل»ل: طمٞم٨م ىم٤م -وإن صح ؾمٜمده٤م -ُمث ؾ هلذا اًم٘مسؿ سم٠مُمثٚم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ اًمٕمنمة 

يَمرِ ): اًمدرداء وأيب ُمسٕمقد سمـ اهلل قمبد ىمراءة اًمث٤مين: اًم٘مسؿ ُٟمَثك َواًمذ  ْٕ (َوا
(5)

 

ِٚمٌؽ  َأَُم٤مَُمُٝمؿ َويَم٤منَ ) قمب٤مس اسمـ وىمراءة، [1]اًمٚمٞمؾ: ﴾ں  ں  ڻ    ڻ ﴿ ذم:  ُم 

٤م) (،هَمّْمب٤مً  َص٤محِل٦َمٍ  ؾَمِٗمٞمٜم٦َمٍ  يُمؾ   َي٠ْمظُمذُ  (يَم٤مومِراً  ُ وَمَٙم٤منَ  اًْمُٖماَلم َوَأُم 
(6)

 صمب٧م مم٤م ذًمؽ وٟمحق ،

شاًمث٘م٤مت سمرواي٤مت
(7)

. 

يمام ٟم٘مؾ ذم اًمٜمنم أيْم٤م يمالم اسمـ اًمّمالح، واسمـ اًمسبٙمل ذم شمقاشمر اًم٘مراءات 

وهق ُم٤م وراء  - ُمبٞمٜم٤م ىمقهلام أن ُم٤م مل يتقاشمرو ،اًمٕمنمة، ُمسٚمام ًمف همػم ُمٕمؽمض قمٚمٞمف

ٓ دمقز اًم٘مراءة سمف -اًمٕمنمة
(8)

. 

قمغم شمقاشمر  -ُمسٚمام هل٤م -ـ اجلزري وىمد ٟمص اسمـ اًمسبٙمل ذم اًمٗمتقى اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اسم

                                                 

ىمرأ ٟم٤مومع، واسمـ يمثػم، وأسمق قمٛمرو: سمْمؿ اًمٞم٤مء، وومتح اخل٤مء، وإصمب٤مت أًمػ سمٕمده٤م، ُمع يمن اًمدال، وىمرأ سم٤مىمل  (0)

، واًمٜمنم: 72ًمدال، اٟمٔمر: اًمتٞمسػم ص: اًمٕمنمة: سمٗمتح اًمٞم٤مء وإؾمٙم٤من اخل٤مء، وطمذف إًمػ، وومتح ا

 .071، وإحت٤مف ومْمالء اًمبنم ص: 2/056

ـ ُمع ختٗمٞمػ اًمّم٤مد، وىمرأ سم٤مىمل اًمٕمنمة: سمتِمديد اًمّم٤مد ُمـ (2) ـ قم٤مُمر: هبٛمزة ُمٗمتقطم٦م سملم اًمقاوي همػم مهزة  ىمرأ ٟم٤مومع وأسمق ضمٕمٗمر واسم

ـ اٟمٔمر اًمٜمنم  .091، وإحت٤مف ومْمالء اًمبنم ص: 2/067: سملم اًمقاوي

زة واًمٙمس٤مئل وظمٚمػ سم٤مًمٞم٤مء وشمِمديد اًمٓم٤مء وإؾمٙم٤من اًمٕملم وواوم٘مٝمؿ يٕم٘مقب احلرضُمل ذم اعمقضع ىمرأ مح  (1)

، وإحت٤مف ومْمالء 2/068إول، واًمب٤مىمقن سم٤مًمت٤مء وختٗمٞمػ اًمٓم٤مء وومتح اًمٕملم ذم اعمقضٕملم اٟمٔمر اًمٜمنم: 

 .095اًمبنم ص: 

 .0/09اًمٜمنم:  اٟمٔمر: (4)

ـ ُمسٕمقد وأيب اًمدرداء  (5) ـ اسم  .2/216، وصحٞمح ُمسٚمؿ: 9/291، اٟمٔمر: صحٞمح اًمبخ٤مري: ىمراءة ؿم٤مذة شمروى قم

ـ ضمبػم اٟمٔمر: صحٞمح اًمبخ٤مري:   (6) ـ قمب٤مس وؾمٕمٞمد سم ـ اسم  .7/011، وصحٞمح ُمسٚمؿ: 00/451ىمراءة ؿم٤مذة شمروى قم

 .0/09اًمٜمنم:  (7)

 .42-40، 0/17اٟمٔمر: اعمّمدر اًمس٤مسمؼ:   (8)
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اًم٘مراءات اًمٕمنمة، طم٤مل اشمٗم٤مق اًمرواة، وطم٤مل اٟمٗمرادهؿ، ٟم٤مؾمب٤م ُمـ ؿمؽ ذم رء ُمـ 

ذًمؽ إمم اجلٝمؾ، وإٟمٙم٤مر ُم٤م قمٚمؿ ُمـ اًمديـ سم٤مًمرضورة
(1)

. 

وهبذا أظمتؿ يمالم اسمـ اجلزري ذم اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم ىمبقل اًم٘مراءة، ذم يمت٤مسمٞمف: 

ُمٜمزًم٦م  ،ة يمٚمٝم٤مأن اًم٘مراءات اًمٕمنمة ُمتقاشمرشم٘مريره ومٞمٝمام و ، (اًمٜمنم)و  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)

 ُمـ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ.

ومٞمف  وهذا اًم٘مقل ٓ حيت٤مج إمم ُمٜم٤مىمِم٦م وٓ شمٕمٚمٞمؼ: عمقاوم٘م٦م اسمـ اجلزري  

جلٛمٝمقر اًمٕمٚمامء ُمـ ىمراء ووم٘مٝم٤مء وأصقًمٞملم وهمػمهؿ
(2)

. 

  

 

                           

                                                 

 .42-40، 0/17اٟمٔمر: اعمّمدر اًمس٤مسمؼ:  (0)

 .78-0/72ًمٜمنم ًمٚمٜمقيري: اٟمٔمر: ذح ـمٞمب٦م ا (2)
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 في عدم اشرتاط التواتر : كالم ابن الجزري املبحث الثالث
  (منجد املقرئني)في كتابه 

ذم همػم ُمقضع ُمـ يمت٤مسمف ُمٜمجد اعم٘مرئلم قمغم قمدم  رمحف اهلل ٟمص اسمـ اجلزري

اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم ىمبقل اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م، وىمرر ذم همػم ُمقضع ُمٜمف أن سمٕمض 

، وإًمٞمؽ سمٕمض ٟمّمقصف ذم هذا اًم٘مراءات صحٞمح٦م اًمسٜمد، همػم سم٤مًمٖم٦م طمد اًمتقاشمر

وم٢من ىمٚم٧م ىمد وضمدٟم٤م ذم اًمٙمت٥م اعمِمٝمقرة اعمتٚم٘م٤مت سم٤مًم٘مبقل شمب٤ميٜم٤م »:  ىم٤مل ٙمت٤مب، اًم

ذم سمٕمض إصقل واًمٗمرش، يمام ذم: اًمِم٤مـمبٞم٦م ٟمحق ىمراءة اسمـ ذيمقان
(1)

 ﴾شَمت بَِٕم٤منِ ﴿: 

سمتخٗمٞمػ اًمٜمقن [89]يقٟمس:
(2)

، وىمراءة هِم٤مم
(3)

سمٞم٤مء سمٕمد  [17]إسمراهٞمؿ: ﴾َأوْمِئٞمَدةً ﴿: 

اهلٛمزة
(4)

، ويم٘مراءة ىمٜمبؾ
(5)

سمقاو سمٕمد اهلٛمزة[ 29]اًمٗمتح: ﴾قَمغَم ؾُم١ُموىِمفِ ﴿: 
(6)

، وهمػم 

ذًمؽ ُمـ اًمتسٝمٞمالت واإلُم٤مٓت، اًمتل ٓ شمقضمد ذم همػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م إٓ ذم يمت٤مب 

أو اصمٜملم، وهذا ٓ يثب٧م سمف شمقاشمر، ىمٚم٧م هذا وؿمبٝمف وإن مل يبٚمغ ُمبٚمغ اًمتقاشمر، صحٞمح 

ٕم٦م اًمتل ٟمزل هب٤م، واًمٕمدل ُم٘مٓمقع سمف، ٟمٕمت٘مد أٟمف ُمـ اًم٘مرآن، وأٟمف ُمـ إطمرف اًمسب

                                                 

هق: قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ سمِمػم سمـ ذيمقان، أسمق قمٛمرو وأسمق حمٛمد، اًمبٝمراين، ُمقٓهؿ، اًمدُمِم٘مل، ُم٘مرئ  (0)

دُمِمؼ، وإُم٤مم ضم٤مُمٕمٝم٤م وأطمد راويل قمبد اهلل سمـ قم٤مُمر، ىمرأ قمغم أيقب سمـ متٞمؿ، وهمػمه، وىمرأ قمٚمٞمف ه٤مرون سمـ 

: ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مراٟمٔمر: هـ. 242، ت: ُمقؾمك إظمٗمش، وحمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمّمقري، وهمػممه٤م

 .415-0/414، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 0/098-210

ـ قم٤مُمر سمخٚمػ قمٜمف اٟمٔمر: اًمٜمنم:  (2) ـ اسم  .107، وإحت٤مف ومْمالء اًمبنم ص: 2/205وهِم٤مم قم

هق: هق هِم٤مم سمـ قمامر أسمق اًمقًمٞمد اًمسٚمٛمل ؿمٞمخ أهؾ دُمِمؼ وُمٗمتٞمٝمؿ وُم٘مرئٝمؿ وحمدصمٝمؿ وظمٓمٞمبٝمؿ، ىمرأ  (1)

هـ، اٟمٔمر: 245ـ ظم٤مًمد وأيقب سمـ متٞمؿ وهمػممه٤م، وىمرأ قمٚمٞمف احلٚمقاين وإظمٗمش وهمػممه٤م، ت: قمغم قمراك سم

 .156-2/154وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م:  412-0/196ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مر: 

 .141، وإحت٤مف ومْمالء اًمبنم ص: 2/225سمخٚمػ قمٜمف، اٟمٔمر: اًمٜمنم:  (4)

، اعمٙمل اعم٘مرئ، أطمد اًمِمٞمقخ اعم٘مرئلم وأطمد اعمخزوُمل، ُمقٓهؿ، اعمٚم٘م٥م سم٘مٜمبؾ هق حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ (5)

هـ، 290راويل اسمـ يمثػم، ضمقد اًم٘مرآن قمغم اًم٘مقاس، وأظمذ قمـ اًمبزي، وأظمذ قمٜمف، اسمـ جم٤مهد، وهمػمه، ت: 

 . 066-2/065، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 0/211اٟمٔمر ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مر: 

 .500ص:  ، وإحت٤مف ومْمالء اًمبنم2/251وًمف وضمف هبٛمزة ؾم٤ميمٜم٦م، اٟمٔمر: اًمٜمنم:  (6)
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اًمْم٤مسمط إذا اٟمٗمرد سمٌمء حتتٛمٚمف اًمٕمرسمٞم٦م واًمرؾمؿ واؾمتٗم٤مض وشمٚم٘مل سم٤مًم٘مبقل ىمٓمع سمف 

شوطمّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ..
(1)

 . 

هذا وؿمبٝمف وإن مل يبٚمغ ُمبٚمغ اًمتقاشمر صحٞمح ُم٘مٓمقع سمف ٟمٕمت٘مد أٟمف »: وم٘مقًمف

أن  يمؾ ذًمؽ سيح ذم شواًمٕمدل اًمْم٤مسمط إذا اٟمٗمرد سمٌمء...»ُمع ىمقًمف:  ،شُمـ اًم٘مرآن

هذه اًم٘مراءات اًمتل ُمث ؾ هب٤م هل وُم٤م يم٤من ُمثٚمٝم٤م، مل شمبٚمغ طمد اًمتقاشمر قمٜمده، وإٟمام هل 

ـ اٟمٗمراد اًمٕمدل اًمْم٤مسمط اعمحتٗم٦م سم٤مًم٘مراـئ ُم٦م هل٤م سم٤مًم٘مبقل، ُمع أَّن٤م ىمراءات ُمتقاشمرة. ،ُم  وشمٚم٘مل ٕا

وأُم٤م اًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م ومٝمل قمغم ىمسٛملم، إول: »وىم٤مل ذم هذا اًمٙمت٤مب أيْم٤م: 

٘مؾ اًمٕمدل اًمْم٤مسمط قمـ اًمٕمدل اًمْم٤مسمط يمذا إمم ُمٜمتٝم٤مه، وواومؼ اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م صح ؾمٜمده سمٜم

واًمرؾمؿ، وهذا قمغم ضسملم: ضب اؾمتٗم٤مض ٟم٘مٚمف وشمٚم٘م٤مه إئٛم٦م سم٤مًم٘مبقل، يمام اٟمٗمرد 

سمف سمٕمض اًمرواة، وسمٕمض اًمٙمت٥م اعمٕمتؼمة، أو يمٛمراشم٥م اًم٘مراء ذم اعمد أو ٟمحق ذًمؽ، 

ف اًمسبٕم٦م، يمام شمبلم طمٙمؿ ُمـ إطمر × ومٝمذا صحٞمح ُم٘مٓمقع سمف أٟمف ُمٜمزل قمغم اًمٜمبل

شاعمتٚم٘مل سم٤مًم٘مبقل، وهذا اًمرضب يٚمحؼ سم٤مًم٘مراءة اعمتقاشمرة وإن مل يبٚمغ ُمبٚمٖمٝم٤م..
(2)

. 

-ثؾ: ُمراشم٥م اًم٘مراء ذم اعمدُم ،وم٤معم١مًمػ ذيمر هٜم٤م أن ُم٤م صح ؾمٜمده واؾمتٗم٤مض

 -همػم سم٤مًمغ درضم٦م اًمتقاشمر  ،وُمثؾ: ُم٤م اٟمٗمرد سمف سمٕمض اًمرواة صحٞمح اًمسٜمد -قمٜمده

 تقاشمر. ًمٙمٜمف ُمٚمحؼ سم٤معم -قمٜمده

وًمٞمس ذم هذا شمٜم٤مىمض ُمع رد اعم١مًمػ اعمت٘مدم قمغم اسمـ احل٤مضم٥م، ذم ىمقًمف سمتقاشمر ُم٤م 

ًمٞمس ُمـ ىمبٞمؾ إداء، وم٢من يمالم اسمـ احل٤مضم٥م ذم أصؾ اعمد، ويمالم اعم١مًمػ ذم شمقاشمر 

اًم٘مدر اعمِمؽمك سملم اًم٘مراء ُمـ اعمد وأُم٤م ُمراشم٥م اعمد سملم اًم٘مراء: ومٝمل قمٜمد اسمـ اجلزري 

وىمد ٟمس٥م ٞمف ذم يمالُمف اعمت٘مدم ىمبؾ ىمٚمٞمؾ، ٜمد، يمام ٟمص قمٚمُمـ اًم٘مسؿ اًمّمحٞمح اًمس

 ُمـ ادقمك اًمتقاشمر ومٞمام اٟمٗمرد سمف سمٕمض اًم٘مراء إمم اجلٝمؾ سمٛمٕمٜمك اًمتقاشمر.اعم١مًمػ 

                                                 

 .91-89ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:  (0)

 .80ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:  (2)
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وٟمحـ ُم٤م ٟمدقمل اًمتقاشمر ذم يمؾ ومرد ومرد، مم٤م اٟمٗمرد سمف سمٕمض اًمرواة، أو »: ىم٤مل

إٟمام اعم٘مروء اظمتص سمبٕمض اًمٓمرق، ٓ يدقمل ذًمؽ إٓ ضم٤مهؾ، ٓ يٕمرف ُم٤م اًمتقاشمر، و

سمف قمـ اًم٘مراء اًمٕمنمة قمغم ىمسٛملم: ُمتقاشمر، وصحٞمح ُمستٗم٤مض، ُمتٚم٘مك سم٤مًم٘مبقل، 

شواًم٘مٓمع طم٤مصؾ هبام
(1)

. 

وم٤مًمذي وصؾ إًمٞمٜم٤م اًمٞمقم ُمتقاشمرا، أو صحٞمح٤م ُم٘مٓمققم٤م سمف: »وىم٤مل ذم ُمقضع آظمر: 

ىمراءات إئٛم٦م اًمٕمنمة، ورواهتؿ اعمِمٝمقريـ، هذا اًمذي حترر ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء، 

 شس اًمٞمقم سم٤مًمِم٤مم واًمٕمراق وُمٍم واحلج٤مز..وقمٚمٞمف اًمٜم٤م
(2)

. 

سحي٦م ذم  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم) ذم يمت٤مسمف:ومٝمذه اًمٜمّمقص ُمـ يمالم اسمـ اجلزري 

قمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر قمٜمده ذم مجٞمع ىمراءات اًمٕمنمة، وأن سمٕمض ىمراءاهتؿ قمٜمده هل 

 ُمـ رواي٦م اًمٕمدل اًمْم٤مسمط اعمحتٗم٦م سم٤مًم٘مرائـ احل٤مصؾ هب٤م اًم٘مٓمع.

 

 

                           

                                                 

 .90ص:  ُمٜمجد اعم٘مرئلم (0)

 99ص:  اعمّمدر اًمس٤مسمؼ (2)
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 كالم ابن الجزري في عدم اشرتاط التواتر:  املبحث الرابع
 (النشر) في كتابه 

يدرك سمقضقح أٟمف ىمرر   (اًمٜمنم)قمٜمدُم٤م يٜمٔمر اًم٘م٤مرئ إمم يمالم اسمـ اجلزري ذم يمت٤مسمف 

ومٞمف آيمتٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمد، وقمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم مجٞمع اًم٘مراءات، سمؾ ذه٥م عم٤م هق 

ـ ذًمؽ، طم  لم سح أٟمف يم٤من جيٜمح إمم اًم٘مقل سم٤مًمتقاشمر، صمؿ فمٝمر ًمف ومس٤مد هذا اًم٘مقل.أسمٕمد ُم

 سمقضمف وًمق اًمٕمرسمٞم٦م واوم٘م٧م ىمراءة يمؾ»ذم يمالُمف قمغم أريم٤من ىمبقل اًم٘مراءة: ىم٤مل 

 اًم٘مراءة ومٝمل ؾمٜمده٤م، وصح اطمتامًٓ، وًمق اًمٕمثامٟمٞم٦م، اعمّم٤مطمػ أطمد وواوم٘م٧م

 اًمتل اًمسبٕم٦م إطمرف ـُم هل سمؾ إٟمٙم٤مره٤م، حيؾ وٓ رده٤م، جيقز ٓ اًمتل اًمّمحٞمح٦م،

 قمـ أم اًمسبٕم٦م، إئٛم٦م قمـ يم٤مٟم٧م ؾمقاء ىمبقهل٤م اًمٜم٤مس قمغم ووضم٥م اًم٘مرآن، هب٤م ٟمزل

 إريم٤من هذه ُمـ ريمـ اظمتؾ وُمتك اعم٘مبقًملم، إئٛم٦م ُمـ همػمهؿ قمـ أم اًمٕمنمة،

 قمٛمـ أم اًمسبٕم٦م، قمـ يم٤مٟم٧م ؾمقاء سم٤مـمٚم٦م، أو ؿم٤مذة، أو ضٕمٞمٗم٦م، قمٚمٞمٝم٤م أـمٚمؼ اًمثالصم٦م

شواخلٚمػ اًمسٚمػ ُمـ اًمتح٘مٞمؼ أئٛم٦م قمٜمد اًمّمحٞمح هق هذا ُمٜمٝمؿ، أيمؼم هق
(1)

. 

 واضح ذم قمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر. شوصح ؾمٜمده٤م..»وم٘مقًمف: 

 شمٚمؽ يروي أن سمف ٟمٕمٜمل وم٢مٟم٤م ؾمٜمده٤م وصح وىمقًمٜم٤م:»وىم٤مل أيْم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب: 

 قمٜمد ُمِمٝمقرة ذًمؽ ُمع وشمٙمقن شمٜمتٝمل، طمتك يمذا ُمثٚمف، قمـ اًمْم٤مسمط اًمٕمدل اًم٘مراءة

 هب٤م ؿمذ مم٤م أو اًمٖمٚمط، ُمـ قمٜمدهؿ ُمٕمدودة همػم ًمف، اًمْم٤مسمٓملم اًمِم٠من، هذا أئٛم٦م

 سمّمح٦م ومٞمف يٙمتػ ومل اًمريمـ، هذا ذم اًمتقاشمر اعمت٠مظمريـ سمٕمض ذط وىمد سمٕمْمٝمؿ،

 سمف يثب٧م ٓ أطم٤مد جملء ضم٤مء ُم٤م وأن سم٤مًمتقاشمر، إٓ يثب٧م ٓ اًم٘مرآن أن وزقمؿ اًمسٜمد،

 اًمريمٜملم إمم ومٞمف حيت٤مج ٓ صمب٧م إذا اًمتقاشمر وم٢من ومٞمف، ُم٤م خيٗمك ٓ ُم٤م وهذا ىمرآن،

، ×  اًمٜمبل قمـ ُمتقاشمراً  اخلالف أطمرف ُمـ صمب٧م ُم٤م إذ وهمػمه، اًمرؾمؿ ُمـ إظمػميـ،
 اًمتقاشمر اؿمؽمـمٜم٤م وإذا ظم٤مًمٗمف، أم اًمرؾمؿ، واومؼ ؾمقاء ىمرآٟم٤م، سمٙمقٟمف وىمٓمع ىمبقًمف، وضم٥م

                                                 

 0/051( اًمٜمنم: 0)
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 ه١مٓء قمـ اًمث٤مسم٧م اخلالف أطمرف ُمـ يمثػم اٟمتٗمك اخلالف، طمروف ُمـ طمرف يمؾ ذم

 ومس٤مده، فمٝمر صمؿ اًم٘مقل، هذا إمم أضمٜمح يمٜم٧م ىمبؾ دوىم وهمػمهؿ، اًمسبٕم٦م، إئٛم٦م

شواخلٚمػ اًمسٚمػ أئٛم٦م وُمقاوم٘م٦م
(1)

. 

وم٤مٟمٔمر إمم يمالُمف هٜم٤م طمٞم٨م رد قمغم ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مرآن ٓ يثب٧م إٓ سم٤مًمتقاشمر، 

ُمقضح٤م سمٓمالن هذا اًم٘مقل قمٜمده، وأٟمف ي١مدي إمم ٟمٗمل يمثػم ُمـ أطمرف اخلالف اًمث٤مسمت٦م 

 إًمٞمف صمؿ فمٝمر ًمف ومس٤مده. قمـ اًمسبٕم٦م وهمػمهؿ، وُمبٞمٜم٤م أٟمف يم٤من جيٜمح

وم٢مذا ٟمٔمرت إمم هذا اًمٙمالم واًمٙمالم اًمذي ىمبٚمف ومستجد يمؾ ذًمؽ سحي٤م ذم أٟمف 

 ٓ يِمؽمط اًمتقاشمر ذم اًم٘مرآن وىمراءاشمف. 

 أئٛم٦م ًمٙمـ ىمقل اسمـ اجلزري إن اًمتقاشمر اؿمؽمـمف سمٕمض اعمت٠مظمريـ، وأن ُمقاوم٘م٦م

تقاشمر اًم٘مراءات واخلٚمػ شم٘متيض اًم٘مقل سمّمح٦م اًمسٜمد حمؾ ٟمٔمر: ٕن اًم٘مقل سم اًمسٚمػ

 ًمٞمس ُمـ ىمقل اعمت٠مظمريـ، سمؾ هق رأي اعمت٘مدُملم ُمـ اًمسٚمػ أيْم٤م.

ىم٤مل أسمق سمٙمر اجلّم٤مص
(2)

 إصمب٤مت ـمريؼ يم٤من ومٚمام»ذم يمالُمف قمغم شمرشمٞم٥م اًم٘مرآن:  

طم٤مد ٟم٘مؾ دون اًمٙم٤موم٦م ٟم٘مؾ اًم٘مرآن  شوشمرشمٞمبف ُمقاضٕمف طمٙمؿ يمذًمؽ يٙمقن أن وضم٥م ،ٔا
(3)

. 

أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب اًم٘م٤ميضوىم٤مل 
(4)

أن ذيمر مجٚم٦م ُمـ اًم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م  سمٕمد – 

 يم٤من وإن اًمقاطمد، سمٜم٘مؾ يثب٧م ٓ اًم٘مرآن وم٢من»ؿ شمبٚمغ طمد اًمتقاشمر: ـٜمد، واًمتل ًمـاًمس

 سمف وشم٘مقم ،اًمٕمذر ُمٕمف ويٜم٘مٓمع ،اًمٕمٚمؿ سمف ي٘مع اًمذي ،سم٤مًمتقاشمر ٧مـيثب ٤مــٛمـوإٟم:  دٓـقم

                                                 

 .0/08( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ: 0)

هق أمحد سمـ قمكم اًمرازي، أسمق سمٙمر اجلّم٤مص أطمد اًمٕمٚمامء اعمِمٝمقريـ، اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م احلٜمٗمٞم٦م ذم سمٖمداد،  (2)

وـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء:  06/140هـ أٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء: ٥171م ُمٜمف شمقزم اًم٘مْم٤مء وم٤مُمتٜمع، ت: وـمٚم

0/044. 

 .   0/01أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص:  (1)

هق حمٛمد سمـ قمبد اهلل أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمريب، اعم٤مًمٙمل،: أطمد اًم٘مْم٤مة وطمٗم٤مظ احلدي٨م، رطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ،  (4)

ومٞم٤مت و، و09/010هـ اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء: 541ٕمٚمقم، ت: وصٜمػ اعمّمٜمٗم٤مت اعمٗمٞمدة ذم يمثػم ُمـ اًم

 ، .4/296إقمٞم٤من: 
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شاخلٚمؼ قمغم احلج٦م
(1)

. 

اًم٘مرآن ٓ يثب٧م إٓ  ومٝمذان قم٤معم٤من ُمـ قمٚمامء اًمسٚمػ، يمؾ ُمٜمٝمام ٟمص قمغم أن

سم٤مًمتقاشمر، مم٤م يدل قمغم أن اؿمؽماط اًمتقاشمر هق ىمقل ؾمٚمػ إُم٦م، وًمٕمؾ اإلُم٤مم اسمـ 

اجلزري رمحف اهلل مل يٓمٚمع قمغم هذه إىمقال، أو اـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م ومل يره٤م ٟمّم٤م ذم اعمس٠مًم٦م، 

ذم قمدم   وًمػمضمع اًمب٤مطم٨م ًمٜم٘مؾ ٟمّمقص اسمـ اجلزري ، وم٤مًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل ذم ذًمؽ

 . (اًمٜمنم)شمر ذم يمت٤مسمف اؿمؽماط اًمتقا
 أريم٤من ُمـ اًمسٜمد صح٦م يم٤من وإذا»ُمبٞمٜم٤م أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م رضم٤مل اًم٘مراءات: ىم٤مل 

 رضم٤مل أطمقال يٕمرف يمام اًم٘مراءات، رضم٤مل طم٤مل يٕمرف أن شمٕملم شم٘مدم، يمام اًم٘مراءة

شاحلدي٨م
(2)

إن صح٦م اًمسٜمد أطمد أريم٤من اًم٘مراءة، دون أن يتٕمرض  :وم٤مٟمٔمر إمم ىمقًمف، 

 هلذا اًم٘مقل.  ضح٤م ذم شمبٜمٞمف ًمذيمر اًمتقاشمر، دمد ذًمؽ وا

وُمـ أدًم٦م شمبٜمل اسمـ اجلزري هلذا اًم٘مقل يمذًمؽ: ٟم٘مٚمف يمالم سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم قمدم 

اعمرؿمد )ذم يمت٤مسمف  اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم مجٞمع اًم٘مراءات: إذ ٟم٘مؾ يمالم أيب ؿم٤مُم٦م

، طمٞم٨م ذيمر ومٞمف أن اؿمؽماط اًمتقاشمر مم٤م ؿم٤مع قمغم أًمسٜم٦م سمٕمض اعمت٠مظمريـ،  (اًمقضمٞمز

الم اجلٕمؼميوٟم٘مؾ يمذًمؽ يم
(3)

ذم ىمقًمف إن اًمنمط واطمد وهق صح٦م اًمسٜمد 
(4)

. 

اًمٜمنم ذم )، ذم يمت٤مسمف:  قلـزري هلذا اًم٘مــ اجلـٜمل اسمـح شمبـؽ يتْمـؾ ذًمــ يمـوُم

 . (اًم٘مراءات اًمٕمنم
                            

                                                 

 .8/85:  أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب (0)

 .0/054اًمٜمنم:  (2)

، واًمرائٞم٦م روى (اًمِم٤مـمبٞم٦م)ت، ذح إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر، اجلٕمؼمي، أطمد اعمح٘م٘ملم ذم قمٚمؿ اًم٘مراءا: هق (1)

هـ، 712، وهمػممه٤م ت: راءات اًمٕمنم اسمـ اجلٜمدي، واًمٕمدوياًم٘م اًم٘مراءات قمـ اًمنميػ اًمداقمل، وىمرأ قمٚمٞمف

 .011-6/98، وؿمذرات اًمذه٥م: 0/20اٟمٔمر: هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 

 .0/08اًمٜمنم:  (4)
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 في االكتفاء بصحة السند املبحث الخامس: كالم ابن الجزري
 (طيبة النشر في القراءات العشر) في 

ؾمقى صح٦م اًمسٜمد،  (ـمٞمب٦م اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم)ذم مل يذيمر اسمـ اجلزري 

وم٘مد اىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم هذا اًم٘مقل، ومل يتٓمرق إمم ذيمر اًمتقاشمر ُمـ ىمري٥م وٓ سمٕمٞمد، وم٘م٤مل 

ذم شمٕمريػ اًم٘مرآن
(1)

: 

ــــِقي ــــَف َٟمْح ــــَؼ َوضْم ــــ٤م َواوَم ــــؾُّ َُم  وَمُٙم

 

ـــــِقي  ؾْمـــــِؿ اطْمـــــتاَِمًٓ حَيْ  َويَمـــــ٤مَن ًمِٚمر 

 ْرآنُ َوَصــــــح  إؾِْمــــــٜم٤َمدًا ُهــــــَق اًْمُ٘مـــــــ 

 

 وَمَٝمـــــــــِذِه اًمث اَلصَمـــــــــ٦ُم إَْريَمـــــــــ٤منُ  

ــــــ٧ِم   ـٌ َأصْمبِ ــــــ ــــــؾُّ ُريْم َت ــــــُثاَم خَيْ  َوطَمْٞم

 

ــــــْبَٕم٦مِ   ــــــُف ذِم اًمس  ــــــْق َأٟم   ؿُمـــــــُذوَذُه ًَم

ومٙمالم اعم١مًمػ ذم هذه اعمٜمٔمقُم٦م واضح ذم آيمتٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمد، وقمدم اؿمؽماط  

ومٞمٔمٝمر ًمؽ  شوصح إؾمٜم٤مدا هق اًم٘مرآن»: اًمتقاشمر، ظمّمقص٤م إذا ٟمٔمرت إمم ىمقًمف

سمجالء أٟمف ٓ يِمؽمط اًمتقاشمر ذم صمبقت اًم٘مرآن: ٕٟمف مل ي٘مؾ: هق اًم٘مراءة، طمتك حيتٛمؾ 

 اًمٚمٗمظ اًم٘مراءة همػم اعمتقاشمرة، سمؾ ىم٤مل إن هذه هل ذوط صمبقت اًم٘مرآن.

فم٤مهره أن اًم٘مرآن يٙمتٗمل  ش وصح إؾمٜم٤مدا» : وىمقًمف»ىم٤مل اًمٜمقيري ذم ذح اًمٓمٞمب٦م: 

شح٦م اًمسٜمد وم٘مط، وٓ حيت٤مج إمم شمقاشمر..ذم صمبقشمف ُمع اًمنمـملم اعمت٘مدُملم سمّم
(2)

. 

 

 

                           

                                                 

 .12ص: ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ـمٞمب٦م اًمٜمنم  (0)

 .0/72ذح ـمٞمب٦م اًمٜمنم ًمٚمٜمقيري:  (2)



 الشيخ جار اهلل بنمحمد يحيى د.                                   تواتر القراءات وموقف ابن الجزري منو

56 

 تحقيق رأي ابن الجزري في مسألة تواتر القراءات : املبحث السادس
 العلماء من ذلك وموقف

أصمب٧م اًمتقاشمر وصح٦م اًمسٜمد ذم شم٘مدم ذم اعمب٤مطم٨م اعمت٘مدُم٦م أن اسمـ اجلزري 

 .  (ـمٞمب٦م اًمٜمنم)سمٞمٜمام ايمتٗمك سمّمح٦م اًمسٜمد ذم ُمٜمٔمقُمتف:   (اًمٜمنم )و  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم )يمت٤مسمٞمف: 
وشم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة يمذًمؽ إمم أن ىمقًمف سم٤مؿمؽماط اًمتقاشمر ٓ حيت٤مج عمٜم٤مىمِم٦م: ًمٙمقٟمف 

 ُمقاوم٘م٤م عمذه٥م اجلٛمٝمقر ذم اعمس٠مًم٦م.

ـ  وُمع قمٚمق ُمٜمزًمتف ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات، مل يسٚمؿ ًمف اًمٕمٚمامءأُم٤م ىمقًمف سمّمح٦م اًمسٜمد وم٢مٟمف  اًمذي

 هذا اًم٘مقل، سمؾ سمٞمٜمقا أن اًم٘مقل اًمراضمح هق اًم٘مقل سم٤مًمتقاشمر.  وا سمٕمدهقم٤مسوه أو ضم٤مء

وىمبؾ حت٘مٞمؼ ىمقل اسمـ اجلزري ذم اعمس٠مًم٦م، وذيمر ُمـ سملم ُمـ اًمٕمٚمامء أن اًم٘مقل 

اًمراضمح ومٞمٝم٤م هق اًم٘مقل سم٤مًمتقاشمر، أٟمبف إمم أن اًمرد قمغم اًم٘مقل سمٕمدم شمقاشمر اًم٘مراءات 

سمتقاشمره٤م، يمام شم٘مدم أيْم٤م ُمـ ٟم٘مؾ  اًمٕمنم، شم٘مدم ُمـ يمالم اسمـ اجلزري ٟمٗمسف، ذم ىمقًمف

 . ذم اعمبح٨م إول ُمـ اًمٗمّمؾ إول يمالم همػمه ُمـ اًمٕمٚمامء اًم٘م٤مئٚملم سمتقاشمره٤م

وأُم٤م شم٘مرير ُمـ ضم٤مء سمٕمد اسمـ اجلزري ُمـ اًمٕمٚمامء عمس٠مًم٦م اًمتقاشمر، وم٘مد ىمرر ذًمؽ مجع 

ُمـ اًمٕمٚمامء وسمٞمٜمقا أن اًم٘مقل سم٤مٓيمتٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمد حمؾ ٟمٔمر، وأن اًمّمحٞمح ذم 

 ًم٦م هق ىمقل اجلٛمٝمقر اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمتقاشمر وُمٜمٝمؿ اسمـ اجلزري ذم أطمد ىمقًمٞمف.اعمس٠م

وممـ شمّمدى ًمرد اًم٘مقل سم٤مٓيمتٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمد: شمٚمٛمٞمذ اسمـ اجلزري اًمٜمقيري 

ىمقل  -أي اًم٘مقل سمٕمدم اًمتقاشمر -وهذا»طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمد اًمٙمالم اعمت٘مدم ىمبؾ ىمٚمٞمؾ: 

ؽماه إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، يمام ؾم ،وهمػمهؿ ،واعمحدصملم ،طم٤مدث خم٤مًمػ إلمج٤مع اًمٗم٘مٝم٤مء

وًم٘مد ضؾ سمسب٥م هذا اًم٘مقل ىمقم، ومّم٤مروا ي٘مرؤون أطمروم٤م ٓ يّمح هل٤م ؾمٜمد أصال 

شوي٘مقًمقن اًمتقاشمر ًمٞمس سمنمط..
(1)

. 

صمؿ ٟم٘مؾ اًمٜمقيري سمٕمد هذا اًمٙمالم ٟمّمقص قمٚمامء إُم٦م، ُمـ أصح٤مب اعمذاه٥م 

مج٤مع إرسمٕم٦م، وهمػمهؿ، ذم شمقاشمر اًم٘مرآن، وأٟمف مل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ أطمد، ُمقضٕم٤م إ
                                                 

 .0/72ذح ـمٞمب٦م اًمٜمنم ًمٚمٜمقيري:  (0)
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اًم٘مراء ىمديام قمغم هذا اًم٘مقل، وأٟمف مل خي٤مًمػ ومٞمف ؾمقى ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وُمـ واوم٘مف 

ذم اًمٜم٘مؾ وآٟمتّم٤مر هلذه اعمس٠مًم٦م، ُمقضح٤م ذم آظمر   ُمـ اعمت٠مظمريـ، صمؿ أـم٤مل 

يمالُمف اٟمحّم٤مر اعمتقاشمر ذم ىمراءات اًمٕمنمة، وٟم٤مىمال يمالم اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ
(1)

. 

وىم٤مل اًمّمٗم٤مىمز
(2)

، ووم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م إرسمٕم٦م، واعمحدصملم، ُمذه٥م إصقًمٞملم»: 

واًم٘مراء: أن اًمتقاشمر ذط ذم صح٦م اًم٘مراءة، وٓ شمثب٧م سم٤مًمسٜمد اًمّمحٞمح همػم اعمتقاشمر، 

وًمق واوم٘م٧م رؾمؿ اعمّمحػ واًمٕمرسمٞم٦م... واًم٘مقل سمّمح٦م اًمسٜمد حمدث، ٓ يٕمقل 

شقمٚمٞمف، وي١مدي إمم شمسقي٦م همػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن
(3)

. 

وٓ ي٘مدح ذم صمبقت اًمتقاشمر اظمتالف »: وىم٤مل أيْم٤م ذم ُمقضع آظمر ُمـ يمت٤مسمف

شوم٘مد شمتقاشمر اًم٘مراءة قمٜمد ىمقم دون ىمقم.. ،اًم٘مراءة
(4)

. 

وىم٤مل ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد اًمبٜم٤مء
(5)

سمٕمد ٟم٘مؾ يمالم اسمـ اجلزري ذم صح٦م  

 ويمذا اشمٗم٤مىم٤م، ُمتقاشمرة اًمسبع أن واحل٤مصؾ»اًمسٜمد، ويمالم سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ: 

 اًمذي وهق اعمخت٤مر، اًمّمحٞمح سمؾ إصح، قمكم وظمٚمػ ويٕم٘مقب ضمٕمٗمر أسمق اًمثالصم٦م

 إئٛم٦م إمم إؾم٤مٟمٞمد ىمٞمؾ ٟم٠مظمذ... وم٢من وسمف قمٜمٝمؿ سمف وأظمذٟم٤م ؿمٞمقظمٜم٤م، قم٤مُم٦م قمـ شمٚم٘مٞمٜم٤مه

 سم٠من أضمٞم٥م اًمتقاشمر، قمدد شمبٚمغ ٓ آطم٤مد، اًم٘مراءات يمت٥م ذم ُم٤م قمغم إًمٞمف، وأؾم٤مٟمٞمدهؿ

 وإٟمام هؿ،همػم قمـ اًم٘مراءات جملء يٛمٜمع ٓ ـم٤مئٗم٦م ذم اعمذيمقرة إؾم٤مٟمٞمد اٟمحّم٤مر

 يمؾ وُمع ومٞمٝم٤م، ؿمٞمقظمٝمؿ وطمٗمظ احلروف، ًمْمبط ًمتّمدهيؿ إًمٞمٝمؿ اًم٘مراءات ٟمسب٧م

 ًمألصقل ؿم٤مُمؾ اعمذيمقر اًمتقاشمر إن صمؿ اًمتقاشمر، قمدد يبٚمٖمٝم٤م ُم٤م ـمب٘متف ذم ُمٜمٝمؿ واطمد

                                                 

  .78-0/71: ٚمٜمقيريذح ـمٞمب٦م اًمٜمنم ًم اٟمٔمر: (0)

هق قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل، اًمّمٗم٤مىمز اعم٘مرئ، ُمـ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م رطمؾ إمم شمقٟمس، وُمٜمٝم٤م إمم اعمنمق، وأظمذ  (2)

 .5/04هـ اٟمٔمر: إقمالم: 0008قمـ قمٚمامء يمثػميـ صمؿ قم٤مد إمم صٗم٤مىمس ت: 

 .04همٞم٨م اًمٜمٗمع ص:  (1)

 .04( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ: 4)

اًمِمٝمػم سم٤مًمبٜم٤مء، قم٤ممل سم٤مًم٘مراءات، أظمذ قمـ قمٚمامء اًم٘م٤مهرة واحلج٤مز واًمٞمٛمـ، هق أمحد سمـ حمٛمد اًمدُمٞم٤مـمل،  (5)

 .0/241، وإقمالم: 2/70هـ اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: 0007وأىم٤مم سمدُمٞم٤مط، وشمقذم سم٤معمديٜم٦م طم٤مضم٤م، ت: 
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شاعمح٘م٘مقن.. قمٚمٞمف اًمذي هق هذا واًمٗمرش،
(1)

. 

 ه ضم٤مء سمٕمدقم٤مس اسمـ اجلزري وُمـ ومٝمذه اًمٜمّمقص يمٚمٝم٤م واضح٦م ذم أن ُمـ 

اًمّمحٞمح هق اًم٘مقل سمتقاشمر مل يقاوم٘مقه قمغم هذا اًم٘مقل، ومل يسٚمٛمقه ًمف، سمؾ سمٞمٜمقا أن 

 وأقمت٘مد أن هذه اًمٜمّمقص ُمـ يمالم اًمٕمٚمامء يم٤مومٞم٦م ذم اًمرد قمغم هذا اًم٘مقل.اًم٘مراءات، 

سمٜمّمف ُمـ يمتبف ذم إصمب٤مت  وأن أظمل اًم٘م٤مرئ وسمٕمد ٟم٘مؾ يمالم اسمـ اجلزري 

اًمسٜمد ذم سمٕمْمٝم٤م، وسمٕمد ٟم٘مؾ يمالم اًمٕمٚمامء  اًمتقاشمر ذم اًم٘مراءات، وذم آيمتٗم٤مء سمّمح٦م

ـ شمقاشمر اًم٘مراءات؟ذم رد هذا اًم٘مقل، يب٘مك اًمس١مال اًم٘مديؿ اجلديد، ُم٤م هق ُمقىمػ  ـ اجلزري ُم   اسم

ومٞمٝم٤م، وًمإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًمس١مال اعمثػم، ٓ سمد ُمـ ُمٜم٤مىمِم٦م رأي اسمـ اجلزري 

 -اًمت٤مًمٞم٦م:وشمقضٞمح ُم٤م اقمؽمى ىمقًمف ومٞمٝم٤م ُمـ شمٕم٤مرض، وقمغم هذا ومال سمد ُمـ إُمقر 

اظمتٚمػ ىمقًمف ذم هذه اعمس٠مًم٦م، وم٠مصمب٧م اؿمؽماط أن اسمـ اجلزري  :األمر األول

اًمتقاشمر وأصمب٧م صح٦م اًمسٜمد ذم يمتبف هذه، وقمٚمٞمف ومال يٛمٙمـ أن جيزم ًمف سمرأي ذم هذه 

 : اعمس٠مًم٦م ًمألُمقر اًمت٤مًمٞم٦م

اؿمؽماط اًمتقاشمر، أو قمدم اؿمؽماـمف، ذم يمتبف اًمتل  ًمق أصمب٧م اسمـ اجلزري أوال:

 سمداي٦م قمٛمره، صمؿ ٟمٗمك أي٤م ُمٜمٝمام ٟمٗمٞم٤م سحي٤م وصمب٧م قمغم ذًمؽ، ذم يمتبف اعمت٠مظمرة، أًمٗمٝم٤م ذم

ًم٘مٚمٜم٤م: إٟمف أصمب٧م ُم٤م أصمب٧م أوٓ، صمؿ فمٝمر ًمف سمٓمالن ذًمؽ اًم٘مقل، وم٠مصمب٧م ُم٤م شمرضمح قمٜمده 

ذم اًمٙمت٥م اعمت٠مظمرة، ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م أٟمف أصمب٧م يمال اًم٘مقًملم ذم يمت٤مسملم ُمـ أؿمٝمر يمتبف، مه٤م 

وهبذا ٓ يٛمٙمـ دقمقى اًمرضمقع قمـ أي ُمـ اًم٘مقًملم ُمـ  ، (اًمٜمنم)و (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)

 .-ذم رأيل -ظمالل هذيـ اًمٙمت٤مسملم 

قمغم صح٦م اًمسٜمد، ومٚمٞمس سحي٤م ذم اًمرضمقع قمـ اًم٘مقل  (اًمٓمٞمب٦م)وأُم٤م اىمتّم٤مره ذم 

٤م ذم أطمد يمتبف، ومل سم٤مًمتقشمر: ذًمؽ أن سمٕمض اًمٕمٚمامء ٟمص قمغم أن اًمٕم٤ممل إذا أصمب٧م ىمقٓ ُم  

دون اًمتٍميح سم٤مًمرضمقع  ،، واىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم ىمقل آظمريٍمح سمٜمٗمٞمف ذم يمتبف اعمت٠مظمرة

                                                 

 .9إحت٤مف ومْمالء اًمبنم ص:  (0)
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قمـ اًم٘مقل إول فٓ حيٙمؿ سمرضمققم وم٢مٟمف قمـ اًم٘مقل إول،
(1)

. 

أن اًمٕمب٤مرة اًمتل وردت قمـ اسمـ اجلزري، واًمتل سح ومٞمٝم٤م سمرضمققمف قمـ  ثانيا:

 اًم٘مقل هذا إمم أضمٜمح يمٜم٧م ىمبؾ وىمد»:  (اًمٜمنم)وهل ىمقًمف ذم  ،اًم٘مقل سم٤مؿمؽماط اًمتقاشمر

ش٤مدهومس فمٝمر صمؿ
(2)

، ًمٙم٤مٟم٧م سحي٦م ذم رضمققمف قمـ  (اًمٜمنم)، ًمق مل يِرد همػمه٤م ذم يمت٤مسمف 

اًم٘مقل سم٤مًمتقاشمر إمم اًم٘مقل سمّمح٦م اًمسٜمد، ًمٙمـ اإلؿمٙم٤مل أن اسمـ اجلزري قم٤مد ذم 

ٟمٗمسف، وىمرر أن اًم٘مرآن ٓ يثب٧م إٓ سم٤مًمتقاشمر، وذًمؽ طملم ( اًمٜمنم)اًمّمٗمح٦م اعمقاًمٞم٦م ُمـ

٤مدا ٓ ي٘مرأ هب٤م: ًمٕمدم ُمقاوم٘م٦م اعمّمحػ، ىمرر يمالم ُمٙمل ذم أن اًم٘مراءات اعمٜم٘مقًم٦م آطم

وًمٕمدم ٟم٘مٚمٝم٤م سم٤مًمتقاشمر، يمام ىمرر ذًمؽ ذم ُمقاضع ُمـ اًمٙمت٤مب ٟمٗمسف
(3)

. 

أن اسمـ اجلزري طملم ُمث ؾ ذم اًمٜمنم ًمٚم٘مراءات اعمتقاشمرة اًمتل جيقز أن ي٘مرأ هب٤م  ثالثا: 

اًم٘مرآن، أشمك سم٠مُمثٚم٦م ُمـ اًم٘مراءات اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م سملم اًم٘مراء اًمٕمنمة، يمام ُمثؾ ومٞمف 

ًمٚم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م اًمسٜمد واًمتل ٓ دمقز اًم٘مراءة هب٤م، سم٠مُمثٚم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ اًمٕمنمة 

ُمٕمدودة ذم اًمِم٤مذ
(4)

ًمٚم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)يمام أٟمف ُمثؾ ذم يمت٤مسمف: : 

اًمسٜمد، واًمتل مل شمبٚمغ طمد اًمتقاشمر قمٜمده سم٠مُمثٚم٦م ُمـ اًم٘مراءات اعمتقاشمرة قمـ سمٕمض 

اًمٕمنمة أيْم٤م، ومب٘مل اإلؿمٙم٤مل قمغم طم٤مًمف
(5)

. 

ًمٚم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م اًمسٜمد سمبٕمض اًم٘مراءات اًمٗمرؿمٞم٦م قمـ  (اًمٜمنم)ومٚمق ُمث ؾ ذم 

، يمام ًمق ُمث ؾ ذم  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم) سمٕمض اًم٘مراء اًمٕمنمة ًمقاومؼ ىمقًمف ذم اًمٜمنم ىمقًمف ذم

اًمٕمنمة ًمقاومؼ ذًمؽ ًمٚم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م اًمسٜمد سمام هق ظم٤مرج قمـ  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)

ىمقًملم ُمتٕم٤مرضلم ٓسمـ اجلزري ذم هذه اعمس٠مًم٦م  وُمـ هٜم٤م يتْمح وضمقدىمقًمف ذم اًمٜمنم، 

                                                 

 .0/504:  اًمٗم٘مف أصقل ذم  اًمتبٍمة اٟمٔمر: (0)

 .0/08( اًمٜمنم: 2)

 .0/09: ًمٜمنمااٟمٔمر:  (1)

 .0/09اٟمٔمر: اعمّمدر اًمس٤مسمؼ:  (4)

 .91-89( اٟمٔمر: ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص: 5)
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ُمـ ظمالل هذيـ اًمٙمت٤مسملم وقمٚمٞمف ومػمضمع ذم ُمثؾ هذا إمم رأي اًمٕمٚمامء قمٜمد وضمقد 

 ىمقًملم ُمتٕم٤مرضلم ًمٚمٕم٤ممل ذم اعمس٠مًم٦م اًمقاطمدة.

 : وللعلماء في ذلك مسلكان
اًمتقىمػ، أي أن اًمٕم٤ممل شمقىمػ قمـ احلٙمؿ ذم اعمس٠مًم٦م، ًمٙمقٟمف مل  المسلك األول:

ف وضمف اًمّمقاب ومٞمٝم٤م، ًمٙمـ ينمط ذم ذًمؽ أن ٓ يقضمد ذم يمالُمف ُم٤م يدل قمغم يتْمح ًم

شمرضمٞمح أطمد اًم٘مقًملم ُمثؾ أن ي٘مقل وهق أؿمبف، أو أومم، أو ٟمحق ذًمؽ مم٤م يدل قمغم 

شمرضمٞمحف ًمف، وم٢من مل يذيمر ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ ومٞمدل قمغم شمقىمٗمف ذم هذه اعمس٠مًم٦م ًمٗم٘مد اًمدًمٞمؾ 

قمٜمده قمغم شمرضمٞمح أطمد اًم٘مقًملم ذم اعمس٠مًم٦م
(1)

.  

أن اسمـ اجلزري ٓ خيٚمق يمالُمف ُمـ شمٕم٤مرض  -واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل  -واًمذي ئمٝمر زم 

ذم هذه اعمس٠مًم٦م ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن شمقىمػ ومٞمٝم٤م وأصمب٧م يمال اًم٘مقًملم ذم هذيـ اًمٙمت٤مسملم 

سم٠مدًمتف ورقم٤م ُمٜمف، وومتح٤م ًمٚمب٤مب ًمٖمػمه ممـ يبح٨م اعمس٠مًم٦م سمٕمده ومٚمٕمٚمف ي٠ميت ومٞمٝم٤م سمٛمرضمح 

 واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل. -قمٜمده -ىمقي

قمغم رأي  – أٟمف إن قمٚمؿ اعمت٠مظمر ُمـ اًم٘مقًملم اعمتٕم٤مرضلم ًمٚمٕم٤ممل مسلك الثاني:ال

ص٤مر اًمث٤مين ُمٜمٝمام رضمققم٤م قمـ إول، وم٢من مل يٕمرف محؾ أطمدمه٤م قمغم  -سمٕمض اًمٕمٚمامء

طم٤مًم٦م همػم طم٤مًم٦م أظمر، وم٢من مل يٛمٙمـ سم٠من احتدت احل٤مًم٦م محؾ قمغم اًمتخٞمػم ذم اعمس٠مًم٦م، 

تخٞمػم، أو حيٛمؾ ىمقًمف قمغم أٟمف مل يؽمضمح قمٜمده رء ومٞمٝم٤مومٞمٙمقن اًم٘مقل قمٜمده ذم هذه اعمس٠مًم٦م اًم
(2)

. 

ُمـ  ذم ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر ٟمجدوقمٜمد شمٓمبٞمؼ هذه إُمقر قمغم يمالم اسمـ اجلزري 

أٟمف أصمب٧م اًم٘مقًملم ذم يمت٤مسملم ُمـ أؿمٝمر ٟمجد  (اًمٜمنم)و  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)ظمالل يمت٤مسمٞمف 

إول يمام شم٘مدم  ًم٦م همػم طم٤مًم٦ميمتبف، وأٟمف يمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ محؾ أطمد اًم٘مقًملم قمغم طم٤م

ومٞمب٘مك آطمتامٓن أظمران، ومه٤م: اًمتخٞمػم وقمدم شمرضمح رء قمٜمده ذم اعمس٠مًم٦م أيْم٤م، 

                                                 

 . 261 -2/262َّن٤مي٦م اًمسقل:  :( اٟمٔمر0)

 .  199 -198ص: أُمؾ ( اٟمٔمر: إضم٤مسم٦م اًمس٤مئؾ ذح سمٖمٞم٦م 2)
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ًمٙمـ هذا اعمسٚمؽ وهق احلٛمؾ قمغم اًمرضمقع خمتٚمػ ومٞمف سملم اًمٕمٚمامء ،  ويمالمه٤م حمتٛمؾ

 .يمام شم٘مدم ىمبؾ ىمٚمٞمؾ

اسمـ ًمإلضم٤مسم٦م قمـ اًمس١مال اعمت٘مدم: أٟمف إذا يم٤من ٓ سمد ُمـ شمرضمٞمح قمـ  األمر الثاني:

اجلزري ذم هذه اعمس٠مًم٦م، ومٞمٛمٙمـ اًم٘مقل: إن اسمـ اجلزري يرضمح اًم٘مقل سمٕمدم اؿمؽماط 

سمدًمٞمؾ أٟمف ذيمر هذا اًم٘مقل ذم صمالصم٦م ُمـ يمتبف، أطمده٤م  ،اًمتقاشمر، وآيمتٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمد

طمٞم٨م اىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم ذيمر صح٦م اًمسٜمد ُمع  (ـمٞمب٦م اًمٜمنم)وهق  ،مل يذيمر ومٞمف همػمه

إٟمام هل ٟمٔمؿ   (ـمٞمب٦م اًمٜمنم)ٙمـ ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ إن ًم، اًمٕمٚمؿ أَّن٤م ُمـ آظمر ُم٤م أًمػ 

عم٤م شمْمٛمٜمف اًمٜمنم، يمام ٟمص قمغم ذًمؽ اسمـ اجلزري طمٞم٨م ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتٝم٤م
(1)

: 

ٜمُتَٝم٤م يِمَتـــــ٤مَب َٟمِمــــــِْر اًْمَٕمِمــــــْرِ   َضـــــٛم 

 

ـــــــ٦ٌم ذِم اًمٜم ِمــــــــْرِ   ـــــــِف ـَمٞمَِّب  وَمْٝمـــــــَل سمِ

طمتك قمغم ًمٙمـ و،  (اًمٜمنم) وإٟمام هل ٟمٔمؿ ًمٙمت٤مب ،ومٝمل سمذًمؽ ًمٞمس٧م يمت٤مسم٤م ُمست٘مال    

  (اًمٓمٞمب٦م)ذيمر ومٞمف اعم١مًمػ اًم٘مقًملم يمام شم٘مدم، سمٞمٜمام اىمتٍم ذم   (اًمٜمنم)هذا اًم٘مقل وم٢من 

 واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل. قمغم صح٦م اًمسٜمد مم٤م يٛمٙمـ أن يست٠مٟمس سمف ًمؽمضمٞمحف هذا اًم٘مقل،

وُمع ذًمؽ وم٢مين ٓ أرى أن يمالُمف ذم اًمٓمٞمب٦م ي٘مقى إلسمٓم٤مل اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة اًمتل  

 لم ُمـ شم٘مريره ومٞمٝمام ًمٚمتقاشمر وٟم٘مؾ يمالم اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ.وردت ذم اًمٙمت٤مسملم اًمس٤مسم٘م

ُمر يمام شم٘مدم حمتٛمال، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل.  ظمّمقص٤م أٟمف مل يٍمح ومٞمٝم٤م سمٜمٗمل اًمتقاشمر، ومٞمب٘مك ٕا

ًمٞمس سمدقم٤م ُمـ  ًمإلضم٤مسم٦م قمغم اًمس١مال اعمت٘مدم، أن اسمـ اجلزري األمر الثالث:

ن أو أيمثر ذم ن ًمٚمٕم٤ممل ىمقٓاًمٕمٚمامء ذم وضمقد ىمقًملم ذم ُمس٠مًم٦م واطمدة، ومٙمثػما ُم٤م يٙمق

ًمف اعمذه٥م اًم٘مديؿ وم٤مإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملويثب٧م يمال ُمٜمٝمام ذم يمتبف:  ،طمدةُمس٠مًم٦م وا

واعمذه٥م اجلديد، ومل يٚمغ أطمدمه٤م أظمر
(2)

. واإلُم٤مم أمحد
 

رسمام يم٤من ًمف ذم اعمس٠مًم٦م 

                                                 

 . 14ـمٞمب٦م اًمٜمنم ص: اٟمٔمر:  (0)

 =٤مء ُم٤م ٓ يٙمٗمٞمف جلٛمٞمع سمدٟمف، وطمٙمؿ ُمـ( اٟمٔمر ُمثال: ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم طمٙمؿ اجلٜم٥م إذا وضمد ُمـ اعم2)
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اًمقاطمدة أرسمٕم٦م أىمقال
(1)

 ، وىمس قمغم ذًمؽ.

 

 

                           

                                                 

وم٤مشمتف صالة اجلٛمٕم٦م ُمع اإلُم٤مم هؾ ي١مظمر طمتك يت٠ميمد ُمـ صالة اإلُم٤مم أم يب٤مدر ويّمكم، اٟمٔمر: يمت٤مب =

 .2/096، واعمٖمٜمل: 0/517احل٤موى اًمٙمبػم: 

 اعمٖمٜمل:ذم اٟمٔمر ُمث٤مٓ قمغم ذًمؽ: ىمقل اإلُم٤مم أمحد ومٞمٛمـ ىمتؾ أيمثر ُمـ صٞمد واطمد، وهق حمرم اٟمٔمر:  (0)

 .4/0498: (ُمس٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد)ذم ، وطمٙمؿ وٓي٦م اجلد وإخ قمغم اعمرأة أهيام ي٘مدم 1/549
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 الخاتمة
إين  قمغم أن ينه وأقم٤مٟمٜمل قمغم إمت٤مُمف صمؿ هذا اًمبح٨م وم٢مين أمحد اهلل  َّن٤مي٦مذم 

 أظمتٛمف سمبٕمض اًمٜمت٤مئ٩م اعمستخٚمّم٦م ُمٜمف وهل:

ُمـ يمامل طمٗمٔمف  ا اًمٙمت٤مب اعمبلم: وذًمؽ أٟمف طمٗمظ اهلل قمز وضمؾ هلذ :أوالً 

ر خلدُمتف ُمـ  ويمؾ  يمؾ ظمٚمػ قمدوًمف، ومٞم٘مٗمقن قمٜمد يمؾ ىمقلًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ؾمخ 

مم٤م وإن يم٤مٟم٧م ظمٓم٠م سمٞمٜمقا اًمّمقاب ومٞمٝم٤م ف، وم٢من يم٤مٟم٧م صقاسم٤م سمٞمٜمقه٤م ُمس٠مًم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم

 ضمٕمٚمف يب٘مك ص٤مومٞم٤م ظم٤مًمّم٤م، ُمـ يمؾ حتريػ أو شمبديؾ، أو شمٖمٞمػم.

أن اًم٘مقل اًمذي ي١ميده اًمدًمٞمؾ واًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر إُم٦م، هق أن اًم٘مراءات  :ثانياً 

 وطم٤مل اظمتالومٝم٤م اًمٕمنم ُمتقاشمرة أصقٓ وومرؿم٤م، طم٤مل اشمٗم٤مق اًمرواي٤مت واًمٓمرق،

 سمدًمٞمؾ ُم٤م شم٘مدم ُمـ إدًم٦م قمغم ذًمؽ.

أن هٜم٤مك شمٕم٤مرض٤م ضمٚمٞم٤م ذم يمالم اسمـ اجلزري ذم ُمس٠مًم٦م شمقاشمر اًم٘مراءات  :ثالثاً 

يرضمح آيمتٗم٤مء سمّمح٦م سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمف، وأٟمف يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: إٟمف 

 اًمسٜمد وقمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر.

ؾ ٟمٔمر طمتك ي١ميده أن اإلٟمس٤من ُمٝمام سمٚمغ ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ يب٘مك ىمقًمف حم :رابعاً 

وهق ُمـ هق ذم  –اًمدًمٞمؾ: وًمذًمؽ ظم٤مًمػ اجلٛمٝمقر اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ اجلزري 

 ظم٤مًمٗمقه ذم هذه اعمس٠مًم٦م ويم٤من اًمّمقاب ُمٕمٝمؿ ومٞمٝم٤م. -اإلُم٤مُم٦م واًمٗمْمؾ

 يمالم ٟمبٞمف، أو ض وآظمتالف إٓ يمالم اهلل أٟمف ٓ ُمٕمّمقم ُمـ اًمتٕم٤مر :خامساً 

 .[82]اًمٜمس٤مء: ﴾ڈڎ    ڎ    ڌ   ڌ   ڍ ڍ    ڇ     ڇ ڇ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ×

وم٢مٟمف وُمٝمام سمٚمغ ىم٤مئٚمف ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م واًمٗمْمؾ، يب٘مك  × أُم٤م يمالم اًمبنم همػم اًمٜمبل

 يمؾ»طمٞم٨م ي٘مقل:  ُمٕمرض٤م ًمٚمخٓم٠م واًمّمقاب، ورطمؿ اهلل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس
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(1) ×  يٕمٜمل رؾمقل اهلل شاًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م إٓ ويرد ىمقًمف ُمـ ي١مظمذ أطمد
. 

(2)ش× اًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م إٓ قمٚمٞمف ويرد قًمفىم ُمـ ي١مظمذ أطمد يمؾ»وذم رواي٦م: 
. 

وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢مٟمف ًمق يم٤من يسٚم ؿ أي ىمقل ًم٘م٤مئٚمف دون اًمٜمٔمر ومٞمف ُمـ ـمرف أهؾ 

ًمٕمٚمق ُمٙم٤مٟمتف ذم هذا اًمٕمٚمؿ، اجلزريؿ، ًمُسٚمِّؿ هذا اًم٘مقل ًمٚمح٤مومظ اسمـ اًمٕمٚم

 وومْمٚمف، ًمٙمـ احلؼ أطمؼ أن يتبع.

ٝمؿ، قمدم اًمّمقاب ذم يمؾ أن قمٚمامء إُم٦م ٓ ي٘مدح ذم ُمٙم٤مٟمتٝمؿ وومْمٚم :سادساً 

ُمس٠مًم٦م ىم٤مًمقه٤م، أو دوٟمقه٤م ذم يمتبٝمؿ، سمؾ طمْس٥م اًمٕم٤ممل أٟمف سمذل ىمّم٤مرى ضمٝمده ذم 

 س٠مًم٦م ومٚمف أضمر اضمتٝم٤مده وأضمر صقاسمفـمٚم٥م احلؼ واًمّمقاب، وم٢من أص٤مب احلؼ ذم اعم

: ًمٙمقٟمف مل يٓمٚم٥م إٓ  -إن ؿم٤مء اهلل -وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر اضمتٝم٤مده، وظمٓم١مه ُمٖمٗمقر

 احلؼ ومل يسع إٓ إًمٞمف.

هق وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء، ممـ مل  /وٟمحـ ٓ ٟمِمؽ أن اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ اجلزري 

ي٘مؾ سم٤مًمتقاشمر ذم هذه اعمس٠مًم٦م، يم٤مٟمقا ـم٤مًمبلم ًمٚمّمقاب، ُمتحريـ ًمف سم٤مذًملم وؾمٕمٝمؿ ذم 

 هٙمذا ٟمحسبٝمؿ واهلل طمسٞمبٝمؿ. اًمقصقل إًمٞمف.

 وهبذا ٟم٠ميت قمغم َّن٤مي٦م سمح٨م إىمقال ذم شمقاشمر اًم٘مراءات، وحت٘مٞمؼ ُمقىمػ احل٤مومظ

وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م  وشمٕم٤ممم أن ٟمٙمقن ىمد ووم٘مٜم٤م جلٛمٕمٝم٤م اسمـ اجلزري ُمٜمٝم٤م وٟمرضمقا ُمـ اهلل شمب٤مرك

 اًمقيمٞمؾ. سمتجرد وإظمالص، وأن ٟمٙمقن ىمد أضٗمٜم٤م ضمديدا ذم هذا اعمقضقع، واهلل طمسبٜم٤م وٟمٕمؿ

 .ؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبفوصغم اهلل وؾمٚم

                                                 

 .501( اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م ص: 0)

 .2/009: تٝمر ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم أًمسٜم٦م اًمٜم٤مسيمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًمب٤مس قمام اؿم (2)
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 قائمة املصادر واملراجع
 .المصحف الشريف -0

: ٕمحد سمـ حمٛمد اًمبٜم٤مء ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م البشر في القراءات األربعة عشر إتحاف فضالء -2

 هـ.0427اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

: ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ط: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م اإلتقان في علوم القرآن -1

 هـ حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ.0194ًمٚمٙمت٤مب: 

ومم: شرح بغية اآلمل إجابة السائل -4 ُمػم اًمّمٜمٕم٤مين ط: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمٓمبٕم٦م ٕا : عمحٛمد سـم إؾمامقمٞمؾ ٕا

هدل.0986 ـ حمٛمد ُم٘مبقزم ٕا ـ أمحد اًمسٞم٤مهمل واًمديمتقر طمس  م، حت٘مٞمؼ: اًم٘م٤ميض طمسلم سم

هـ 0415: اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء دار، ط: اجلّم٤مص اًمرازي قمكم سمـ أمحد سمٙمر يبٕ القرآن أحكام -5

 ـ. ىمٛمح٤موي اًمّم٤مدق دحمٛم:  حت٘مٞمؼ

 ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ قمبد اهلل اسمـ اًمٕمريب ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. أحكام القرآن -6

: ًمٕمكم سمـ حمٛمد أُمدي ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب اًمٓمبٕم٦م إومم: اإلحكام في أصول األحكام -7

 هـ حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ؾمٞمد اجلٛمٞمكم.0414

عمحٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ  صول:إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األ -8

 هـ.0409أمحد قمزو، ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، اًمٓمبٕم٦م إومم 

 م.0981، 5خلػم اًمديـ اًمزريمكم ط: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ط: األعالم: -9

ٞم٦م : عمحٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمالبحر المحيط في أصول الفقو -01

 هـ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر.0420اًمٓمبٕم٦م : اًمٓمبٕم٦م إومم، 

ـ قمبد اهلل اًمزريمٌم، ط: دار اًمؽماث، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ.البرىان في علوم القرآن -00  : عمحٛمد سم

: عمحّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ قمبد اًمرّزاق احلسٞمٜمل اعمٚمّ٘م٥م سمٛمرشم٣م تاج العروس من جواىر القاموس -02

سمٞمدي، ط: دار  اهلداي٦م حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم. اًمز 

 : إلسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمٗمػموز آسم٤مدي، ط: دار اًمٗمٙمر.التبصرة في أصول الفقو -01

ًمإلُم٤مم حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب اًمٓمبٕم٦م  التبيان في آداب حملة القرآن: -04

 هـ حت٘مٞمؼ: زهػم ؿمٗمٞمؼ اًمٙمبل.0420اًمث٤مٟمٞم٦م: 

سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين ط: ُمٙمتب٦م اًم٘مرآن ًمٚمٓمبع واًمٜمنم واًمتقزيع، ضبط ٟمّمقصف  ًمٕمكم التعريفات: -05

 وقمٚمؼ قمٚمٞمف حمٛمد قمكم أسمق اًمٕمب٤مس.

ومم تقريب التهذيب -06 ـ طمجر اًمٕمس٘مالين ط: دار اًمرؿمٞمد سمحٚم٥م اًمٓمبٕم٦م: ٕا سم  هـ.0416: 
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اًمٓمبٕم٦م إومم،  ٕيب ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهري، ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب تهذيب اللغة: -07

 حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض.

 عمحٛمد أُملم، اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه ط: دار اًمٗمٙمر. تيسير التحرير: -08

: ٕيب قمٛمرو قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمداين ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب اًمٓمبٕم٦م التيسير في القراءات السبع -09

 هـ. 0414اًمث٤مٟمٞم٦م: 

هـ حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد 0195ار اًمٗمٙمر اًمٓمبٕم٦م إومم: عمحٛمد سمـ طمب٤من أسمق طم٤مشمؿ اًمبستل ط: د الثقات: -21

 ذف اًمديـ أمحد.

ًمت٤مج اًمديـ قمبد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمبد اًمٙم٤مذم اًمسبٙمل  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: -20

 هـ. 0409ط: قم٤ممل اًمٙمت٥م: 

 ٕمحد سمـ ُمقؾمك سمـ جم٤مهد ط: دار اعمٕم٤مرف حت٘مٞمؼ اًمديمتقر ؿمقىمل ضٞمػ. السبعة: -22

 : عمحٛمد احلسـ اًمٞمٕم٘مقيب ط: حمٛمد وًمد اجلٞمالين.لمطالع لدرك الكوكب الساطعسلم ا -21

: عمحٛمد سمـ يزيد أسمق قمبداهلل اًم٘مزويٜمل، اعمٕمروف سم٤مسمـ ُم٤مضمف، ط: دار اًمٗمٙمر حت٘مٞمؼ: سنن ابن ماجو -24

 حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل.

ؾم٤مًم٦م حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ٕيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًمذهبل ط: ُم١مؾمس٦م اًمر سير أعالم النبالء: -25

 حم٘م٘ملم سم٢مذاف ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط.

ـ اًمٕمامد ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.شذرات الذىب في أخبار من ذىب -26 ـ أمحد، اعمٕمروف سم٤مسم  : ًمٕمبد احلل سم

ه، حت٘مٞمؼ: قمبد 0417ًمسٚمٞمامن سمـ قمبد اًم٘مقي اًمٓمقذم ط: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م:  شرح مختصر الروضة -27

  اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل.

: ٕيب اًمب٘م٤مء حمٛمد سمـ أمحد اًمٗمتقطمل اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر ط: ُمٙمتب٦م شرح الكوكب المنير -28

 هـ حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمزطمٞمكم و ٟمزيف مح٤مد.0408اًمٕمبٞمٙم٤من اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

ـ قمامر اعمٝمدوي ط: دار قمامر:  شرح الهداية: -29  هـ حت٘مٞمؼ اًمديمتقر طم٤مزم ؾمٕمٞمد طمٞمدر.0427ٕمحد سم

ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٜمقيري ط: دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث حت٘مٞمؼ  النشر في القراءات العشر: شرح طيبة -11

 اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ حمٛمد ذف.

هـ حت٘مٞمؼ: 0417عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري، ط: دار اسمـ يمثػم اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م:  صحيح البخاري: -10

 اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك دي٥م.

 ؾ ودار إوم٤مق اجلديدة.سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي ط: دار اجلٞم صحيح مسلم: -12

 هـ.0411: ًمٚمديمتقر قمبد اًم٘مٞمقم اًمسٜمدي ط: اعمٙمتب٦م اإلُمدادي٦م: صفحات في علوم القراءات -11

: ًمت٤مج اًمديـ سمـ قمكم سمـ قمبد اًمٙم٤مذم اًمسبٙمل ط: هجر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم طبقات الشافعية الكبرى -14
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 ًمٓمٜم٤مطمل واًمديمتقر: قمبد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق.حمٛمقد حمٛمد اهـ حت٘مٞمؼ اًمديمتقر: 0401واًمتقزيع اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

مل اًمٙمت٥م، اًمٓمبٕم٦م إومم: : ٕيب سمٙمر سمـ أمحد اعمٕمروف سم٤مسمـ ىم٤مىض ؿمٝمب٦م، ط: قم٤مطبقات الشافعية -15

 هـ حت٘مٞمؼ: د. احل٤مومظ قمبد اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من.0417

م. 0997ٕمحد سمـ حمٛمد إدٟمروي ط: ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ اًمٓمبٕم٦م إومم:  :طبقات المفسرين -16

 حت٘مٞمؼ ؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اخلزي.

: اًمٕمنم عمحٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اجلزري، شمقزيع: ُمٙمتب٦م دار اهلدى طيبة النشر في القراءات -17

 حت٘مٞمؼ: حمٛمد متٞمؿ اًمزقمبل.

: ًمٚمديمتقر ٟمبٞمؾ سمـ العناية بالقرآن الكريم وعلومو من بداية القرن الرابع الهجري إلى عصرنا الحاضر-18

 امقمٞمؾ.حمٛمد آل إؾم

م 2118: ًمٕمكم سمـ حمٛمد اًمّمٗم٤مىمز ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: غيث النفع في القراءات السبع -19

 حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد قمبد اًمسٛمٞمع اًمِم٤مومٕمل.

ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين ط: دار اًمٗمٙمر حت٘مٞمؼ: قمبد  فتح الباري شرح صحيح البخاري: -41

 ٞم٥م.اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سم٤مز وحم٥م اًمديـ اخلٓم

 هـ.0421عمحٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزاسم٤مدي ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  القاموس المحيط: -40

: ٕمحد سمـ قمٛمر سمـ أيب اًمرض٤م احلٛمقي ط: دار اًم٘مٚمؿ القواعد واإلشارات في أصول القراءات -42

 هـ، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمبد اًمٙمريؿ حمٛمد احلسـ سمٙم٤مر.0416اًمٓمبٕم٦م إومم: 

 : ٕيب احلسـ اعم٤موردى ط: دار اًمٗمٙمر.يركتاب الحاوى الكب -41

: إلؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس -44

 اًمٕمجٚمقين ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.

هـ، 0409: ٕيقب سمـ ُمقؾمك احلسٞمٜمل أسمك اًمب٘م٤مء اًمٙمٗمقى، ط: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م: الكليات -45

 رويش وحمٛمد اعمٍمي.حت٘مٞمؼ: قمدٟم٤من د

ـ حمٛمد اًمبزدوي احلٜمٗمل ط: ُمٓمبٕم٦م ضم٤مويد سمريس يمراشمٌم.كنز الوصول إلى معرفة األصول -46  : ًمٕمكم سم

: ًمٕمٛمر سمـ قمكم اسمـ قم٤مدل احلٜمبكم ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م إومم: اللباب في علوم الكتاب -47

 حمٛمد ُمٕمقض.هـ حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمبد اعمقضمقد واًمِمٞمخ قمكم  0409

: ٕيب اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ حمٛمد اهل٤مؿمٛمل اعمٙمل ط: دار اًمٙمت٥م لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ -48

 هـ.0409اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م إومم: 

عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب وُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب  لسان العرب: -49

 هـ.0408اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 
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: ٕمحد سمـ حمٛمد اًم٘مسٓمالين، ط: جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ارات لفنون القراءاتلطائف اإلش -51

 هـ، حت٘مٞمؼ اًمسٞمد قمثامن واًمديمتقر قمبد اًمّمبقر ؿم٤مهلم.0192سمٛمٍم

: ًمٕمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمبٕمكم ط: المختصر في أصول الفقو على مذىب اإلمام أحمد بن حنبل -50

 ر حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م.ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز حت٘مٞمؼ: اًمديمتق

: ًمٕمبد اًم٘م٤مدر سمـ سمدران اًمدُمِم٘مل ط: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م المدخل إلى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل -52

 هـ حت٘مٞمؼ اًمديمتقر قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل.0410اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ؿم٤مُم٦م، ـمبٕم٦م دار  ًمٕمبد اًمرمحـ سـم إؾمامقمٞمؾ اعمٕمروف سم٠ميب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز -51

 اًمدي٤مٟم٦م اًمؽميمل ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ـمٞم٤مر آًمتل ىمقٓج. 

: إلؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر اعمروزي ط: قمامدة اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل، سم٤مجل٤مُمٕم٦م مسائل اإلمام أحمد بن حنبل -54

 هـ.0425اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمبٕم٦م إومم، 

 اًمِمٞمب٤مين ط: ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م.  ن حنبل:مسند اإلمام أحمد ب -55

 0407: عمحٛمد احلسلم سمـ اًمبٖمقي، ط: دار ـمٞمب٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م: معالم التنزيل -56

 هـ طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف حمٛمد قمبد اهلل اًمٜمٛمر وقمثامن مجٕم٦م ضٛمػمي٦م وؾمٚمٞمامن ُمسٚمؿ.

 ٕمٞمد اؾمؼم، وسمالل ضمٜمٞمدي، ط: دار اًمٕمقدة.: إقمداد حمٛمد ؾممعجم الشامل في مصطلحات اللغة العربية -57

 : ًمٕمٛمر رض٤م يمح٤مًم٦م ط: ُمٙمتب٦م اعمثٜمك ودار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.معجم المؤلفين -58

 : إقمداد جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ط: دار اًمٕمقدة.المعجم الوسيط -59

ـ وم٤مرس، ط: دار اًمٗمٙمر معجم مقاييس اللغة -61 سم  ٤مرون.هـ، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمسالم حمٛمد ه0199: 

عمحٛمد سمـ أمحد اًمذهبل ط: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمبٕم٦م : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار -60

 هـ، حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف وؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، وص٤مًمح ُمٝمدي قمب٤مس.0414إومم: 

ـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ط: دار اًمٗمٙمر اًمٓمبالمغني في فقو اإلمام أحمد -62 ـ أمحد سم ومم: : ًمٕمبد اهلل سم  هـ. 0415ٕم٦م ٕا

ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: عمحٛمد سمـ قمٛمر اعمٕمروف سم٤مًمٗمخر اًمرازي ط: دار إطمٞم٤مء  -61

 اًمؽماث اًمٕمريب.

خ٤موي، ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.:المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة -64  ًمٚمس 

 ٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىم٤مين ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.: عمحمناىل العرفان في علوم القرآن -65

: عمحٛمد سمـ حمٛمد سمـ اجلزري ط: دار قم٤ممل اًمٗمقائد اًمٓمبٕم٦م إومم: منجد المقرئين ومرشد الطالبين -66

 هـ، قمٜم٤مي٦م قمكم حمٛمد اًمٕمٛمران.0409

٤مء : ٕيب زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، ط: دار إطمٞمالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -67

 هـ.0192اًمؽماث اًمٕمريب اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  
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ؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمِم٤مـمبل، ط: دار اعمٕمروم٦م، حت٘مٞمؼ: ـ: إلسمراهٞم و ول الفق ات في أص الموافق -68

 قمبد اهلل دراز.

حٛمد سمـ اجلزري، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م ـد سمـ ُمـ: عمحٛمالنشر في القراءات العشر -69

 هـ. 0408إومم: 

 : جلالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ط: اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.م العقيان في أعيان األعياننظ -71

: ًمإلُم٤مم مج٤مل اًمديـ قمبد اًمرطمٞمؿ إؾمٜمقي ط: دار اًمٙمت٥م نهاية السول شرح منهاج الوصول -70

 هـ.0421اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م إومم 

ر سمـ ظمٚمٙم٤من، ط: دار : ًمِمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙموفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -72

 ص٤مدر، حت٘مٞمؼ: إطمس٤من قمب٤مس.
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 وووعاتفهرس امل
 اًمّمٗمح٦م اعمقضـقع

 51 .......................................................................................................... اعمٚمخص

 54 ............................................................................................................. ُم٘مدُم٦م

 59 .......................يتْمٛمـ شمٕمريػ يمؾ ُمـ اًمتقاشمر واًم٘مراءة ًمٖم٦م واصٓمالطم٤مو: اًمتٛمٝمٞمد

 60 الفصل األول: أقوال العلماء في مسألة تواتر القراءات

 60 ......................(× ل ُمتقاشمرة إمم اًمٜمب )ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات اًمٕمنم: اعمبح٨م إول

 67 ............... : ) ُمـ ىم٤مل سمتقاشمر اًم٘مراءات اًمسبع دون اًم٘مراءات اًمثالث(اعمبح٨م اًمث٤مين

 69 ....................... (وهمػمه: )ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات اًمٕمنمة ومٞمٝم٤م اعمتقاشمر اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م

 72 ...............  ًمٞمس ُمـ ىمبٞمؾ إداء(: )ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات ُمتقاشمرة ومٞماماعمبح٨م اًمراسمع

 71 ................... : )ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات ًمٞمس٧م ُمتقاشمرة سمؾ هل آطم٤مد(اعمبح٨م اخل٤مُمس

 75 .......(× : )ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات ُمتقاشمرة قمـ اًم٘مراء ٓ قمـ اًمٜمبل اعمبح٨م اًمس٤مدس

 77 وقف العلماء من ذلكوم القراءات تواتر منابن الجزري موقف الفصل الثاني: 

 77 .................... ( ُمٜمجد اعم٘مرئلم)اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف: اسمـ اجلزري : إصمب٤مت ولإاعمبح٨م 

 81 ..................................(اًمٜمنم )اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف:  اسمـ اجلزري : إصمب٤متاعمبح٨م اًمث٤مين

 85 (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف يمالم اسمـ اجلزري ذم قمدم اؿمؽماط  :اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م

 88 ..............(اًمٜمنم): يمالم اسمـ اجلزري ذم قمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف اعمبح٨م اًمراسمع

 90 ...........آيمتٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمد ذم ـمٞمب٦م اًمٜمنم : يمالم اسمـ اجلزري ذماعمبح٨م اخل٤مُمس

ـ اجلزري ذم ُمس٠مًم٦م شمقااعمبح٨م اًمس٤مدس ـ ذًمؽ: حت٘مٞمؼ رأي اسم  92 شمر اًم٘مراءات وُمقىمػ اًمٕمٚمامء ُم

 99 .............................................................................................................. اخل٤ممت٦م

 010 ....................................................................................... اعمّم٤مدر اعمراضمع ىم٤مئٛم٦م

 016 ......................................................................................... عمقضققم٤متا  ومٝمرس
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 البحث ملخص

 : احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل ، وسمٕمد

إول  قمرو٧م ذم ومّمٚمٝم٤م  أشما٤مع اًما٤مسمٕملم،ومٝمذه دراؾم٦ٌم ُمقضمزٌة قمـ شمٗمسػم

ٕقمالُمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م اؾمؿ يمؾ ُمٜمٝمؿ وَٟمَساف وطمٞم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمٜمزًماف ذم اًمرواي٦م 

َ٘مٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر، وُمٙم٤مٟم٦م شمٗمسػمه قمٜمد ٟمَ سم٤مظماّم٤مر ؿمديد، صمؿ سمٞم٤من ُمٙم٤مٟماف ذم اًماٗمسػم، 

 ، واعم٘م٤مشمالن، واسـم ضُمَرْي٩مُمٜمٝم٩م شمٗمسػمه وُمقوققم٤مشمف اًمال اقماٜمك هب٤م، وهؿ: اًمٙمٚمال، و

ـ إؾمح٤مق، واًمسٗمٞم٤مٟم٤من ـ ؾمالّم. واسم ـ أؾمٚمؿ، وظماٛم٧م سمٞمحٞمك سم ـ زيد سم ـ سم  ، وقماد اًمرمح

ٞم٤م ـُمُرىَمف وُمّم٤مدرَ    ه صمؿ صَمٜمَّٞم٧م ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين سمدراؾم٦ٍم شم٠مصٞمٚمٞم٦ٍم ًماٗمسػمهؿ ُُمَٚمِّ

يـ،  ف، صمؿ اؾماخٚمّم٧م ؾمامشَمفوُمٔم٤مٟمَّ  وىمٞمٛمَاف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمدى اقماامده ًمدى اعمٗمنِّ

 وظماٛم٧م سماٞم٤من أصمر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم اًماٗمسػم.

 .وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وإًمٞمف أٟمٞم٥م
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 مقدمة

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمسالم قمغم اعمإمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، ، وقمغم آًمف  

 : أُم٤م سمٕمد ٕملم،وصحاف أمج

قمٚمؿ شمٗمسػم  :ٕم٤ًم وسمريم٦م، وأقمٔمٛمٝم٤م وم٤مئدة وظمػماً وم٢من ُمـ أذف قمٚمقم اًم٘مرآن ٟمٗم

يما٤مب اهلل اعمجٞمد، وُمـ هٜم٤م يم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن ُمـ أذف اًمٕمٚمامء وأيمٛمٚمٝمؿ، 

وي٠ميت قمغم رأؾمٝمؿ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ، اًمذيـ سمٞمٜمقا 

سمّمػمة ُم٘مااسلم ُمـ ُمِمٙم٤مة اًمٜماقة: ُمٕمٞمٜمٝمؿ اًمّم٤مذم اًمذي ٓ يمالم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمقر و

ك سماٗمسػمهؿ أهُؾ اًمٕمٚمؿ ؿم٤مئا٦م، وًم٘مد اطماٗم فُ اْ يمدر ومٞمف، وُمقردهؿ اًمزٓل اًمذي مل شمُِم 

ويمِمٗمقا قمـ أطمقاهلؿ  يمام درؾمقا رضم٤مًمف، ه ذم دواويٜمٝمؿ،وشمٜم٤مىمٚمق ُمـ سمٕمدهؿ،

 م اهلل شمٕم٤ممم.، وُمٜم٤مهجٝمؿ، وأصقهلؿ اًمال ؾم٤مروا قمٚمٞمٝم٤م ذم شمٗمسػم يمال هؿػَم وؾِم 

أن أدرس  رهما٧موعم٤م يم٤مٟم٧م ـما٘م٦م أشما٤مع اًما٤مسمٕملم إطمدى ـما٘م٤مهتؿ، وظم٤ممت٦م قم٘مدهؿ: 

 كمِّ ػَمهؿ، ودُمَ شمٗمسػمهؿ وأقمالُمٝمؿ دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م ُمقضمزة شمٙمِمػ ؾِم 

 ، وشمقوح ُمس٤مًمٙمٝمؿ.ُمٜم٤مهجٝمؿ

 : هأىمية البحث وأسباب ارختيار 
ا٤مع اًما٤مسمٕملم هل احلٚم٘م٦م ذم يمقن ـما٘م٦م أشم -سم٤مإلو٤موم٦م عم٤م ؾماؼ -شمٙمٛمـ أمهٞم٦م اًماح٨م 

اًمٗم٤مصٚم٦م سملم اًمسٚمػ وُمـ سمٕمدهؿ ، واعمرطمٚم٦م اًمقاصٚم٦م سملم اعما٘مدُملم واعما٠مظمريـ ُمـ 

يٙمِمػ اعمرطمٚم٦م اعمٛمٝمدة  أن اًمقىمقف قمغم شمٗمسػمهؿ ودراؾماف اعمٗمنيـ، وٓ ؿمؽ

ًمآمقر اًماٗمسػم وشمدويٜمف. وُمع وضمقد ُمـ اقماٜمك سماٗمسػم اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم ودرس 

ٞم٦م: إٓ أين مل أىمػ قمغم ُمثؾ شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م سمٓما٘م٦م أشما٤مقمٝمؿ اًمذيـ ُمٜم٤مهجٝمؿ دراؾم٦م شم٠مصٞمٚم

هؿ ظم٤ممت٦م اًمسٚمػ، وُمـ هٜم٤م قم٘مدت اًمٕمزم قمغم حم٤موًم٦م  ؾَمدِّ شمٚمؽ اًمثٖمرة، وإمت٤مم هذه 

ْاٜم٦م، ُمـ شم٤مريخ اًماٗمسػم وأصقًمف وُمٜم٤مهجف، ؾم٤مئال اهلل اعمٕمقٟم٦م ذم ذًمؽ، وراضمٞم٤م أن  اًمٚمَّ

 ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.يٜمٗمٕمٜمل سمف وُمـ ىمرأه، وأن جيٕمؾ قمٛمكم ظم٤مًمّم٤م 
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 : رخطة البحث
 :قمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وقمٍمهؿ، صمؿ ومّمٚملم سمٜماذةىمسٛم٧م اًمدراؾم٦م إمم متٝمٞمد 

 : أعالم مفسري أتباع التابعين الفصل األول
 (646)ت حمٛمد سمـ اًمس٤مئ٥م اًمٙمٚمال  أوال:

 (651)تُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن إزدي  ثانيا :

 (651)تُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من اًماٚمخل  ثالثا:

 (651)تسمـ ضمري٩م  قماداعمٚمؽ رابعا:

 (651)حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  رخامسا:

 (666)تؾمٗمٞم٤من اًمثقري  سادسا:

 (681)تقماداًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ  سابعا:

 (698)تؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  ثامنا:

 (111)تحيٞمك سمـ ؾمالم  تاسعا:

 الفصل الثاني: معالم تفسير أتباع التابعين
 ٤مٟمف:ـمرق شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وُمّم٤مدره وُمٔم المبحث األول:

 ـمرق اًماٗمسػم ذم قمٝمد  أشما٤مع اًما٤مسمٕملم. المطلب األول:

 ُمّم٤مدر اًماٗمسػم قمٜمد  أشما٤مع اًما٤مسمٕملم. المطلب الثاني:

 ُمٔم٤من شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم. المطلب الثالث:

ؾمامت شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وىمٞمٛماف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمدى اقماامده  المبحث الثاني:

 ًمدى اعمٗمنيـ:

 شما٤مع اًما٤مسمٕملم.ؾمامت شمٗمسػم أ :األول المطلب

 ىمٞمٛماف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمدى اقماامده ًمدى اعمٗمنيـ. المطلب الثاني:

 أصمر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم اًماٗمسػم: المبحث الثالث:
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 شمٓمقر شمدويـ اًماٗمسػم ذم قمٝمدهؿ وشمقؾمٕمف. المطلب األول:

 أشما٤مع اًما٤مسمٕملم. سمٕمضشمٗمسػم  ُمآظمذ قمغم المطلب الثاني:

 : هذا وىمد يم٤من ُمـ ُمٜمٝمجل ذم اًماح٨م

اعم٠مصمقر  ٤مٟم٦م ُمٗمني إشما٤مع قمغم يما٥م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػمر ذم  سمٞم٤من ُمٙمآىماّم٤م -

اعمسٜمديـ أو ُمـ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ يم٤مسمـ يمثػم واًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر، وىمد أذيمر همػمهؿ 

 ذًمؽ.إمم إن رأي٧م احل٤مضم٦م 

اًماحقث واًمدراؾم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م ُمـه٤م ذم اإلطمّم٤مءات اًمال أذيمر وم٤مدةاإل -
(1)

 ،

ياٙمرر اجلٝمد، وُم٤م مل  ًمئال :ضمع أو ومٝم٤مرؾمٝم٤ماعمرا ويمذا  ُم٘مدُم٤مت حم٘م٘مل سمٕمض يما٥م

أضمد ومٞمف إطمّم٤مء ىمٛم٧م سمف قمـ ـمريؼ حمريم٤مت اًماح٨م ذم اًمٙما٥م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ُمع 

 اؾمإمراض اًمٜما٤مئ٩م وومحّمٝم٤م.

إرداف إقمالم اعمذيمقرة ذم اعماـ سما٤مريخ وومٞم٤مهتؿ، وذًمؽ عمـ رأي٧م أمهٞم٦م إيراد  -

هلجري دون إو٤موم٦م رُمزه شم٤مريخ ووم٤مشمف عمقوقع اعماح٨م، وىمد اىماٍمت قمغم اًما٤مريخ ا

 )هـ( ًمقوقطمف.

 وهذا أوان اًمنموع ذم اعم٘مّمقد، سمٕمقن اعمٚمؽ اعمٕماقد.

 

 

                           

                                           
ىمد ٓ أواومؼ سمٕمض شمٚمؽ اًمدراؾم٤مت ذم ُمٜمٝمجٞم٦م إطمّم٤مءاهت٤م وسمٕمض ٟما٤مئجٝم٤م: ًمٙمـ أومٞمد ُمٜمٝم٤م قمغم أهن٤م  (6)

 .ُم١مذات شم٘مرياٞم٦م
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 تمهيد
 أشما٤مع اًما٤مسمٕملم هؿ اًمذيـ ؿم٤مومٝمقا اًما٤مسمٕملم وشماٚمٛمذوا قمغم أيدهيؿ

(1)
، أُم٤م قمٍمهؿ 

ـما٘م٦م  داظمٚمٝم٤م ُمعٟمٔمرا ًما سم٤مًمسٜملم ٥م حتديد ـما٘ماٝمؿومٝمق اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري، ويّمٕم

اًما٤مسمٕملم
(2)

، ًمٙمـ سم٤مإلُمٙم٤من حتديد ـما٘م٦م ُمٗمنهيؿ سم٠مهن٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م وومٞم٤مهتؿ سملم قم٤مُمل 

هـ،  وهذا ُمـ ظمالل شمااع أقمالم ُمٗمنهيؿ اًمذيـ وردت أىمقاهلؿ قمٜمد 111هـ و641

أئٛم٦م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم 
(3)

. 

أُم٤م ُمـ ىمّمدت سمٛمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ومٝمؿ ُمـ شمّمدى ُمٜمٝمؿ ًمٚماٗمسػم دراي٦م، 

٘مّمد سمٞم٤من اعمٕمٜمك اعمراد ذم اًم٘مرآن، ًمذا ظمرج ُمـ دائرة اًماح٨م ُمـ ؿم٤مرك ذم وذًمؽ سم

، (656)تاًماٗمسػم رواي٦م سمٛمجرد ٟم٘مؾ أىمقال ُمٗمني اًمسٚمػ، يمسٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م 

، وقماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين (116)ت ويزيد سمـ ه٤مرون (697)توويمٞمع سمـ اجلراح 

اًمذيـ ؿم٤مريمقا ذم وهمػمهؿ، يمذًمؽ ظمرج اًمٚمٖمقيقن  (161)ت، واًمٗمري٤ميب (166)ت

شمٗمسػم اًم٘مرآن ًمٙمـ سم٤مدم٤مه آظمر خياٚمػ قمـ ـمريؼ اًمسٚمػ، طمٞم٨م يم٤من اًمٜمٔمر اًمٚمٖمقي 

                                           
ع اًما٤مسمٕملم وُماك ًمسٜم٤م سمّمدد حترير ُمّمٓمٚمح أشما٤مغم أٟم٤م قم. وحيسـ اًماٜماٞمف هٜم٤م 1-6/6يٜمٔمر: يما٤مب اًمث٘م٤مت ( 6)

حيٙمؿ قمغم اًمِمخص سم٠مٟمف ُمٜمٝمؿ، يمام ذم اًمّمٜمٕم٦م احلديثٞم٦م، ومٝمذا حمٚمف يما٥م ُمّمٓمٚمح احلدي٨م وشمراضمؿ اًمرضم٤مل، 

واحل٤مضم٦م إًمٞمف وإقمامًمف ذم سم٤مب اًمرواي٦م، وُمٜمف اًماٗمسػم اًمٜم٘مكم اًمروائل، وهق ًمٞمس ُم٘مّمقدا ذم هذه اًمدراؾم٦م، 

 يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف.

ْمٝم٤م قمـ سمٕمض، سمؾ إن اًماداظمؾ سملم ـما٘مال اًما٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمـ أيمثره٤م ( ٓ خيٗمك صٕمقسم٦م متٞمٞمز اًمٓما٘م٤مت سمٕم1)

 :ُمـ قم٤مس اًمّمح٤مسم٦م ورأى سمٕمْمٝمؿ ًمٙمـ مل شمثا٧م رواياف قمٜمٝمؿ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم إؿمٙم٤مٓ، إذ ُوضِمد ُمـ

ُمـ ـما٘م٦م أواؾمط اًما٤مسمٕملم يم٢مسمراهٞمؿ  قسمؾ ىمد يذيمر ذًمؽ قمّٛمـ ه - طمٜمٞمٗم٦م يم٤مٕقمٛمش واسمـ إؾمح٤مق وأيب

وُمٜمٝمؿ أيْم٤م ُمـ قم٤مس صٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ًمٙمـ مل ُيٕمرف سم٤مًمرواي٦م قمٜمٝمؿ أو  -ُمزاطمؿاًمٜمخٕمل واًمْمح٤مك سمـ 

رؤياٝمؿ، يم٤مًمٙمٚمال واسمـ ضمري٩م، وىمد أطمسـ احل٤مومظ سمـ طمجر ذم اًماخٚمص ُمـ ُمثؾ شمٚمؽ اإلؿمٙم٤مٓت طملم 

أدرج ـما٘مالم سملم ـما٘مال صٖم٤مر اًما٤مسمٕملم ويما٤مر أشما٤مقمٝمؿ مه٤م: اًمٓما٘م٦م اخل٤مُمس٦م، ضمٕمٚمٝم٤م ًمٚمٓما٘م٦م اًمّمٖمرى ُمـ 

اًمذيـ رأوا اًمقاطمد وآصمٜملم ومل يثا٧م ًمإمْمٝمؿ اًمسامع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، يم٤مٕقمٛمش، واًمٓما٘م٦م  اًما٤مسمٕملم

يٜمٔمر شم٘مري٥م  اًمس٤مدؾم٦م، ًمٚمذيـ قم٤مسوا اخل٤مُمس٦م، ًمٙمـ مل يثا٧م هلؿ ًم٘م٤مء أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، يم٤مسمـ ضمري٩م.

ـ اًما٤مسمٕملم يقهؿ أهنؿ يمذًمؽ ذم سم٤مب اًمرواي٦م، واًمٕمٛمؾ  ًمٙمـ .75اًماٝمذي٥م ص   قمغم ظمالومف.وصٗمف ًمٚمخ٤مُمس٦م سم٠مهنؿ ُم

( ومٕمغم ؾماٞمؾ اعمث٤مل ٟمجد أن آظمر ُمـ أورد  اسمـ ضمرير ىمقًمف ُمـ أقمالم ُمٗمني اًما٤مسمٕملم هق اًمرسمٞمع سمـ أٟمس 1)

 (.698(، وآظمر ُمـ أورد أىمقاًمف ُمـ أقمالم ُمٗمني أشما٤مقمٝمؿ هق ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م )ت619)ت
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هق أؾم٤مس سمحثٝمؿ، وأصؾ ُمِم٤مريماٝمؿ، وإؾماؼ ذم ـمرطمٝمؿ، وُمـ هٜم٤م مل يٕماٛمد أئٛم٦م 

ظمريـ يم٤مٟمقا اعما٠مع ُمٗمني اًمسٚمػ، يمام أن اعمٗمنيـ ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم إدراضمٝمؿ ُم

قمٚمٞمٝمؿ  (أهؾ اعمٕم٤مين)يٛمٞمزوهنؿ سم٢مـمالق وصػ 
(1)

٤مٟمقا  يٛمٞمزون أٟمٗمسٝمؿ ، سمؾ  إهنؿ يم

قمغم ُمٗمني و)اًمٗم٘مٝم٤مء( وٟمحقه٤م  (أهؾ اًماٗمسػم)و (اعمٗمنيـ)سم٢مـمالق وصػ 

وأهنؿ جيٕمٚمقن اًمسٚمػ ىمسٞمام هلؿ ذم قمٚمؿ  ،، مم٤م دل قمغم مت٤ميز اعمٜمٝمجلم اًمسٚمػ

اًماٗمسػم
(2)

ا ، وقمغم هذا اًماٛمٞمٞمز ُم٣م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم، ومٚمؿ يٜم٘مٚمقا أىمقاهلؿ ُمع أن يمثػم

، وأيب قماٞمدة (117)ت، واًمٗمراء(681)ت ُمٜمٝمؿ يٜمدرج وٛمـ هذه اًمٓما٘م٦م يم٤مًمٙمس٤مئل

وهمػمهؿ (119)ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك
(3)

، طماك إن اسمـ ضمرير يم٤من يند أىمقال ُمٗمني 

اًمسٚمػ قمغم أهن٤م شم٠مويؾ اًم٘مرآن اعمٕماٛمد، صمؿ يذيمر أىمقال اًمٚمٖمقيلم قمغم طمدة، صمؿ 

 يٜما٘مده٤م ويرده٤م إن ظم٤مًمٗم٧م أىمقال اًمسٚمػ.

لم ُمـ ضم٤مٟمالم: أقمالُمف، أقمرض ذم هذا اًماح٨م شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕم هذا وؾمقف

أقم٘مد  ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ومّمال، وىمد آصمرت آسماداء سم٤محلدي٨م قمـ أقمالم ُمٗمني  ،وُمٕم٤معمف

أشما٤مع اًما٤مسمٕملم واًمقىمقف قمغم شمٗمسػم يمؾ ُمٜمٝمؿ ًمٞمٙمقن ُمٜمٓمٚم٘م٤م ًماٞم٤من ُمٕم٤ممل شمٗمسػم 

ٚمٞمف. وًمٙمـ ىماؾ إشما٤مع قمٛمقُم٤م ُمـ طمٞم٨م ُمّم٤مدره وـمرىمف وظمّم٤مئّمف وُم٤مًمف وُم٤م قم

ذًمؽ حيسـ أن ٟمسإمرض سم٢مجي٤مز ؿمديد أُمقرا يم٤من هل٤م إصمر اًمقاوح ذم شمٗمسػمهؿ، 

 وهق ُم٤م يإمٚمؼ سمٕمٍمهؿ ُمـ اجلقاٟم٥م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕم٘مدي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 عصر أتباع التابعين
قمٍم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم أواظمر اًمدوًم٦م إُمقي٦م وُمٕمٔمؿ اًمٕمٍم إول ُمـ  ؿمٛمؾ

 ؼم اًمٕمٍم اًمذهال هل٤م.قمّمقر اًمدوًم٦م اًمٕما٤مؾمٞم٦م اًمذي يٕما

                                           
 ُمٕم٤مٟمك سمف ُمّمٜمٗمق اًمٙما٥م رموطمٞم٨م رأي٧م رم يما٥م اًماٗمسػم ىم٤مل أهؾ اعمٕم٤مين وم٤معمراد  »ىم٤مل اسمـ اًمّمالح: ( 6)

 .196/ 6، يٜمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  ش اًم٘مرآن يم٤مًمزضم٤مج وُمـ ىماٚمف

 .576، 169يٜمٔمر: اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص  (1)

قمغم ؾماٞمؾ  -ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك ذم شمٗمسػمه ، يٜمٔمرؿمذ ذم ذًمؽ اسمـ اعمٜمذر اًمذي أيمثر ُمـ إيراد أىمقال أيب قماٞمدة  (1)

 .141، 114، 174، 111، 167، 166، 669، 618، 611، 6/619: ذم اجلزء اعمٓماقع ُمٜمف -اعمث٤مل
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وأسمرز اجلقاٟم٥م اًمٕم٘مدي٦م ًمذًمؽ اًمٕمٍم هق فمٝمقر أؾمس اًمٗمرق وشمٓمقره٤م، ومٛمام 

ُيْٕمَٚمؿ أن اسماداء فمٝمقر اًمٗمرق يم٤من ذم أواظمر قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م، صمؿ أظمذت ذم اًماقؾمع 

آراءه٤م، ُمقفمٗم٦م  شمٜمنمواًماِمٕم٥م طماك سمٚمٖم٧م ُمرطمٚم٦م ظمٓمػمة ذم هذا اًمٕمٝمد طملم سمدأت 

ٟم٧م ُمّمٜمٗم٤مت قمٚمؿ اًمٙمالم اًمذي سمرز طمٞمٜمئذ إ صمر شمرمج٦م يما٥م إُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م، يمذًمؽ ُدوِّ

ٜمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس، طماك وجل٧م إمم يما٤مب اهلل شمٗمنه طمس٥م أهقائٝم٤م  شمقوح ُمٕما٘مداهت٤م وشُمَزيُّ

يماٗمسػم أيب وُمٕما٘مداهت٤م، ومادأ فمٝمقر شمٗم٤مؾمػم اعمٕمازًم٦م ذم أواظمر هذا اًمٕمٍم، وُم٤م سمٕمده، 

 (111)ت ويقؾمػ سمـ قماد اهلل اًمِمح٤مم، (116)ت سمٙمر سمـ يمٞمس٤من إصؿ
(1)

. 

وإظمٓمر ُمـ ذًمؽ هق حم٤موًماٝمؿ اًمدقمقة إمم ُمذهاٝمؿ ًمٚمقصقل إمم سمالط احلٙم٤مم ، 

اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم سمداي٦م هذا اًمٕمٍم صخرة ىمقي٦م حتٓمؿ شمٚمؽ اعمٕما٘مدات ظمّمقص٤م 

( اًمذي شمٜماف خلٓمر اًمزٟم٤مدىم٦م وأومٜم٤مهؿ، ًمٙمـ ذم 669 -658اخلٚمٞمٗم٦م اعمٝمدي )ظمالوماف 

ل إمم احلٙم٤مم، وم٤مشمّمٚمقا سم٤مخلٚمٞمٗم٦م اعم٠مُمقن أواظمر هذا اًمٕمٝمد اؾمآم٤مع اعمٕمازًم٦م اًمقصق

ومتٙمٜمقا ُمـ إىمٜم٤مقمف سمٛمٕما٘مدهؿ، ومٙم٤من قمٝمده آظمر قمٝمد  (168-698 )ظمالوماف

فمٝمرت اًمادع فمٝمقرا وم٤مؿمٞم٤م، وأـمٚم٘م٧م اعمٕمازًم٦م أًمسٜماٝم٤م، ورومٕم٧م » إشما٤مع، وومٞمف

اًمٗمالؾمٗم٦م رؤوؾمٝم٤م، واُماحـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞم٘مقًمقا سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وشمٖمػمت إطمقال 

ششمٖمػما ؿمديدا 
 (2)

. 

ًمذًمؽ اًمٕمٍم وم٘مد سمٚمٖم٧م ذروهت٤م، مَتثَّؾ ذًمؽ ذم ُمٕم٤ممل سم٤مرزة، أُم٤م اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 : ُمـ أمهٝم٤م

اًماقؾمع ذم اًمادويـ واًما٠مًمٞمػ وٟمِم٤مط طمريماف، ومٛمام ُيٕمٚمؿ أن سمدأ شمدويـ  -6

ذم اًم٘مرن إول اهلجري ،  -وسمخ٤مص٦م احلدي٨م -اًمٕمٚمقم يم٤من ذم وىم٧م ُماٙمر ضمدا

سمجٛمع اًمسٜم٦مأُمر قمٛمر سمـ قماد اًمٕمزيز واختذ ـم٤مسمٕم٤م رؾمٛمٞم٤م ذم أواظمره قمٜمدُم٤م
(3)

 ،

                                           
 .576، 169يٜمٔمر: اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص  (6)

 .6/  7( يٜمٔمر: وماح اًما٤مري 1)

، سمحقث ذم شم٤مريخ اًمسٜم٦م 4، 1، اًمرؾم٤مًم٦م اعمسآمروم٦م ًمٚمٙما٤مين ص1/187يٜمٔمر: اًمٓما٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد  (1)

 . 198ٕيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ص
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وم٤مؾماٝمؾ اًم٘مرن اًمث٤مين سمٜمِم٤مط ومٙمري واؾمع، وطمريم٦م قمٚمٛمٞم٦م دؤوسم٦م ذم شمدويـ اًمٕمٚمقم، 

طماك يم٤من ُمـ أوائؾ يما٤مر ُمدوين اًمٕمٚمؿ قمٛمقُم٤م ُمـ يم٤من ُمـ ُمٗمني شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم 

 يم٤مسمـ ضمري٩م واسمـ إؾمح٤مق واًمثقري. 

سم٘م٦م، طمٞم٨م شمٗمٜمـ أهؾ فمٝمقر اعم١مًمٗم٤مت اجل٤مُمٕم٦م، وهل ٟماٞمج٦م ًمٚمسٛم٦م اًمس٤م -1

 ًمٚمثقري،١مًمٗم٤مت اجل٤مُمٕم٦م، يم٤مجل٤مُمع اًمٕمٚمؿ ذم اًمادويـ، طماك سمٚمٖمقا ذروشمف ذم شمّمٜمٞمػ اعم

 .(ـه116)تواعمّمٜمػ ًمٕماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين  ،(ـه679)ت واعمقـم٠م ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

أيْم٤م اشمسٕم٧م اًمٕمٚمقم سم٠مٟمقاقمٝم٤م ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن واحلدي٨م واًمٗم٘مف وهمػمه٤م،   -1

د، وُماخّمّمقن ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م، سمؾ وشمٙم٤مُمٚم٧م قمٚمقم وأصاح هل٤م ُما٤مدئ وأؾمس وىمقاقم

ضمديدة يم٤مٟم٧م ٟم٤مؿمئ٦م ذم أواظمر اًم٘مرن إول، ئمٝمر هذا ضمٚمٞم٤م ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، 

اًمال اؾما٘مرت قمغم يدي ضمٝم٤مسمذة أهؾ اًمٚمٖم٦م ذم هذا اًمٕمٍم يم٤مخلٚمٞمؾ سمـ أمحد 

 ، وهمػمهؿ.(681)ت، واًمٙمس٤مئل (681)توؾمٞماقيف ( 675)تاًمٗمراهٞمدي 
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 الفصل األول

 أعالم مفسري أتباع التابعني
زيـ ومٞمف، اًمذيـ ىمّمدوا اًماٗمسػم  طمٗمؾ قمٍم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم سمٕمدد ُمـ اعمٗمنيـ اعُمؼمِّ

ًماٗمسػمي٦َم وقمرف قمٜمٝمؿ آضماٝم٤مد ومٞمف، واًماّمدي ًمف واًمادويـ ومٞمف، وأورد آصم٤مَرهؿ ا

واحلدي٨م قمـ يمؾ ُمٜمٝمؿ ذم   ، وُمثؾ ه١مٓء يّمٕم٥م اؾما٘مّم٤مؤهؿٟم٘مٚم٦ُم اًماٗمسػم اعم٠مصمقر

ُمثؾ هذا اًماح٨م، ًمٙمٜمل ؾم٠مشمٜم٤مول أقمالُمٝمؿ
(1)

 ،  وهؿ سمحس٥م شمرشمٞم٥م وومٞم٤مهتؿ: 

 (646)ت حمٛمد سمـ اًمس٤مئ٥م اًمٙمٚمال  .6

                                           
ٕملم، ( وٛمـ أشما٤مع اًما٤مسم615أن د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي  أدرج اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ )ت ( مم٤م جيدر ذيمره 6)

٠مٟمف ُمـ أشما٤مقمٝمؿ ـــح ذم ُمقاوع ُمٜمف سمرّ ــوٛمـ اًما٤مسمٕملم، وص (ػم اًما٤مسمٕملمـــــشمٗمس)ومل يقرده ذم يما٤مسمف احل٤مومؾ 

لم اسمـ ضمرير واسمـ ٕصمر سماًماٗمسػم سم٤م)أيّمد ذًمؽ ذم دراؾماف اعمقؾمقُم٦م صمؿ   - 954، 694، 585/ 1يٜمٔمر:  -

 .88ص  (أيب طم٤مشمؿ

ُمـ طمٞم٨م اإلدراك -واًمذي أراه ظمالف ذًمؽ، ًمذا مل أورد اًمْمح٤مك ذم هذه اًمدراؾم٦م، ٕن اًمْمح٤مك         

 -615وشمقذم قم٤مم  -ورسمام ىماؾ ذًمؽ -  أوائؾ ظمالوم٦م قمثامنوٛمـ ـما٘م٦م اًما٤مسمٕملم، وم٘مد وًمد ذم -اًمزُمٜمل

يمٛمج٤مهد -ثامٟملم، سمؾ هق هبذا ي٘مرن سم٠مواؾمط ـما٘م٦م اًما٤مسمٕملموىمد ضم٤موز اًم -قمغم أقمغم ُم٤م ذيمر ذم شم٤مريخ ووم٤مشمف

وإن رضمح  –ٟمٕمؿ مل شمثا٧م رواياف قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ  -ُمقًمدا وووم٤مة قمغم وضمف اًما٘مري٥م

:  ًمٙمـ - 1161طم٤مؿمٞم٦م احلدي٨م  4/67ذًمؽ سمٕمْمٝمؿ يم٤مًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر يٜمٔمر: حت٘مٞم٘مف عمسٜمد آُم٤مم أمحد 

٤مشمف وشمٗمسػمه اًمٜم٘مكم ًمٞمس ُم٘مّمقدا ذم ُم٤مل سمحثٜم٤م: ٕن اًمرواي٦م ُمٜمسقسم٦م إمم ُمـ ٓ سمد ُمـ ُمالطمٔم٦م أن ُمروي

، وإٟمام اعم٘مّمقد هٜم٤م شمٗمسػمه ياح٨م قمـ اشمّم٤مل اًمسٜمد وصح٦م إصمر وومٞمٝم٤م ،روي٧م قمٜمف يمام هق ُمٕمٚمقم

آضماٝم٤مدي اًمٜمٔمري،  اًمذي ُمـ ٟمٔمر ومٞمف رأى ظمّم٤مئص وُمٞمزات شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم، ومٝمق هبذه احلٞمثٞم٦م ُمٕمدود 

ي اًما٤مسمٕملم، وُي٘مرن ُمٕمٝمؿ إذا ذيمروا، وقمغم هذا ؾم٤مر ُمـ حتدث قمـ شمٗمسػم اًمسٚمػ وـما٘م٤مت وٛمـ ُمٗمن

اػم ، وُم٤مهد ، ظمذوا اًماٗمسػم ُمـ أرسمٕم٦م ؾمٕمٞمد سمـ ضم»( ي٘مقل: 666ومٝمذا ؾمٗمٞم٤من اًمثقري )تاعمٗمنيـ، 

٦م شمٗمسػمي٦م قمـ ُم٘م٤مشمؾ ذم ُمٕمرض ذيمر رواي-، وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ 456/  4اًمسػم  شوقمٙمرُم٦م ، واًمْمح٤مك

ه قمـ رضم٤مل ُمـ اًما٤مسمٕملم، ُمٜمٝمؿ»: -طمٞم٤من  سمـا : ومنَّ اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ، وضم٤مسمر سمـ  ويم٤من ُم٘م٤مشمؾ ُم٤م ومنَّ

زيـ ذم اًما٤مسمٕملم احلسـ »ًمزريمٌم: ، وىم٤مل ا1751سمرىمؿ  1/568شمٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  شزيد وُمـ اعمؼمِّ

 شقمـ اسمـ ضماػم اسمـ قما٤مس وإٟمام أظمذ وإن مل يٚمؼ -وُم٤مهد وؾمٕمٞمد سمـ ضماػم، صمؿ ياٚمقهؿ قمٙمرُم٦م واًمْمح٤مك 

زيـ ذم اًماٗمسػم ُمٜمٝمؿ، يٜمٔمر: اإلشم٘م٤من 658/ 1اًمؼمه٤من  ، 6/1141، ويمذا اًمسٞمقـمل قمٜمد شمٕمداده اعمؼمِّ

.6/61قي ٜمٔمر أيْم٤م: ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمألدٟموي
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 (651)تُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن إزدي  .1

 (651)تُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من اًماٚمخل  .1

 (651)تقماداعمٚمؽ سمـ ضمري٩م  .4

 (651)حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  .5

 (666)تؾمٗمٞم٤من اًمثقري  .6

 (681)تيد سمـ أؾمٚمؿ قماداًمرمحـ سمـ ز .7

 (698)تؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  .8

  (111)تحيٞمك سمـ ؾمالم  .9

وؾمقف يٙمقن احلدي٨م قمـ يمؾ قمَٚمٍؿ ُمـ ه١مٓء ُمـ طمٞم٨م اؾمٛمف وٟمساف وطمٞم٤مشمف 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمٜمزًماف قمٜمد اعمحدصملم سم٤مظماّم٤مر ؿمديد، صمؿ سمٞم٤من ُمٙم٤مٟماف ذم اًماٗمسػم، وُمٙم٤مٟم٦م 

ـمرىمٝم٤م وسمرع ومٞمٝم٤م، ُمع شمٗمسػمه قمٜمد ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر، وُمقوققم٤مت اًماٗمسػم اًمال 

 ذيمر أُمثٚم٦م ًمذًمؽ أطمٞم٤مٟم٤م، صمؿ ظمالص٦م ًمٚمٛمقىمػ ُمـ شمٗمسػمه وُمٙم٤مٟماف
(1)

. 

 

 

                             

                                           
 ٝم٤م( هذا وىمد ُذيمر ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم همػم ه١مٓء ممـ يم٤مٟم٧م هلؿ ُمِم٤مريم٦م ذم اًماٗمسػم اًمٜمٔمري آضماٝم٤مدي: ًمٙمٜم6)

(، 654ُمٕمٛمر سمـ راؿمد )تو (،648، ُمـ أؿمٝمرهؿ: ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق )اسمـ حمٛمد سمـ قمكم تدون ُمـ ذيمرت

قماد اهلل سمـ اعما٤مرك و(، 679ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس )ت و(، 675اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد  )تو(، 657إوزاقمل )تو

 (، وهمػمهؿ.697قماد اهلل سمـ وه٥م )و(، 681)ت 
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 (411)ت  بن السائب الكلبي محمد:  أواًل
، .أسمق اًمٜمرض اًمٙمقذم إظما٤مري، روى قمـ أيب ص٤مًمح سم٤مذام وقمـ اًمِمٕمال وهمػممه٤م

ومْمٞمؾ ويزيد ٦م واسمـ اعما٤مرك وأسمق ُمٕم٤موي٦م واسمـ وؿمٕما ،وقمٜمف اسمٜمف هِم٤مم ص٤مطم٥م اًمٜمس٥م

سمـ ه٤مرون وهمػمهؿ
(1)

ُمقًمده سم٤مًمٙمقوم٦م .
(2)

646 ويمذًمؽ ووم٤مشمف قم٤مم ،
(3)

. 

 : منزلتو في الرواية وعقيدتو
اًمٜم٤مس »اعمٜم٤ميمػم، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي: هق قمٜمد اعمحدصملم ُماٝمؿ سم٤مًمٙمذب يروي  

شُماٛمٕمقن قمغم شمرك طمديثف، وهق ذاه٥م احلدي٨م
(4)

أمجٕمقا قمغم » ذهال :، وىم٤مل اًم

شاهتؿ سم٤مٕظمقيـ: اًمٙمذب واًمرومضشمريمف ، و
(5)

، سمؾ ُٟمس٥م إمم اًمسائٞم٦م، وهؿ ُمـ همالة 

، وطمٙمل قمٜمف أىمقال شمدل قمغم ٕما٘مدون سمرضمٕم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ ي

ذًمؽ
(6)

، ويادو أٟمف مل ُئمٝمر ذًمؽ اعمٕما٘مد ومٞمام رواه أئٛم٦م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم ُمـ شمٗمسػمه 

 ر ومٞمف، سمؾ رسمام ُٟم٘مؾ قمٜمف ُم٤م خي٤مًمػ ذًمؽ، يماٗمسػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :آضماٝم٤مدي ومل ي١مصم

شأسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم واسمـ ُمسٕمقد» :ىم٤مل .[59]اًمٜمس٤مء:﴾ی ی ی﴿
(7)

 ،

                                           
 .448/  64( شم٤مريخ اإلؾمالم 6)

ُمـ اهلجرة، ورسمام ىماؾ ذًمؽ! سمحس٥م ُم٤م ذيمر أٟمف يم٤من ُمع اسمـ  71د قم٤مم ئمٝمر أن وٓدشمف ُما٘مدُم٦م ذم طمدو (1)

، يمذًمؽ قمغم ومرض صح٦م  71، وأن أسم٤مه ىُماِؾ ُمع ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم قم٤مم  84إؿمٕم٨م ذم وىمٕم٦م اجلامضمؿ قم٤مم 

شمقذم ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد سمـ قماد اعمٚمؽ  -اًمذي يروي قمٜمف اًمٙمٚمال -ُم٤م ذيمره اًمدوٓيب ُمـ أن أسم٤م ص٤مًمح سم٤مذام 

رر ًمؽممج٦م أيب ص٤مًمح اًم٘مقل اعمح)اًمٕمقين، يٜمٔمر:  سمحثف اعمقؾمقم سمـ ( ورضمحف د. اًمنميػ طم٤مشمؿ 96- 86)

 .6ص (سم٤مذام اعمٗمن

وٓ يإمد أن  ،وهٜم٤م يٜماٖمك ُمالطمٔم٦م أٟمف أدرك طمٞم٤مة سمٕمض صٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م وقم٤مس ضمٞمؾ صٖم٤مر اًما٤مسمٕملم

ًمذا أورده اسمـ طمجر وٛمـ   يٜمدرج وٛمٜمٝمؿ، إٓ أن ُمـ شمرضمؿ ًمف مل يذيمروا أٟمف يروي ُما٤مذة قمـ اًمّمح٤مسم٦م:

شم٘مري٥م  اًمٓما٘م٦م اًمس٤مدؾم٦م اًمذيـ قم٤مسوا طمٞم٤مة سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م: ًمٙمـ مل يثا٧م هلؿ ًم٘م٤مء أطمدهؿ. يٜمٔمر

 .479اًماٝمذي٥م ص

 .448/  64وىمٞمؾ أٟمف شمقذم رأس اخلٛمسلم وُم٤مئ٦م، طمٙم٤مه اًمذهال.  شم٤مريخ اإلؾمالم  (1)

 . 7/171اجلرح واًمإمديؾ  (4)

 . 6/18ؼم اًمٕم، 448/  64شم٤مريخ اإلؾمالم  (5)

 .448/  64يٜمٔمر: شم٤مريخ اإلؾمالم  (6)

 .4/516( قمزاه اًمسٞمقـمل إمم قماد سمـ محٞمد، اًمدر اعمٜمثقر 7)
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ں     ڱ ڱ ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ وشمٗمسػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

إٟمام قمٜمك هبذه أي٦م أزواج اًمٜمال، وم٠مُم٤م ُمـ رُمك اُمرأة »ىم٤مل:  [. 11]اًمٜمقر: ﴾ں

شومٝمق وم٤مؾمؼ يمام ىم٤مل اهلل أو ياقبُمـ اعمسٚمٛملم 
 (1)

، وُمثؾ هذا يساٚمزم حترير ُمٕما٘مده  

ُمدى ىماقًمف قمغم واؾماّمح٤مب ذًمؽ قمٜمد احلٙمؿوأصمره قمغم شمٗمسػمه، 
(2)

. 

 :تفسيره، ومنهجو فيو
اًمٙمٚمال ُمـ أئٛم٦م اًماٗمسػم رواي٦ًم ودراي٦ًم ، ًمٙمـ اشم٘مك اًمٜم٤مُس شمٗمسػَمه، ظمّمقص٤ًم ُم٤م 

اياف ًماٗمسػم اسمـ قما٤مس قمـ أيب ص٤مًمح سم٤مذام يرويف، ومٝمق ذاه٥م احلدي٨م يمام شم٘مدم، ورو

ُمـ أوٕمػ ـمرق شمٗمسػم اسمـ قما٤مس
(3)

.  

ًمٞمس » ، ىم٤مل اسمـ قمدي :مجٞمع اًم٘مرآن ومّن  :أُم٤م طمجؿ شمٗمسػمه ومُقصػ سم٠مٟمف يماػم

شٕطمد شمٗمسػم أـمقل وٓ أؿماع ُمٜمف
(4)

يٕمٜمل ُمـ »، ىم٤مل اًمذهال ُمٕمٚم٘م٤م قمغم ذًمؽ: 

وا اًم٘مرآن ذم اعم٤مئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وُمـ اًمذ شيـ ًمٞمس ذم شمٗمسػمهؿ ؾمقى ىمقهلؿاًمذيـ ومنَّ
(5)

. 

 ووصػ سم٠مٟمف يٗمن اًمسقرة ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م
(6)

 . 

ومل يّمٚمٜم٤م هذا اًماٗمسػم ، سمؾ مل يّمٚمٜم٤م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف ُمروي٤ًم ذم سمٓمقن يما٥م اًماٗمسػم، 

ـ ؾمالّم   . -يمام ؾمٞم٠ميت- (417)تواًمثٕمٚمال (166)ت، وقماد اًمرزاق  (111)تأهمٚماٝم٤م قمٜمد حيٞمك سم

ن ُمٜمٝمجف هق شمٗمسػم مجٞمع أي٤مت واًمسقر، وأن اًماٗمسػم وياْمح مم٤م ؾماؼ أ

 آضماٝم٤مدي هم٤مًم٥م قمغم شمٗمسػمه.

                                           
 .1/55أظمرضمف قماد اًمرزاق ذم شمٗمسػمه  (6)

عم٤م ىمٞمؾ ذم ُم٘م٤مشمؾ ُمـ اعمذاه٥م اًمرديئ٦م! يٜمٔمر:  :ظمّمقص٤م أٟمف ُوِصػ  سم٠مٟمف يٗمْمؾ قمغم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن (1)

 .669 / 6اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل 

اًمٕمج٤مب  يٜمٔمر:.  ( ظمّمقص٤ًم إذا روى قمٜمف حمٛمد سمـ ُمروان اًمسدي اًمّمٖمػم ، طماك قُمروم٧م سمسٚمسٚم٦م اًمٙمذب1)

ىم٤مل ًمٜم٤م »: ٤من اًمثقري أٟمف ىم٤ملروي قمـ ؾمٗمٞم هذا وىمد  ،6/1141اإلشم٘م٤من ، 6/161ذم سمٞم٤من إؾما٤مب 

 .7/171ٕمديؾ واًما . اجلرحششمرووهاًمٙمٚمال: ُم٤م طمدصم٧م قمٜمل قمـ أيب ص٤مًمح قمـ اسمـ قما٤مس ومٝمق يمذب ومال 

 .669/ 66اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء  (4)

 .448/  64شم٤مريخ اإلؾمالم  (5)

هـ( أٟمف يم٤من ٓ يٕمجاف اًمذيـ يٗمنون 666هـ( قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري )ت697طمٙمك ويمٞمع سمـ اجلراح )ت (6)

 .7/171اًمسقرة ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م ُمثؾ اًمٙمٚمال. يٜمٔمر: اجلرح واًمإمديؾ 
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أُم٤م أهؿ اعمقوققم٤مت اًمال ـمرىمٝم٤م، وم٠مهمٚماٝم٤م ذم اًم٘مّمص وأؾما٤مب اًمٜمزول  

واإلهائٞمٚمٞم٤مت، وهذا ٟم٤مشم٩م ُمـ سمروزه ذم ومـ رواي٦م إظما٤مر: ًمذا يقصػ سم٠مٟمف 

-ٜمزول واًمسػمة  واًم٘مّمص ظما٤مري، وُمـ هٜم٤م دمد ذم رواي٤مشمف شمٗم٤مصٞمؾ ذم أؾما٤مب اًمأ

ٓ يقضمد قمٜمد -قمٛمقُم٤م همػمه ُم٤م 
(1)

 يمذًمؽ ًمف شمٗمسػم ضمٞمد ذم سمٞم٤من اعمٗمردات، وشمقوٞمح اعمراد.، 

 : موقف المفسرين منو
قمٜمد اًمٜمٔمر إمم ُمقىمػ أئٛم٦م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر ُمـ شمٗمسػمه قمٛمقُم٤م ٓ ٟمجد ُمـ  

ه اعمقضمقد سملم ُمـ ظمالل ُم٤م شما٘مك ُمـ شمٗمسػم-اشم٘مك شمٗمسػمه سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إٓ اسمـ أيب طم٤مشمؿ

ٟم٘مؾ قمٜمف  (666)ت إذ مل يرِو قمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، سمٞمٜمام ذم اعم٘م٤مسمؾ ٟمجد أن ؾمٗمٞم٤من اًمثقري -أيديٜم٤م

ُمقاوع ذم شمٗمسػمه اعمٓماقع 1ذم 
(2)

شمٗمسػمه روى ُمـ  (111)ت ، يمذًمؽ حيٞمك سمـ ؾماّلم

ُمقاوع ُمـ شمٗمسػمه611اًمٜم٘مكم وآضماٝم٤مدي ذم 
(3)

يمام أورد ًمف قماد اًمرزاق  .

أُم٤م اسمـ ضمرير وم٘مد روى قمٜمفأصمرا ،  661 ذم شمٗمسػمه (166)ت
(4)

ُمقوٕم٤ًم  19ذم  
(5)

 ،

                                           
 اطمدي ذم أؾما٤مب اًمٜمزول أيمثر ُمـ همػمه.وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م ُمروي٤مشمف قمٜمد اًمق (6)

، ُمقوٕم٤من ُمٜمٝم٤م ُمـ ُمروي٤مت اًمٙمٚمال قمـ أيب ص٤مًمح قمـ 661، 665، 71يٜمٔمر : شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ص (1)

 اسمـ قما٤مس، واًمث٤مًم٨م ُمقىمقف قمغم أيب ص٤مًمح.

 .891/ 1 (شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم)وذًمؽ ومٞمام ـماع ُمـ شمٗمسػمه اًمذي ي٘م٤مرب ٟمّمٗمف، يٜمٔمر : ومٝمرس إقمالم آظمر ( 1)

وًمٞمس ومٞمف سمدقم٦م وٓ يٜم٘مؾ »قمـ شمٗمسػم اًمٓمؼمي:  61/158وما٤مواه ، و61( أُم٤م ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ذم ُم٘مدُماف ص4)

= ومٚمٕمؾ اعمراد آقماامد قمٚمٞمٝم٤م ويمثرة  شًمٕمؾ اعمراد اسمـ ؾمٚمٞمامن(، واًمٙمٚمالقمـ اعماٝمٛملم يمٛم٘م٤مشمؾ سمـ سمٙمػم )

وٟم٘مؾ ُم٘م٤مشمؾ وطمده مم٤م  » :66/541ذم ُمقوع آظمر ُمـ وما٤مواه  رواياٝم٤م ُمٗمردة، وهلذا ىم٤مل  إيراده٤م، أو

، وهلذا يم٤من اعمّمٜمٗمقن ذم اًماٗمسػم ُمـ أهؾ اًمٜم٘مؾ ٓ ف سم٤مشمٗم٤مق أهؾ احلدي٨م يمٜم٘مؾ اًمٙمٚماكٓ يٕماٛمد قمٚمٞم

يذيمرون قمـ واطمد ُمٜمٝمام ؿمٞمئ٤م ، يمٛمحٛمد سمـ ضمرير وقماداًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ و أيب سمٙمر سمـ اعمٜمذر، ومْمال 

 .   شؾ و إؾمح٤مق سمـ راهقيفقمـ ُمثؾ أمحد سمـ طمٜما

 ،194 ،614، 668، 66/19، 61/516،566،571 ،9/196،111 ،6/118ر شمٗمسػم اًمٓمؼمي: يٜمظ (5)

61/469 ،475،  61/516 ،64/19 ،691 ،65/444 ،446 ،456 ،66/619 ،565 ،67 /

199 ،69/695، 11 /166 ،614 ، 11/661 ،111  ،116 ،119 ،14 /88 ،619 ،674 ،116 ،

يالطمظ أن ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ ُمروي٤مشمف قمـ أيب ص٤مًمح قمـ اسمـ . 651، 575، 548، 514، 511، 199، 195

 66/668،  61/571.، وأؾما٤مب اًمٜمزول ُمثؾ: 6/118قما٤مس، يمام أن ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذم اعماٝمامت ُمثؾ 

سمٕم٤مت . وىمد يٙمقن إيراده هلذه اًمرواي٤مت ُمـ سم٤مب اًمِمقاهد واعما٤م11/661، 66/166 ُم٘مروٟم٤م سم٘ما٤مدة،

 حترير.إمم وآقماْم٤مد، واعمس٠مًم٦م حتا٤مج 
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ورسمام أهبٛمف ذم سمٕمض اعمقاوع
(1)

يمام روى قمٜمف قماد سمـ محٞمد ذم شمٗمسػمه، ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق  ،

 ُمـ ُمروي٤مشمف ُمـ شمٗمسػم اسمـ قما٤مس ُمـ ـمريؼ أيب ص٤مًمح
(2)

، وُمثٚمف اسمـ اعمٜمذر
(3)

، أُم٤م 

د سمٚمٖم٧م ُمروي٤مشمف قمٜمف أيمثر ُمـ اًمثٕمٚمال ومٝمق أيمثر ُمـ ٟم٘مؾ شمٗمسػمه رواي٦م ودراي٦م ، وم٘م

رواي٦م، وىمد أورد ؾمٜمده إًمٞمف ذم ُم٘مدُماف 451
(4)

، ٟم٘مؾ شمٗمسػمه سمٕمض اعما٠مظمريـيمذًمؽ ،

يم٤مسمـ يمثػم
(5)

 ، واًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر.

ويادو أن اًماقايص سم٤مشم٘م٤مء شمٗمسػمه ىمد وصؾ إمم اعمٕم٤مسيـ! ومٚمؿ أىمػ قمغم ُمٕم٤مس 

ظمريـ، واهلل أقمٚمؿ. قمالماطماٗمك سماٗمسػمه أو طم٤مول مجٕمف يمام مُجِع شمٗمسػم أ  ُمٗمني اًمسٚمػ ٔا

 الخالصة : 
أٟمف ٓ يٜماٖمل اـمراح شمٗمسػم اًمٙمٚمال سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، سمؾ يروى شمٗمسػمه  ياالممم٤م ؾماؼ 

وي١مظمذ هب٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمٕماٛمدًة قمغم اًمٚمٖم٦م  ، ويٜما٘مك ُمٜمٝم٤م،آضماٝم٤مدي وآراءه ذم اًماٗمسػم

هق ىمقًمف واضماٝم٤مده  ومل شماْمٛمـ ُم٤م ُيٜمٙمر، وٓ يرض يمقٟمف ُمٕمرووم٤م سم٤مًمٙمذب، إذ اعمٜم٘مقل

ٓ ىمقل همػمه، وأهمٚم٥م ُم٤م رواه أؾم٤مـملم أئٛم٦م اًماٗمسػم اعمسٜمديـ قمٜمف هق ُمـ هذا 

ىم٤مل: [ 71]إٟمٕم٤مم : ﴾ڤ  ڤ ﴿اًما٤مب، ٟمحق ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمٓمؼمي ُمـ شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

أن دمزى
(6)

، ىم٤مل: احلٜمٞمذ اًمذي [69هقد :] ﴾ې ې ﴿ ، وشمٗمسػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

حيٜمذ ذم إرض
(7)

ىم٤مل :قمٛمٞم٧م  [65] احلجر : ﴾ەئ  ﴿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم، وشمٗمسػمه 
(8)

 . 

                                           
 .1/111ذم شمٗمسػم هادىمٝم٤م، وُمثٚمف أيْم٤م  65/146ُمـ ذًمؽ  (6)

 .66/464، اًمدر اعمٜمثقر   611، 611يٜمٔمر ُمثال: ىمٓمٕم٦م ُمـ شمٗمسػم اسمـ محٞمد   ص (1)

 .816، 864، 746، 715، 696/ 1، 111، 111، 159، 661، 6/85يٜمٔمر ُمثال: شمٗمسػم اسمـ اعمٜمذر  (1)

 . أيْم٤م ممـ أيمثر قمٜمف ىماؾ اًمثٕمٚمال11ظم٤مًمد سمـ قمقن اًمٕمٜمزي، صيٜمٔمر : ُم٘مدُم٦م اًمٙمِمػ واًماٞم٤من، حت٘مٞمؼ د.  (4)

 .(سمحر اًمٕمٚمقم)أسمق اًمٚمٞم٨م اًمسٛمرىمٜمدي ذم شمٗمسػمه 

، ويمثػما ُم٤م يم٤من يٜماف قمغم وٕمػ ـمريؼ شمٚمؽ اعمروي٤مت ، وُم٤م 5/16، 6/611:ذم ُمقاوع ُمٕمدودة، ُمٜمٝم٤م (5)

 ومٞمٝم٤م ُمـ همرائ٥م.

 .  9/111شمٗمسػم اًمٓمؼمي   (6)

 . 64/19(  شمٗمسػم اًمٓمؼمي 7)

 . 61/69شمٗمسػم اًمٓمؼمي   (8)
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سمؾ رسمام ي١مصمر قمٜمف ُمـ اًماٗمسػم اجلٞمد ُم٤م ٓ دمده قمٜمد همػمه ُمـ اًمسٚمػ، ٟمحق شمٗمسػم 

، ىم٤مل: ٓ ي١مُمٜمقن إٓ سم٘مٚمٞمؾ مم٤م ذم أيدهيؿ[88]اًما٘مرة:﴾وئ  وئ ۇئ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
(1)

. 

 سم٠مُمقر، ُمٜمٝم٤م: ، وأؤيمد ُم٤م ذيمرت قمغم ىمٞمٛم٦م شمٗمسػم اًمٙمٚمال وأمهٞماف يمؾ ُم٤م ؾماؼ يدل

صمالصم٦ٌم ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ممـ وىمٗمٜم٤م قمغم شمٗم٤مؾمػمهؿ، ُمٜمٝمؿ أٟمف ٟم٘مؾ شمٗمسػَمه  .6

 (111)ت وحيٞمك سمـ ؾماّلم (666)ت اًمث٘م٤مت اعمٕماد سم٠مىمقاهلؿ، وهؿ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري

وممـ روى اًماٗمسػم قمـ اًمٙمٚمال ُمـ »حل٤مومظ اسمـ طمجر: ىم٤مل ا ،(166)توقماداًمرزاق 

ٞمؾ سمـ همزواناًمث٘م٤مت ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وحمٛمد سمـ ومْم
(2)

ممـ قم٤مسوه  أو  ، وه١مٓءش

 ، ومال ؿمؽ أهنؿ أدرى سماٗمسػمه ممـ سمٕمدهؿ. رووا قمّٛمـ قم٤مسه

أو همض  وارشمْم٤مئف قمـ سمٕمض يما٤مر اعمحدصملم ُمـ صمٜم٤مء قمغم شمٗمسػمه وردُم٤م  .1

 ُمـ ذًمؽ: اًمٓمرف قمٜمف،

ُم٤م »ىم٤مل:  (667)تاسمـ ضمرير سمسٜمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ سمِمػم قمـ ىما٤مدة ُم٤م روى  -

شٙمٚمال ذم اًماٗمسػم ذم قمٜم٤منأرى أطمدا جيري ُمع اًم
(3)

  . 

ىم٤مل:  (694)ت سمسٜمده قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش -أيْم٤م -ُم٤م روى اسمـ ضمرير -

وم٘م٤مل زم ؾمؾ قمٜمٝم٤م اًمٙمٚمال،  ،، وم٠مضمااف﴾ەئ﴿قمـ [648]ت ؾم٠مًمٜمل إقمٛمش»

                                           
، قمـ ُمٕمٛمر سمـ راؿمد، واسمـ اعمٜمذر ُمـ ـمريؼ قماد اًمرزاق 1/94، 6/51( أظمرضمف قماد اًمرزاق ذم شمٗمسػمه 6)

سم٘مقًمف: ىم٤مل ُمٕمٛمر: وىم٤مل  -سمٕمد أن روى ىمقل ىما٤مدة ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر -،  يمام أظمرضمف اًمٓمؼمي ُماٝمام 1/715

. وىمد رضمح اًمٓمؼمي ٟمحق هذا اًم٘مقل، سمٕمد أن 6/611، وذيمره اًماٖمقي ُمقىمقوم٤م قمغم ُمٕمٛمر1/111همػمه... 

 وٕمَّػ ىمقل ىما٤مدة سم٠من اعم٘مّمقد ٓ ي١مُمـ ُمٜمٝمؿ إٓ ىمٚمٞمؾ.

 .6/161( اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من إؾما٤مب  1)

ذيمر إظما٤مر قمـ سمٕمض اًمسٚمػ ومٞمٛمـ »ره ذم ُم٘مدُماف حت٧م ومّمؾ قمٜمقن ًمف : ، ذيم 6/46شمٗمسػم اًمٓمؼمي  :  (1) 

 . وهل رواي٦م همريا٦م!ش وُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمذُمقُم٤م قمٚمٛمف سمذًمؽسػميم٤من ُمـ ىمدُم٤مء اعمٗمنيـ حمٛمقدا قمٚمٛمف سم٤مًماٗم

إرسمٕمٞمٜم٤مت (، قمغم اًمٙمٚمال! اًمذي رسمام يٙمقن ذم 667أن يثٜمل قَمَٚمٌؿ ُمـ أقمالم ُمٗمني اًما٤مسمٕملم  يم٘ما٤مدة )ت 

 ُمـ قمٛمره قمٜمد ووم٤مة ىما٤مدة، وًمق َصحَّ ذًمؽ وم٢مٟمام يدل قمغم ؿمٝمرة اًمٙمٚمال وُمٙم٤مٟماف ذم اًماٗمسػم طمٞمٜمئذ! 
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، وم٘م٤مل: اًمذيـ جياٜماقن يما٤مئر اإلصمؿ ، ىم٤مل ومرضمٕم٧م إمم إقمٛمش ، وم٘م٤مل : ٟمرى ومس٠مًماف

أٟمف يمذًمؽ ، ومل يٜمٙمره
(1)

 .ش

ػم قمـ ىمقم ٓ يقصم٘مقهنؿ ذم شمس٤مهٚمقا ذم اًماٗمس» حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من: ىمقل -

ـ ، صمؿ ذيمر ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ، وضمقيؼم سمـ ؾمٕمٞمد، واًمْمح٤مك، وحمٛمد سمشاحلدي٨م

ٓ حُيٛمد طمديثٝمؿ، ويٙما٥م اًماٗمسػم قمٜمٝمؿ»وىم٤مل:  -اًمٙمٚمال يٕمٜمل: -اًمس٤مئ٥م  شه١مٓء 
(2)

. 

ث قمٜمف صم٘م٤مت ُمـ اًمٜم٤مس وروقه» قمٜمف : اسمـ قمديىمقل  - ذم اًماٗمسػم، وأُم٤م  طمدَّ

شف ُمٜم٤ميمػماحلدي٨م ومٗمٞم
 (3)

. 

شوهق آي٦م ذم اًماٗمسػم واؾمع اًمٕمٚمؿ قمغم وٕمٗمف»اًمذهال:  ىمقل -
 (4)

. 

 

 

                           

                                           
 .٤6/118مسمؼ ( اعمرضمع اًمس 6)

، اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمس٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م اًماٖمدادي،  17 - 6/15يٜمٔمر: دٓئؾ اًمٜماقة  ًمٚماٞمٝم٘مل  (1)

 .6588سمرىمؿ 

 .15/156( هتذي٥م اًمٙمامل 1)

 .448/  64( شم٤مريخ اإلؾمالم 4)
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 (410)ت مقاتل بن سليمان : اثانًي

أو ىماٚمٝم٤م 81اًماٚمخل إزدي ُمقٓهؿ، وًمد قم٤مم
(1)

وشمقذم سمخراؾم٤من،  سمٛمديٜم٦م سمٚمخ  

651قم٤مم 
(2)

 سم٤مًماٍمة. 

 منزلتو في الرواية وعقيدتو:
حمٚمف قمٜمد اعمحدصملم اًمٙمذب، طماك أمجٕمقا قمغم شمريمف، يمام ذيمر اًمذهال

(3)
، وقمـ 

: (156)ت ، وىم٤مل اًماخ٤مريشيم٤من يمذاسم٤م ، ًمٞمس طمديثف سمٌمء»أٟمف ىم٤مل:  (697)ت ويمٞمع

اًمٙمذاسمقن اعمٕمروومقن سمقوع : »(111)ت ، وىم٤مل اًمٜمس٤مئلشُمٜمٙمر احلدي٨م، ؾمٙماقا قمٜمف»

، وذيمر ُمٜمٝمؿ ُم٘م٤مشمؾش أرسمٕم٦م... × هللا احلدي٨م قمغم رؾمقل
(4)

. 

ام يِماِّف اهلل سمخٚم٘مف، ومٕمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ؿ ذم قم٘مٞمدشمف، سم٠مٟمف يم٤من ُُمَسِّ  (651)ت يمذًمؽ اهتُّ

وؾمئؾ ُمرة ش. ؾ ُمِماِّفرأي٤من ظماٞمث٤من: ضمٝمؿ ُمٕمٓمِّؾ، وُم٘م٤مشم أشم٤مٟم٤م ُمـ اعمنمق»أٟمف ىم٤مل: 

: إٟمف ًمٞمس سمٌمء، يمالمه٤م ُمٗمرط، أومرط ضمٝمؿ ذم ٟمٗمل اًماِماٞمف طماك ىم٤مل»قمٜمٝمام وم٘م٤مل: 

شوأومرط ُم٘م٤مشمؾ طماك ضمٕمؾ اهلل ُمثؾ ظمٚم٘مف
 (5)

. 

قمٜمف:  (697)توٕضمؾ يمذسمف وقم٘مٞمدشمف شُمرك طمديثف واًمرواي٦م قمٜمف، طماك ىم٤مل ويمٞمع 

                                           
( ـه615أو  ـه611شمْم٤مرسم٧م إىمقال ذم ُمقًمده، ومإمْمٝم٤م يٗمٞمد أٟمف وًمد سمٕمد ووم٤مة اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ )ت (6)

ٗمٞمد أن وهق ىمقل سمٕمٞمد! وسمٕمْمٝم٤م أظمر يٗمٞمد أن اًمْمح٤مك شمقذم وهق صٖمػم، سمٞمٜمام ضم٤مءت رواي٦م همريا٦م شم

 81وأٟمٙمر ـمري٘ماف ٕٟمف ومنَّ يمؾ طمرف، ورضمح د. قماد اهلل ؿمح٤مشم٦م أٟمف وًمد قم٤مم اًمْمح٤مك اـمٚمع قمغم شمٗمسػمه!

سم٤م يٜم٘مض قمغم ص٤مطماف، ( وووع يمؾ ُمٜمٝمام يما٤م618أو ىماٚمٝم٤م عم٤م روي قمـ  أٟمف ضم٤مدل اجلٝمؿ سمـ صٗمقان )ت

ر طماك روى قمـ اًمٙما٤مر واًمّمٖم٤مر.  ـ ؾمٚمٞمامن وي١ميده أٟمف قُمٛمِّ ـ شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سم  .19-5/17يٜمٔمر ىمسؿ اًمدراؾم٦م ُم

ده اهلذيؾ سمـ احلاٞم٥م راوي٦م شمٗمسػمه، إٓ أن اًمذهال يرى أٟمف  (1) وهق اعمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمسػم واًمؽماضمؿ، وأيمَّ

، ؾمػم أقمالم 66/118هـ(. يٜمٔمر: شم٤مريخ اإلؾمالم 111 -ـه614شمقذم سمٕمد ذًمؽ طماك ًم٘مٞمف قمكم سمـ اجلٕمد )

 .61/111اًمٜماالء 

 .7/111ؾمػم أقمالم اًمٜماالء  (1)

 .18/445يٜمٔمر  يمؾ ذًمؽ ذم هتذي٥م اًمٙمامل  (4)

 .18/441اعمرضمع اًمس٤مسمؼ  (5)
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شًمق يم٤من أهال أن يروى قمٜمف ًمرويٜم٤م قمٜمف»
 (1)

 . 

 وُمع ُم٤م ؾماؼ وم٘مد يم٤من واؾمع اعمٕمروم٦م وآـمالع، طماك ىم٤مل قمٜمف ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من

ٓ يم٤مًماحر إظمرض ذم ؾم٤مئر اًماحقرُم٤م وضمدت قمٚم: » (651)ت شؿ ُم٘م٤مشمؾ ذم قمٚمؿ اًمٜم٤مس إ
 (2)

. 

 مكانتو في التفسير :
أُم٤م شمٗمسػمه ومٚمف ؿم٠من آظمر، طمٞم٨م أصمٜمك قمٚمٞمف يمثػم ُمـ ُمٕم٤مسيف وُمـ سمٕمدهؿ، ومٝمذا 

شُم٤م سم٘مل أطمد أقمٚمؿ سمٙما٤مب اهلل ُمـ ُم٘م٤مشمؾ»ي٘مقل:  (641)ت سمٕمد قما٤مد سمـ يمثػم
(3)

، وىم٤مل 

، شي٤م ًمف ُمـ قمٚمؿ ًمق يم٤من ًمف إؾمٜم٤مد» رأى شمٗمسػمه: طملم (686)تقماد اهلل سمـ اعما٤مرك 

ش: ُم٤م أطمسـ شمٗمسػمه ًمق يم٤من صم٘م٦م؟-سـوأطم-ىم٤مل اسمـ اعما٤مرك »وىم٤مل اًمذهال: 
(4)

 ،

شُم٘م٤مشمؾ أقمٚمؿ سم٤مًماٗمسػم ُمـ اًمٙمٚمال»وىم٤مل مح٤مد سمـ طمٜمٞمٗم٦م: 
(5)

وقمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد  ،

٘م٤مل : ي٤م أسم٤م وم( 698)ت  أٟمف رأى يما٤مسم٤م عم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن قمٜمد ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م (118)ت

شٓ: وًمٙمـ أؾمادل سمف وأؾمإملم»ي عم٘م٤مشمؾ ذم يما٤مب اًماٗمسػم؟ ىم٤مل: حمٛمد شمرو
(6)

،  يمام 

اًمٜم٤مس قمٞم٤مل ذم اًماٗمسػم قمغم » ذم ىمقًمف: (114)ت شمٕمددت اًمرواي٤مت قمـ اًمِم٤مومٕمل

شُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن
(7)

يم٤مٟم٧م ًمف »قمٜمف وم٘م٤مل:  (141)ت، وؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜماؾ

شأٟمف يم٤من ًمف قمٚمؿ سم٤مًم٘مرآنيما٥م يٜمٔمر ومٞمٝم٤م، إٓ أين أرى 
(8)

. 

حمٚمف قمٜمد أهؾ اًماٗمسػم حمؾ يماػم، وهق واؾمع، ًمٙمـ احلٗم٤مظ »وىم٤مل قمٜمف اخلٚمٞمكم: 

شوٕمٗمقه ذم اًمرواي٦م
(9)

شيماػم اعمٗمنيـ»،  ووصٗمف اًمذهال وم٘م٤مل: 
(10)

. 

                                           
 اعمرضمع اًمس٤مسمؼ : ٟمٗمس اًمّمٗمح٦م. (6)

 .18/416(  اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

 .18/418(  هتذي٥م اًمٙمامل 1)

 .18/417، ويٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل 7/116الم اًمٜماالء ( ؾمػم أقم4)

 .9/699( هتذي٥م اًماٝمذي٥م 5)

 .18/416، هتذي٥م اًمٙمامل 667/ 61( شم٤مريخ دُمِمؼ 6)

 ( اعمرضمٕم٤من اًمس٤مسم٘م٤من.7)

 ( اعمرضمٕم٤من اًمس٤مسم٘م٤من.8)

 .9/111( هتذي٥م اًماٝمذي٥م 9)

 .7/116( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 61)
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ق وٕمٗمف ويٗمٝمؿ ُمـ يمالم اسمـ اعما٤مرك اًمس٤مسمؼ أن ؾما٥م شمرك سمٕمْمٝمؿ ًماٗمسػمه ه

قمزو إىمقال ٕصح٤مهب٤م، صمؿ إو٤موم٦م شمٗمسػمه  وشمرك وشمريمف ًمإلؾمٜم٤مد ذم رواياف،

ٓ يدرى شمٗمسػمه ُمـ شمٗمسػم همػمه، ىم٤مل  اٝم٤مدي إًمٞمٝم٤م، ومخرج شمٗمسػمه خماٚمٓم٤مآضم

إٟمام مجع ُم٘م٤مشمؾ شمٗمسػمه وومنَّ قمٚمٞمف ُمـ همػم ؾمامع، وًمق أن : » (185)تإسمراهٞمؿ احلريب 

شٞمفرضمال مجع شمٗمسػم ُمٕمٛمر قمـ ىما٤مدة، وؿمٞما٤من قمـ ىما٤مدة يم٤من حيسـ أن ُيٗمنِّ قمٚم
(1)

 ،

واًمٜم٤مفمر ذم شمٗمسػمه اعمٓماقع سملم أيديٜم٤م جيد ُمّمداق ذًمؽ، وم٘مد أورد ذم ُم٘مدُماف ُمـ 

روى قمٜمٝمؿ اًماٗمسػم ُمـ اًما٤مسمٕملم وهمػمهؿ دون إؾمٜم٤مد إًمٞمٝمؿ
(2)

صمؿ دمده ذم صمٜم٤مي٤م  ،

يٜمدر أن يٜمس٥م شمٗمسػما ٕطمد أو يقرد إؾمٜم٤مده!  ُمع أن ومٞمف ُم٤م هق ُمـ شمٗمسػم أي٤مت 

 ، وحتديد اعماٝمامت، وشمٕمٞملم ُمـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ أي٤مت.ىماٞمؾ اًمرواي٦م، يم٠مؾما٤مب اًمٜمزول

 موقف أئمة التفسير منو:
ُمـ ظمالل اعمٕمٓمٞم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م قمـ رواي٦م ُم٘م٤مشمؾ ًمٚماٗمسػم دون إؾمٜم٤مد أو قمزو 

إىمقال ٕصح٤مهب٤م، ُمع ُم٤م قمرف قمٜمف ُمـ اًمٙمذب ذم اًمرواي٦م، إو٤موم٦م إمم ُم٤م اؿماٝمر قمٜمف 

ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر اـمَّرطمقا شمٗمسػمه يادو أن أئٛم٦م اعمٗمنيـ ُمـ ُمـ اعمٕما٘مد اًمرديء = 

ذم  (666)ت رواي٦م ودراي٦م، إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ، ومٚمؿ أىمػ قمغم رء ُمٜمف قمٜمد اًمثقري

يمام شم٘مدم،  (656)ت ، ُمع أهنام ٟم٘مال قمـ اًمٙمٚمال (166)ت شمٗمسػمه ، وٓ قماد اًمرزاق

شمل أدظمؾ ذم شمٗمسػمي ُمٜمف ؿمٞمئ٤م:»(184)توىم٤مل إسمراهٞمؿ احلريب
(3)

، وهذا إُم٤مم 

نيـ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي مل يرو قمٜمفاعمٗم
(4)

، يمذًمؽ مل أىمػ قمغم رواي٦م قمٜمف ذم اعمٓماقع 

 اقماٜمك سماٗمسػم ُمٕم٤مسهاًمذي -سملم أيديٜم٤م ُمـ شمٗمسػم قماد سمـ محٞمد، واسمـ أيب طم٤مشمؿ 

                                           
 .669/ 61( شم٤مريخ دُمِمؼ 6)

 .16-6/15 ( شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ1)

 .18/418(  هتذي٥م اًمٙمامل 1)

، وذًمؽ قمٜمد شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 65/161وىمٗم٧م قمغم رواي٦م ياٞمٛم٦م ذم شمٗمسػم اًمٓمؼمي ُمٜمسقسم٦م إمم ُم٘م٤مشمؾ دون شمٕمٞملم  (4)

، وهق شٚمٞمخ اؾمٛمف: يٛم»سمسٜمده قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ ُم٘م٤مشمؾ ىم٤مل:  طمٞم٨م روى ﴾ۋ    ۋ  ۅ  ۅ ﴿

ـ ؾمٚمٞمامن اعمٓماقع   .579/ 1يمذًمؽ ذم شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سم
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وؾَمـٛمـِـٞمِّف ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من
(1)

، واسمـ اعمٜمذر، ويمذا اعما٠مظمرون يم٤مسمـ يمثػم اًمذي مل يرو -

قمٜمف إٓ سمْمٕم٦م ُمقاوع
(2)

اًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ، وُمثٚمف
(3)

. 

ذم  (417)تاًمثٕمٚمال وم٢من ُمـ أيمثرهؿ  :أُم٤م ُمـ اقماٜمك سماٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ رواي٦م ودراي٦م

، ؾم٤مردا صمالصم٦م هُمّم٤مدرُم٘مدُماف وٛمـ ذم  وىمد أؿم٤مر إًمٞمف، (اًمٙمِمػ واًماٞم٤من)شمٗمسػمه 

أؾم٤مٟمٞمد إًمٞمف
(4)

أؾما٤مب )شمٚمٛمٞمذ اًمثٕمٚمال ذم يما٤مسمف  (468)ت اًمقاطمدي، يمام اقماٜمك سمف 

طمٞم٨م أيمثر قمٜمف -شمإم٤م ًمِمٞمخف- (اًمٜمزول
(5)

ذم شمٗمسػمه ُمـ  (566)ت ، ويمذا اًماٖمقي

ـمريؼ اًمثٕمٚمال
(6)

 . 

 تفسير مقاتل ومنهجو فيو ومزاياه:
ُمع ـمرح أهمٚم٥م اعمٗمنيـ ًماٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ وقمدم اقماٜم٤مئٝمؿ سمٜم٘مٚمف واإلوم٤مدة ُمٜمف: وم٘مد 

حمٛمد ؿم٤مء اهلل أن يّمٚمٜم٤م شمٗمسػمه يم٤مُمال! دون شمٗم٤مؾمػم ُمٕم٤مسيف! وىمد طم٘م٘مف د. قماد اهلل 

                                           
ٕن اسمـ أيب طم٤مشمؿ ٓ يروى  !ذم ذًمؽ اًماا٤مس سمٛم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامنٞمس اؾمٛمف دون شمٕمٞملم، وًم يٓمٚمؼوهم٤مًما٤م ُم٤م ( 6)

 :٤معمراد اسمـ طمٞم٤منوقمزا اًمرواي٦م ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ وم -هأو همػم-إٓ قمـ اسمـ طمٞم٤من، وُمـ هٜم٤م ًمق أهبٛمف اًمسٞمقـمل

ويمذا اًمسٞمقـمل إذا مل يٕمز -ٖمقيًمٙمـ يا٘مك اإلؿمٙم٤مل قمٜمد اًمثٕمٚمال وُمـ ٟم٘مؾ قمٜمف يماٚمٛمٞمذه اًمقاطمدي واًما

ٕهمٚم٥م اإذا أـمٚم٘مقا ُم٘م٤مشمال دون شمٕمٞملم ومٛمـ اعمراد؟ ُمـ ظمالل شماإمل ًمإمض ذًمؽ يادو أن  -ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ

 قمٜمد إـمالىمٝمؿ ُم٘م٤مشمال أٟمف اسمـ ؾمٚمٞمامن، أُم٤م اسمـ طمٞم٤من ومٖم٤مًما٤م ُم٤م ي٘مٞمَّد قمٜمدهؿ، واعمس٠مًم٦م شمآمٚم٥م شماإم٤م وحتريرا.

 .486، 485، 484، 111، 171، 8/176اٖمقي، يٜمٔمر شمٗمسػم اسمـ يمثػم ( أهمٚماٝم٤م ذم ضمزء )قمؿ( ٟم٘مال قمـ اًم1)

، ومجٞمٕمٝم٤م ُمـ ـمريؼ 468/ 65، 15/ 61، 4/164( أهمٚماٝم٤م ُمٕمزوة إمم اًماٞمٝم٘مل، يٜمٔمر: اًمدر اعمٜمثقر1)

اًماٞمٝم٘مل، مم٤م ُيٖمٚم٥ِّم اًم٘مقل سمٕمدم وىمقف اًمسٞمقـمل قمغم شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ!  وي١ميمده قمدم إيراده وٛمـ ُمّم٤مدره ذم 

 ٦م اًمدر اعمٜمثقر.اًماٗمسػم ذم ُم٘مدُم

حت٘مٞمؼ: د. ظم٤مًمد قمقن اًمٕمٜمزي،  وأول هذه اًمٓمرق ـمريؼ  (اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن)( يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م 4)

اهلذيؾ سمـ طماٞم٥م قمـ ُم٘م٤مشمؾ قمـ صمالصملم رضمال ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤م قمنم رضمال ُمـ اًما٤مسمٕملم، وهبذه اًمٓمريؼ وردت 

 ٤م ي١ميمد صح٦م ٟمسا٦م هذا اًماٗمسػم إمم ُم٘م٤مشمؾ. اًمرواي٦م اعمٓماققم٦م سملم أيديٜم٤م سماح٘مٞمؼ د. قماد اهلل ؿمح٤مشم٦م، مم

ٟمّم٤م ذم أؾما٤مب اًمٜمزول، مل يسٜمد واطمدا ُمٜمٝم٤م! وي٠ميت هبذا ذم  14( أطمَم ًمف حم٘مؼ اًمٙما٤مب د. ُم٤مهر اًمٗمحؾ 5)

اعمرشما٦م اًمث٤مًمث٦م سمٕمد اًمٙمٚمال واًمسدي ممـ هؿ أيمثر ُمـ روى هلؿ اًمقاطمدي ذم أؾما٤مب اًمٜمزول، يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م 

 .58حم٘مؼ اًمٙما٤مب ص

 .6/16ي٦م اهلذيؾ سمـ طماٞم٥م، يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًماٖمقي اًمال ذيمر ومٞمٝم٤م ُمّم٤مدره وأؾم٤مٟمٞمده إًمٞمٝم٤م (  سمروا6)



 (ه4133 رخرةجمادى اآل)   العدد الثالث عشر           الشاطبي للدراسات القرآنية   مجلة معهد اإلمام

411 

ؿمح٤مشم٦م ىمديام سمٕمد أن درس ُمٜمٝمجف ذم أـمروطماف ًمٚمديماقراه سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة 

، صمؿ ـماع سمٕمد ذًمؽ سمٛمدة ذم أرسمٕم٦م ُمٚمدات وأومرد اعمجٚمد اخل٤مُمس ًم٘مسؿ م(6968)قم٤مم

(691)تاًمدراؾم٦م، وهق ُمـ رواي٦م  اهلذيؾ سمـ طماٞم٥م 
(1)

. 

 وٟمقضمز ُمٜمٝم٩م ُم٘م٤مشمؾ ذم شمٗمسػمه وُم٤م متٞمز سمف ومٞمام يكم:

وهبذا هق ٔي٤مت وؾمقر اًم٘مرآن ُمرشما٤م سمحس٥م شمرشمٞم٥م ؾمقره، أٟمف شمٗمسػم يم٤مُمؾ  -6

 أول شمٗمسػم يم٤مُمؾ ًمٚم٘مرآن يّمؾ إًمٞمٜم٤م.

 دأؿماف سم٤مًمنمح اعمٛمزوج قمٜم –يٛمزج سملم أي٦م وشمٗمسػمه٤م ذم ؾمٞم٤مق واطمد  -1

 سم٠مؾمٚمقب ؾمٝمؾ ُمٞمن، يٗمٝمٛمف اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م. -اعما٠مظمريـ

اعمروي٦م أٟمف شمٗمسػم أصمري وٟمٔمري، جيٛمع سملم اعمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل، وم٠مُم٤م آصم٤مره  -1

أول ُمـ  وىمد يٙمقن هبذا -يمام شم٘مدم-ومػموهي٤م هُمٗمال دون ٟمسا٦م ًم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م، أو إؾمٜم٤مد إًمٞمٝمؿ 

 وإدراج ُمروي٤مت اًماٗمسػم دون قمزو. اًماٗمسػم أؾم٤مٟمٞمد وماح سم٤مب طمذف

شمآمٚم٥م دراؾم٦م وخترجي٤م وسمحث٤م قمـ ؿمقاهد وُما٤مسمٕم٤مت  فُمروي٤مشموٓ ؿمؽ أن 

ًم٧م ومٞمٝمؿ أي٤متظمّمقص٤م ُم٤م ًمف طمٙمؿ اًمرومع يم٠مؾما٤مب اًمٜمزول وشمسٛمٞم٦م ُمـ ٟمز
(2)

 ،

وهمػمه مم٤م ٓ يدظمؾ ومٞمف آضماٝم٤مد يم٤مًمٜمسخ وشمٕمٞملم اعماٝمامت، ٓ ؾمٞمام أٟمف اٟمٗمرد ذم ذًمؽ 

 سمٛمروي٤مت ٓ شمٙم٤مد دمده٤م قمٜمد همػمه!

شمٙمثر ذم ُمروي٤مشمف اًم٘مّمص وإظما٤مر اإلهائٞمٚمٞم٦م، ُمع شمرك قمزوه٤م وقمدم ذيمر  -4

٤م ٓ حيا٤مج إمم اًمال هم٤مًما-ُمّمدره٤م وٟمسااٝم٤م ًم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م، ظمّمقص٤م ذم شمٕمٞملم اعماٝمامت 

                                           
 أن قمغموحيسـ اًماٜماٞمف  .م 1111-هـ 6414قم٤مم  ًماٜم٤من، -( صدرت قمـ ُم١مؾمس٦م اًما٤مريخ اًمٕمريب : سمػموت6)

 توىمد صدر ،، ٟمٔمرا ٕٟمف طم٘مؼ ىمديام٘م٤مرٟم٦مدراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمدراؾماف و فحيا٤مج إمم إقم٤مدة حت٘مٞم٘م شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ

وُمـ أمهٝم٤م شمٗم٤مؾمػم اعمٗمنيـ اًمذيـ ٟم٘مٚمقا  -يمثػم ُمـ اًماٗم٤مؾمػم واًمٙما٥م اعمٕماٛمدة ذم اًماح٘مٞمؼ سمٕمد ذًمؽ

وسملم شمٗمسػمه، وم٘مد ٟم٘مؾ اًمثٕمٚمال ُمروي٤مت  ٤مٟم٦م سمٞمٜمٝمقازوذًمؽ ًمٚمٛم -شمٗمسػمه وُمروي٤مشمف يم٤مًمثٕمٚمال واًمقاطمدي

 .6/9ر ُمـ ذًمؽ: اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمديدة عم٘م٤مشمؾ ٓ دمده٤م ذم شمٗمسػمه اعمٓماقع، وسمٕمْمٝم٤م ومٞمف ٟمٙم٤مرة، يٜمٔم

 )ىمسؿ اًمدراؾم٦م(. 5/616يٜمٔمر: شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ هبذيـ إُمريـ،  ويٙم٤مد شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ أن يٙمقن ظم٤مص٤م(  1)
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-ُمٕمروماٝم٤م
(1)

يم٤من ي٠مظمذ »ُم٤م ذيمره اسمـ طما٤من قمٜمف طمٞم٨م ىم٤مل:  ، ويادو أن ؾما٥م ذًمؽ

شقمـ اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين ُمـ قمٚمؿ اًم٘مرآن ُم٤م يقاومؼ يمااٝمؿ
 (2)

 . 

آقماٜم٤مء سماٗمسػم  :أسمرزه٤مُمـ  ،متٞمز شمٗمسػمه اًمٜمٔمري سمٛمزاي٤م مل يساؼ إًمٞمٝم٤م -5

سمٞم٤من اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، واًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن
(3)

. 

أيْم٤م سمذيمر ُم٘مدُم٦م ًمٙمؾ ؾمقرة يالم ومٞمٝم٤م يمقهن٤م ُمٙمٞم٦م أو ُمدٟمٞم٦م وُم٤م  متٞمز -6

ذًمؽ ُمـ آي٤مهت٤م، إو٤موم٦م إمم سمٞم٤من قمدد أي٤مت طمس٥م اًمٕمد اًمٙمقذم ُمٍمطم٤م ذم اؾماثٜمل 

وىمد يٙمقن أول ُمـ أدرج ُم٘مدُم٤مت اًمسقر  ذم يما٥م اًماٗمسػمسمٜمسا٦م ذًمؽ! 
(4)

. 

ًمذًمؽ ُم٤م  ، يِمٝمدٟمٗمٞمسأن شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ اًمٜمٔمري آضماٝم٤مدي شمٗمسػم والخالصة  

وضمد ومٞمف ُمـ سمٞم٤من ُمٞمن ُمقضمز، يٜمِؿُّ قمـ قمٚمؿ ومتّٙمـ يمام وصٗمف يمثػم ُمـ اًمسٚمػ، 

، وٓ وُمـ هٜم٤م يٜماٖمل ٟم٘مٚمف واإلوم٤مدة ُمٜمف وقمدم اـّمراطمف ُمٓمٚم٘م٤م، إٓ ُم٤م ُوضمد ومٞمف ٟمٙم٤مرة

يرض يمقٟمف ُمٕمرووم٤م سم٤مًمٙمذب، إذ اعمٜم٘مقل هق ىمقًمف واضماٝم٤مده ٓ ىمقل همػمه، سمخالف 

قمٚمٞمٝم٤م إذا اٟمٗمرد هب٤مرواي٤مشمف وٟم٘مقًمف ومال يٕماٛمد 
(5)

 . 

                                           
ي٘مػ قمغم قمج٤مئ٥م ذم ذًمؽ، وىمد أورد حم٘مؼ شمٗمسػمه د. قماد اهلل  -ُمثال –( وُمـ ي٘مرأ شمٗمسػمه ًمسقرة اًمٙمٝمػ 6)

 .119-5/111 رضمع اًمس٤مسمؼاعمؿمح٤مشم٦م أُمثٚم٦م يمثػم ًمذًمؽ ذم دراؾماف. يٜمٔمر: 

 .66/118(  شم٤مريخ اإلؾمالم 1)

ف ذم ُمٓماققم٤ماجلدير سم٤مًمذيمر أن عم٘م٤مشمؾ يما٤مسم٤م و، ُمقوٕم٤م ذم شمٗمسػمه  141قماد اهلل ؿمح٤مشم٦م  .وىمد أطمَم د(  1)  ظمّمَّ

 .6/611يٜمٔمر: اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم و، يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ػ ذم هذا اًمٕمٚمؿل ُمـ أًمَّ وهق ُمـ أوَّ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، 

طماٞم٥م وُمـ سمٕمده!  ومٝمٜم٤مك ذيؾ سملم اهلُمـ صٜمٞمع رواة شمٗمسػمه: ا إذا ؾمٚمَّٛمٜم٤م أن ذًمؽ ُمـ صٜمٞمٕمف، وًمٞمس (  هذ4)

هـ(، 117ُمقاوع يمثػمة ُمدرضم٦م وٛمـ شمٗمسػمه ًمٞمس٧م ُمٜمف ضمزُم٤م، ٕهن٤م ُمٜمسقسم٦م عمـ ضم٤مء سمٕمده يم٤مًمٗمراء )ت 

اًمسٚمػ .يمذًمؽ أدرضم٧م ومٞمف آصم٤مر قمـ 661،  1/611، 1/198يٜمٔمر ُمثال:  (، وهمػممه٤م.196وصمٕمٚم٥م )ت 

، 617، 1/616 ، 6/116!  يٜمٔمر ُمثال:ٟمام ُمـ ـمريؼ سمٕمض ُمٕم٤مسيف يم٤مًمٙمٚمالُمـ همػم ـمريؼ ُم٘م٤مشمؾ، وإ

يسادقمل إقم٤مدة دراؾم٦م  وهذا! ػم إدراج يمثػم وًمٞمس ظم٤مًمّم٤م عم٘م٤مشمؾ، مم٤م يدل قمغم أن ذم هذا اًماٗمس4/199

 يم٤مُمال؟!وحت٘مٞمؼ هذا اًمٙما٤مب ًماحديد ُم٤م عم٘م٤مشمؾ ُمـ شمٗمسػم وُم٤م ًمٞمس ًمف، وهؾ هذا هق شمٗمسػمه 

 :﴾ٻ  ٻٱ ﴿ًمف شمٕم٤ممم:ُمٕمرض سمٞم٤مٟمف ًم٘مقذم  66/541 اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم وما٤مواه (  ىم٤مل ؿمٞمخ5)

 =واًم٘مقل سم٠مٟمف إٟمام ظم٤مـم٥م هب٤م ُمٕمٞمٜملم ىمقل مل ي٘مٚمف ُمـ يٕماٛمد قمٚمٞمف، وًمٙمـ ىمد ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن: إهن٤م»
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أُم٤م ُم٤م ُٟمِس٥م إًمٞمف ُمـ قم٘مٞمدة اًماِماٞمف واًماجسٞمؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م ومٞمٜماٖمل حترير ذًمؽ، ويإمد 

أن يّمؾ إمم ذًمؽ احلد
(1)

، واًمٜم٤مفمر ذم يمااف اعمٓماققم٦م ٓ جيد ُمٜمف ؿمٞمئ٤م
(2)

، سمؾ ورد ُم٤م 

٘م٤مل: أٟمؽ شُمَِماِّف! وم يدل قمغم أٟمف سمّرأ ٟمٗمسف ُمـ شمٚمؽ اًماٝمٛم٦م، طمٞم٨م ؾم٠مًمف اخلٚمٞمٗم٦م: سمٚمٖمٜمل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ » إٟمام أىمقل:

ش، ومٛمـ ىم٤مل همػم ذًمؽ وم٘مد يمذب ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 
 (3)

. 

                            

                                           
ُم٘م٤مشمؾ وطمده مم٤م ٓ يٕماٛمد وٟم٘مؾ ٟمزًم٧م ذم أيب ضمٝمؾ و اعمساٝمزئلم ومل ي١مُمـ ُمـ اًمذيـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ أطمد، =

يمٜم٘مؾ اًمٙمٚماك، وهلذا يم٤من اعمّمٜمٗمقن رم اًماٗمسػم ُمـ أهؾ اًمٜم٘مؾ ٓ يذيمرون قمـ  قمٚمٞمف سم٤مشمٗم٤مق أهؾ احلدي٨م

أمحد سمـ  ضمرير، وقماداًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ، و أيب سمٙمر سمـ اعمٜمذر، ومْمال قمـ ُمثؾواطمد ُمٜمٝمام ؿمٞمئ٤م يمٛمحٛمد سمـ 

ـ راهقيف  .شطمٜماؾ، وإؾمح٤مق سم

 ُم٘م٤مم ُمٜم٤مفمرة اجلٝمؿ سمـ صٗمقان اعمٕمٓمؾ، وًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمالم ٟمٗمٞمس ذم هذا ( ظمّمقص٤م أٟمف يم٤من ذم6)

٦م اعمٜمٙمرة ذم اًماِماٞمف اًما٤مب، طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمد ُم٤م ذيمر ُم٤م ٟمس٥م إمم ُم٘م٤مشمؾ وإمم داود اجلقاريب ُمـ اعم٘مقًم٦م اًمِمٜمٞمٕم

ؾ اًمسٜم٦م، وأُم٤م ُم٘م٤مشمؾ أُم٤م داود اجلقاريب وم٘مد قُمرف قمٜمف اًم٘مقل اعمٜمٙمر اًمذي أٟمٙمره قمٚمٞمف أهىمٚم٧م: »واًماجسٞمؿ: 

وم٤مهلل أقمٚمؿ سمح٘مٞم٘م٦م طم٤مًمف! وإؿمٕمري يٜم٘مؾ هذه اعم٘م٤مٓت ُمـ يما٥م اعمٕمازًم٦م، وومٞمٝمؿ اٟمحراف قمغم ُم٘م٤مشمؾ سمـ 

، وىمد ىم٤مل وإٓ ومام أفمٜمف يّمؾ إمم هذا احلدؾمٚمٞمامن! ومٚمٕمٚمٝمؿ زادوا ذم اًمٜم٘مؾ قمٜمف، أو ٟم٘مٚمقا قمـ همػم صم٘م٦م، 

ُمـ أراد اًمٗم٘مف ومٝمق قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م. وُم٘م٤مشمؾ سمـ اًمِم٤مومٕمل: ُمـ أراد اًماٗمسػم ومٝمق قمٞم٤مل قمغم ُم٘م٤مشمؾ، و

ًمٙمـ ٓ ري٥م ذم قمٚمٛمف  -سمخالف ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من وم٢مٟمف صم٘م٦م -ؾمٚمٞمامن وإن مل يٙمـ ممـ حيا٩م سمف ذم احلدي٨م 

سم٤مًماٗمسػم وهمػمه، واـمالقمف، يمام أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وإن يم٤من اًمٜم٤مس ظم٤مًمٗمقه ذم أؿمٞم٤مء وأٟمٙمروه٤م قمٚمٞمف ومال يسؽمي٥م 

ٚمٛمف، وىمد ٟم٘مٚمقا قمٜمف أؿمٞم٤مء ي٘مّمدون هب٤م اًمِمٜم٤مقم٦م قمٚمٞمف وهل يمذب قمٚمٞمف ىمٓمٕم٤م ُمثؾ أطمد ذم وم٘مٝمف وومٝمٛمف وقم

. يٜمٔمر: ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م شاًمؼمي وٟمحقه٤م، وُم٤م يإمد أن يٙمقن اًمٜم٘مؾ قمـ ُم٘م٤مشمؾ ُمـ هذا اًما٤مب اخلٜمزير ُمس٠مًم٦م

 .5/656، ويٜمٔمر أيْم٤م: 1/194اًمٜماقي٦م 

اءة ُم٘م٤مشمؾ ُمـ ذًمؽ اًم٘مقل اًمِمٜمٞمع سمٕمد أن وىمد أصما٧م سمٕمض اًما٤مطمثلم اعمٕم٤مسيـ ذم أـمروطماف اجل٤مُمٕمٞم٦م سمر (1)

شمااع شمٗمسػمه ٔي٤مت اًمّمٗم٤مت ذم يمااف اعمٓماققم٦م ومقضمده٤م ظم٤مًمٞم٦م ظمٚمقا شم٤مُم٤م ُمـ ُم٘م٤مًم٦م اًماِماٞمف واًماجسٞمؿ، وأٟمف 

يثا٧م هلل شمٕم٤ممم صٗم٤مشمف يمام وردت ُمـ همػم شمِماٞمف وٓ شمٕمٓمٞمؾ، قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمف ؾماح٤مٟمف. يٜمٔمر: ُم٘م٤مًم٦م 

، ويٜمٔمر أيْم٤م ؿمٝم٤مدة 119 -6/117 ـ إدريس سمـ قمكم أُمػم، د. ضم٤مسمر سماًماِماٞمف وُمقىمػ أهؾ اًمسٜم٦م ُمٜمٝم٤م

 .689 -688، 95 -5/91شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ قماد اهلل ؿمح٤مشم٦م ذم ذًمؽ: د.

 .61/181، هتذي٥م اًماٝمذي٥م 419/ 18( هتذي٥م اًمٙمامل 1)
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 (410)ت مقاتل بن حيان : اثالًث
، روى قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م اًمٜمآمل اخلراز ُمقمم سمٙمر سمـ وائؾ أسمق سمسٓم٤مم اًماٚمخل

سمـ اد اهلل سمـ قمٛمر وؿمٝمر وأيب سمردة سمـ أيب ُمقؾمك وُم٤مهد وقمٙمرُم٦م وؾم٤ممل سمـ قم

سمـ  طمقؿم٥م وىما٤مدة واًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ وقمٛمر سمـ قماد اًمٕمزيز ومج٤مقم٦م، وقمٜمف قماد اهلل

 ، أيب ُمريؿ وهمػمهؿاعما٤مرك وسمٙمػم سمـ ُمٕمروف وإسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ وأسمق قمّمٛم٦م ٟمقح سمـ 

 وروى قمٜمف اجلامقم٦م ؾمقى اًماخ٤مري، شمقذم ذم طمدود اخلٛمسلم وُمئ٦م
(1)

 . 

 : منزلتو في الرواية
 : اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل ،شًمٞمس سمف سم٠مس» ٤مل اًمٜمس٤مئل:، وىمُمٕملم وأسمق داود٘مف حيٞمك سمـ وصم 

اًمث٘م٤متسمـ طما٤من ذم ا، وذيمره شص٤مًمح»
(2)

اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل »، وىم٤مل قمٜمف اًمذهال: 

شاعمحدث، اًمث٘م٦م
(3)

 . 

ظمراؾم٤من وىمد يم٤من ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم، ذا ٟمسؽ وومْمؾ، ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م، هرب ُمـ 

سمالد يم٤مسمؾ، ومدقم٤مهؿ إمم اهلل، وم٠مؾمٚمؿ قمغم يده ظمٚمؼأي٤مم أيب ُمسٚمؿ اخلراؾم٤مين، إمم 
(4)

. 

 مكانتو في التفسير:

قمٚمٞمف اًمإمض قمٜمد ذيمره : يم٤من رمحف حمدصم٤م ُمٗمنا، واؿماٝمر سم٤مًماٗمسػم طماك يم٤من يٓمٚمؼ  

ص٤مطم٥م اًماٗمسػم
(5)

وىم٤مل اسمـ طما٤من: يم٤من ممـ قمٜمك سمٕمٚمؿ اًم٘مرآن، 
(6)

. 

  تفسيره:

(661)ت أُم٤م شمٗمسػمه وم٘مد ٟم٘مٚمف قمٜمف شمٚمٛمٞمذه ُمٕمروف سمـ سمٙمػم
(7)

، وىمد أورد اًمثٕمٚمال 

                                           
 .  148/  61، وهتذي٥م اًماٝمذي٥م 416/ 18يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل  (6)

 ٤من اًمس٤مسم٘م٤من.اعمرضمٕم،  و7/518اًمث٘م٤مت  يٜمٔمر: (1)

 .6/141(  ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 1)

 (  اعمراضمع اًمس٤مسم٘م٦م.4)

 . 64/111(  يٜمٔمر ُمثال ىمقل اخلٓمٞم٥م اًماٖمدادي قمٜمف قمٜمد شمرمج٦م أظمٞمف يزيد: شم٤مريخ سمٖمداد 5)

 . 695/ 1(  ُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر 6)

ل قمٜمف اسمـ طمجر: ، صمؿ ؾمٙمـ دُمِمؼ، ىم٤ماًمداُمٖم٤مين، يم٤من قمغم ىمْم٤مء ٟمٞمس٤مسمقراًماٚمخل إزدي، وي٘م٤مل :  (7)

 (.776، شم٘مري٥م اًماٝمذي٥م ) 4/151. يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل  661صدوق ومٞمف ًملم. شمقذم قم٤مم 
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إؾمٜم٤مده إًمٞمف ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمسػمه
(1)

، ويمذا اًماٖمقي ُمـ ـمري٘مف
(2)

، مم٤م يثا٧م وضمقد يما٤مب 

شمٗمسػم ُمسا٘مؾ ًمف
(3)

: ًمٙمٜمف مل يّمٚمٜم٤م
(4)

. 

 موقف المفسرين من تفسيره ومنهجو فيو:

٦م عم٤م قمرف قمٜمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ٟمٔمرا عم٤م اؿماٝمر سمف ُمـ قمٚمؿ اًماٗمسػم إو٤موم 

ّمالح واًمٗمْمؾ ُمع شمقصمٞمؼ أهمٚم٥م اعمحدصملم ًمف = وم٘مد اقماٜمك اعمٗمنون اًمّمدق واًمو

اعما٘مدُمقن واعما٠مظمرون سماٗمسػمه ،  وأيمثر ُمـ اقماٜمك ُمٜمٝمؿ سمٜم٘مٚمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 

شمٗمسػمه
(5)

ظ عمـ سمٕمده شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾـ، وهبذا طمٗم
(6)

، يمذًمؽ روى ًمف اسمـ اعمٜمذر 

رواي٤مت قمديدة
(7)

. 

                                           
يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمـ شمٗمسػم آي اًم٘مرآن ٕيب إؾمح٤مق اًمثٕمٚمال، حت٘مٞمؼ: د. ظم٤مًمد سمـ قمقن  (6)

 .69اًمٕمٜمزي، ص

 .6/16شمٗمسػم اًماٖمقي  (1)

وىمقل وم١ماد ؾمزيملم قمٜمف ذم شم٤مريخ . 6/119 . ـما٘م٤مت اعمٗمنيـشًمف شمٗمسػم»وي١ميد ذًمؽ ىمقل اًمداودي: ( 1)

 .شوُمـ اًمٙما٥م اًمال طمّمؾ اخلٓمٞم٥م اًماٖمدادي ذم دُمِمؼ قمغم إضم٤مزهت٤م ورواياٝم٤م»: 697اًمؽماث اًمٕمريب /
قمدم وضمقد  69ص ( أىمقال ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من ذم اًماٗمسػم مجع ودراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م) وىمد رضمح ص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م

 شمٗمسػم ُمسا٘مؾ ًمف!؟

   (٤من ذم اًماٗمسػم مجع ودراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦مأىمقال ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم )ػمه ذم قمدة رؾم٤مئؾ ضم٤مُمٕمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م: وىمد مجع شمٗمس (4)

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمساػم ُمـ إقمداد: حمٛمد سمـ ؾم٤ممل حمٛمد اًماٞمْم٤مين اًمزهراين، يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ سمج٤مُمٕم٦م أم 

 هـ. يمذًمؽ ذم قمدة رؾم٤مئؾ ذم ضم٤مُمٕم٦م إزهر يٜمٔمر: ُمقىمع هدي اإلؾمالم6411اًم٘مرى قم٤مم 

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael%2Fresala&id=8184 

    http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael%2Fresala&id=8230  

أصمرا ُمـ شمٗمسػم شم٤مسمع اًما٤مسمٕملم  1418رواي٦م ُمـ ُمٛمقع  764قماد اهلل اخلْمػمي  طمٞم٨م أطمَم ًمف د. حمٛمد (5)

وذًمؽ مم٤م ـماع ُمـ شمٗمسػمه، وهق هبذا أيمثر ُمـ روى ًمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، وهذا سمخالف رأي 

غم ذًمؽ. د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ذم يمقن اًمْمح٤مك ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم واًمذي ضم٤مء ذم اعمرشما٦م إومم سمٜم٤مء قم

. وُمـ ـمريؼ اسمـ أيب طم٤مشمؿ  أورد اسمـ يمثػم 88يٜمٔمر: اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ ص

 واًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ُمٕمٔمؿ شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ.

ـ أيب طم٤مشمؿ.وم٘مد  أورد اسمـ يمثػم  ذم شمٗمسػمه واًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ُمٕمٔمؿ شمٗمسػم  (6) ـ ـمريؼ شمٗمسػم اسم  ُم٘م٤مشمؾ ُم

 .691، 656، 1/571، 6/188، وذم اًمدر اعمٜمثقر  781، 1/679ال ذم اًم٘مٓمٕم٦م اعمٓماققم٦م ُمـ شمٗمسػمه: يٜمٔمر ُمث (7)

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael%2Fresala&id=8184
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ُمٕمدودةأُم٤م اسمـ ضمرير ومٚمؿ يٜم٘مؾ قمٜمف إٓ ُمقاوع 
(1)

، وشم٘مدم أن اًمثٕمٚمال اقماٛمد 

قمٚمٞمف ذم ُمّم٤مدره، ويمذًمؽ اًماٖمقي
(2)

، واًمقاطمدي شمٚمٛمٞمذ اًمثٕمٚمال
(3)

. 

أُم٤م اعما٠مظمرون وم٘مد اقماٜمقا سم٢ميراد رواي٤مشمف، ظمّمقص٤م اسمـ يمثػم
(4)

، واًمسٞمقـمل ذم 

اًمدر اعمٜمثقر
(5)

. 

يمؾ ذًمؽ يدل قمغم اـمٛمئٜم٤من اعمٗمنيـ هلذا اًمَٕمَٚمؿ ورو٤مهؿ قمـ شمٗمسػمه، وهذا 

أن ُمٜمٝمجف ىم٤مئؿ قمغم ـمري٘م٦م اًمسٚمػ اعماٛمٞمزة ٛمـ اـمٚمع قمغم سمٕمْمف يرى طمؼ! وم

واًمإمٛمؼ ذم  سم٤مًمسٝمقًم٦م واإلجي٤مز، وإسمراز اعمٕم٤مين إؾم٤مؾمٞم٦م اعم٘مّمقدة ُمـ أي٤مت،

اؾماٜما٤مط اعمٕمٜمك، وآقماٜم٤مء سم٤معم٠مصمقر قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم، وقمدم اًمِمذوذ قمـ 

 ٖمرائ٥م واًمِمقاذ.آرائٝمؿ، إو٤موم٦م إمم اًمرأي احلسـ اعمحٛمقد اًمإمٞمد قمـ اًم

ول، ويم٤من ًمف اقماٜم٤مء ظم٤مص سمذًمؽ، ُمع ٜمزوىمد طمٗمؾ شمٗمسػمه سمرواي٤مت أؾما٤مب اًم 

يمثػما ُم٤م يقرده٤م دون إؾمٜم٤مد فواًماقوٞمح، إٓ أٟم اًماٗمسػم آؾمإم٤مٟم٦م هب٤م ذم
(6)

، وٓ 

 ؿمؽ أن هذا مم٤م يٕم٤مب قمٚمٞمف.

                              

                                           
ُمقاوع  5، و17/ 14، 16/111، 66/469، 66/141ُمقاوع ُمـ شمٗمسػمه هل:  4وىمد أطمّمٞم٧م ًمف  (6)

/ 61)وومٞمف شمٍميح ُمٜمف أٟمف أظمذ هذا اًماٗمسػم قمـ ُم٤مهد واحلسـ واًمْمح٤مك(،  9/91ُمـ رواياف، هل: 

681 ،11 /119 ،11 /468 ،14 /199 . 

ـ طمٞم) أطمَم ًمف ص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م (1) ٓ ذم شمٗمسػمه.  58( 51)ص (مجع ودراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م :٤من ذم اًماٗمسػمأىمقال ُم٘م٤مشمؾ سم  ىمق

 . 58رواي٤مت ص 5أطمَم د. ُم٤مهر اًمٗمحؾ حم٘مؼ يما٤مب أؾما٤مب اًمٜمزول ًمف ( 1)

أىمقال ُم٘م٤مشمؾ سمـ )ر ص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م ٞمف سم٤مؾمٛمف ، وىمد ذيمىمقٓ سح وم 69أطمّمٞم٧م ًمف ذم شمٗمسػم اسمـ يمثػم  (4)

ـ طمٞم٤من 51ص (٤من ذم اًماٗمسػم مجع ودراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦مطمٞم ـ أورد أىمقال ُم٘م٤مشمؾ سم ـ أيمثر ُم ـ يمثػم ُم  ُمـ اعمٗمنيـ. أن اسم

 .191، 111، 1/676، 159، 6/146( يٜمٔمر ُمثال: 5)

، 8/98، 6/61، شمٗمسػم اًماٖمقي 1554،1565، 1515، 8/1511يٜمٔمر ُمثال: شمٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ : ( 6)

 .4/156، 1/114، شمٗمسػم اسمـ يمثػم 155/ 8
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 (410)تج ْيَرا: ابن ُجرابًع
قماد اًمٕمزيز سمـ ضُمَرْي٩م  إُمقي ُمقٓهؿ، روُمل إصؾ قماد اعمٚمؽ سمـ

(1)
، وًمد 

81 سمٛمٙم٦م قم٤مم
(2)

651، وشمقذم هب٤م قم٤مم 
(3)

اإلُم٤مم، اًمٕمالُم٦م، »، ىم٤مل قمٜمف اًمذهال: 

احل٤مومظ، ؿمٞمخ احلرم، أسمق ظم٤مًمد، وأسمق اًمقًمٞمد اًم٘مرر آُمقي، اعمٙمل، ص٤مطم٥م 

ن اًمٕمٚمؿ سمٛمٙم٦م شاًماّم٤مٟمٞمػ، وأول ُمـ دوَّ
 (4)

. 

ؾماع قمنمة  (664)ت اًما٤مسمٕملم، وٓزم قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح طمّدث قمـ قمنمات ُمـ 

ؾمٜم٦م، وم٠ميمثر قمٜمف طماك طمٗمظ ًمٜم٤م قمٚمٛمف ُمـ يمثرة ؾم١مآشمف ًمف، يمام طمّدث قمـ ُم٤مهد
(5)

 ،

واسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب سمزة وهمػمهؿ
(6)

. 

 منزلتو في الرواية :
اًمٕمٚمؿ ،  مجع ُمـ أهؾيم٤من اسمـ ضمري٩م ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ وأوقمٞماف، وىمد أصمٜمك قمٚمٞمف 

، وىم٤مل أيْم٤م: ش٤م ٟمسٛمل يما٥م اسمـ ضمري٩م يما٥م إُم٤مٟم٦ميمٜم»ومٕمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل: 

ٟمٔمرت وم٢مذا اإلؾمٜم٤مد يدور قمغم »، وىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل: شيم٤من اسمـ ضمري٩م صدوىم٤م»

اًمٕمٚمؿ  ص٤مر قمٚمٛمٝمؿ إمم أصح٤مب إصٜم٤مف، ممـ صٜمَّػ»، ومذيمرهؿ، صمؿ ىم٤مل: شؾما٦م

، وقمـ شيم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ»ىم٤مل أمحد سمـ طمٜماؾ : وش. ُمٜمٝمؿ ُمـ أهؾ ُمٙم٦م اسمـ ضمري٩م

شاسمـ ضمري٩م صم٘م٦م ذم يمؾ ُم٤م روي قمٜمف ُمـ اًمٙما٤مب»حيٞمك سمـ ُمٕملم أٟمف ىم٤مل: 
 (7)

. 

اًمرضمؾ ذم ٟمٗمسف »طمّذروا ُمـ قمٜمٕمٜماف ، ىم٤مل اًمذهال: همػم أٟمف اهتؿ سم٤مًمادًمٞمس، طماك 

                                           
 .68/118هتذي٥م اًمٙمامل  (6)

أمجٕم٧م يما٥م اًمؽماضمؿ قمغم ذًمؽ، ٟمٔمرا ٓؿماٝم٤مر ذًمؽ اًمٕم٤مم سمٕم٤مم اجلح٤مف، ٟمسا٦م ًمٚمسٞمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي  (1)

 .7أص٤مب ُمٙم٦م قم٤مُمئذ. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اسمـ ضمري٩م ص

 .6/114: ؾمػم أقمالم اًمٜماالء ومٕم٤مش ؾمإملم ؾمٜم٦م يم٤مإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمقًمدا وووم٤مة. يٜمٔمر (1)

 .6/114ؾمػم أقمالم اًمٜماالء ( 4)

 .416/  11وىمٞمؾ إٟمف مل يسٛمع ُمـ ُم٤مهد إٓ طمروم٤م. يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل ( 5)

 .116 -6/115،  وؾمػم أقمالم اًمٜماالء 68/118يٜمٔمر ُمند عمِم٤مخيف ذم هتذي٥م اًمٙمامل  (6)

 .111 -6/118يٜمٔمر ذًمؽ ذم ؾمػم أقمالم اًمٜماالء  (7)
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 ، وىمد يم٤من ص٤مطم٥م شمٕماد وهتجد، وُم٤مٚمٗمٔم٦م )قمـ(، و)ىم٤مل(صم٘م٦م، طم٤مومظ، ًمٙمٜمف يدًمس سم

شزال يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ طماك يمؼم وؿم٤مخ
(1)

واًمٙما٥م اًمسا٦م وهمػمه٤م ُمـ  ذم اعمسٜمد . وطمديثف

 أُمٝم٤مت يما٥م احلدي٨م.

 تفسيره وموقف المفسرين منو:
ن اًمٕمٚمؿ سم٤محلج٤مز، وىمد صٜمَّػ ذم اًماٗمسػم واًمسٜمـ  شم٘مدم أن اسمـ ضمري٩م أول ُمـ دوَّ

وهمػمه٤م، وذيمرت ًمف يما٥ُم اًمؽماضمؿ صمالصم٦َم أضمزاء يما٤مر ذم اًماٗمسػم
(2)

ىمد أورد ، و

اًمثٕمٚمال شمٗمسػمه ذم ُمّم٤مدره
(3)

ُمـ ، ًمٙمـ مل يّمٚمٜم٤م ذًمؽ اًماٗمسػم، وإٟمام وصٚماٜم٤م آصم٤مر 

ُمٜمثقرة ذم يما٥م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر، وهل  :واضماٝم٤مدي٦م ُمـ ىمقًمف رواياف شمٗمسػم همػمه

ُمروي٤مت يمثػمة، ظمّمقص٤م ُم٤م رواه قمـ ؿمٞمخف قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، صمؿ قمـ ُم٤مهد، أُم٤م 

ق أىمؾُم٤م روي ُمـ شمٗمسػمه آضماٝم٤مدي ومٝم
(4)

. 

، (166)تاقماٜمك ي٢ميراد شمٗمسػمه رواي٦م ودراي٦م شمٚمٛمٞمذه قماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين  ممـو

رواي٦م ُمٜمٝم٤م صمالصم٦م رواي٤مت ُمـ شمٗمسػمه 46وم٘مد أورد 
(5)

. وسمٚمٖم٧م أىمقاًمف ذم اًماٗمسػم 

ىمقٓ 594قمٜمد اسمـ ضمرير 
(6)

وم٘مط ُمـ شمٗمسػمه،  ىمقٓ 19،  أُم٤م اسمـ أيب طم٤مشمؿ وم٘مد روى 

راوي٦م ًمٚماٗمسػم ظمّمقص٤م قمـ قمٓم٤مء سمـ  أيب رسم٤مح وُم٤مهدسم٤مقماا٤مره سمٞمٜمام اقماٜمك سمف 
(7)

 ،

                                           
 .6/111ر اعمرضمع اًمس٤مسمؼ يٜمٔم( 6)

 .6/191اإلرؿم٤مد ًمٚمخٚمٞمكم ( 1)

 .79ُمـ رواي٦م حمٛمد سمـ صمقر اًمّمٜمٕم٤مين. يٜمٔمر : ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمثٕمٚمال، حت٘مٞمؼ ظم٤مًمد اًمٕمٜمزي ص ( 1)

، وصدر قمـ ُمٙماا٦م اًمؽماث اإلؾمالُمل (شمٗمسػم اسمـ ضمري٩م)ٕمٝم٤م قمكم طمسـ قماد اًمٖمٜمل ذم يما٤مسمف وىمد طم٤مول مج( 4)

 هـ.6461سمٛمٍم قم٤مم 

 .111/  1، 656/  1، 141/  1 اعمقاوع : ( هل ذم5)

وهق هبذا ذم اعمرشما٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ سملم ُمـ روى شمٗمسػمهؿ ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم. يٜمٔمر: اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير ( 6)

ويالطمظ أن د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ضمٕمٚمف ذم اعمرشما٦م اًمث٤مًمث٦م سمٕمد اسمـ زيد ، 89واسمـ أيب طم٤مشمؿ ص

 يمام ؾماؼ. أشما٤مع اًما٤مسمٕملمْمح٤مك ُمـ ٕٟمف يٕمد اًم واًمْمح٤مك!

أن اسمـ أيب  (89سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ ص اًماٗمسػم سم٤مٕصمر)حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ذم سمحثف  ذيمر د. (7)

 =ضمري٩م ذم اًماٗمسػم، وإٟمام أورد ًمف يَمراٍو ًمٚماٗمسػم قمـ همػمه! وىمد قمجا٧م ُمـطم٤مشمؿ مل يقرد ؿمٞمئ٤م ُمـ ىمقل اسمـ 
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ـ اقماٜمك سماٗمسػم اسمـوأُم٤م اسمـ اعمٜمذر ومرسمام يٙمقن  أطمّمٞم٧م ًمف  ضمري٩م رواي٦م ودراي٦م، إذ أيمثر ُم

ـ شمٗمسػمه ذم ـ شمٗمسػمه، إو٤موم٦م إمم617اًم٘مٓمٕم٦م اعمٓماققم٦م ُم ـ ُمروي٤مشمف676أىمقال ُم رواي٦م ُم
(1)

. 

اًماٖمقي شمإم٤م ًمف ، وُمـ اعما٠مظمريـ اسمـ و  -يمام شم٘مدم-يمذًمؽ اقماٜمك سماٗمسػمه اًمثٕمٚمال 

رواي٦م441يمثػم اًمذي اقماٜمك سم٢ميراد شمٗمسػمه رواي٦م ودراي٦م طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ُمروي٤مشمف 
(2)

 ،

ويمذًمؽ اًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر
(3)

 . 

يمؾ ذًمؽ يدل قمغم ُمدى اقماٜم٤مء اعمٗمنيـ سماٗمسػم اسمـ ضمري٩م رواي٦م ودراي٦م، ومٝمق 

رواي٦م ذم اًماٗمسػم، يمٞمػ ٓ وهق  سمحؼ ُمـ أؿمٝمر ُمٗمني يما٤مر شماع إشما٤مع ، وأيمثرهؿ

 إُم٤مم احلرم ذم قمٍمه، وحمدصمف، ووم٘مٞمٝمف، وُمٗمنه!

 موضوعات تفسيره:
أُم٤م ُمقوققم٤مت شمٗمسػمه وم٘مد ـمرق أهمٚم٥م قمٚمقم اًماٗمسػم ُمـ سمٞم٤من اًمٖمري٥م، وإسمراز 

أطمٙم٤مم اًم٘مرآن
(4)

، وسمٞم٤من اعمْمٛمرات، وشمٕمٞملم اعماٝمامت، وذيمر أؾما٤مب اًمٜمزول، إو٤موم٦م 

ىمػ قمٜمد هذا اعمقوقع ، إذ اومؽُمي قمغم اسمـ ضمري٩م وقُمدَّ إمم إظما٤مر واًم٘مّمص، وؾم٠م

ُمـ أىمٓم٤مب اًمرواي٤مت اإلهائٞمٚمٞم٦م
(5)

، وىمد ٟم٘مض هذه اًمٗمري٦م اًمٕمالُم٦م قماد اًمرمحـ سمـ 

                                           
ذم اًمٜمسخ٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ شمٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ، صمؿ  (ضمري٩م)ٚمٛم٦م ذًمؽ وم٠مدرت حمرك اًماح٨م قمغم يم=

، 815، 617ىمقٓ ُمـ شمٗمسػمه ، ُمٜمٝم٤م ذات إرىم٤مم:  19وماحّمٚم٧م قمغم  :اؾمإمرو٧م اًمٜما٤مئ٩م وومحّماٝم٤م

 رواي٦م قمـ همػمه.  161، هذا إو٤موم٦م إمم 61766، 6651

هق رواياف ُمـ  –اهلل أقمٚمؿ و –رواي٦م وردت ذم اًم٘مٓمٕم٦م ، ويادو أن ؾما٥م ذًمؽ  1619( هذا ُمـ ُمٛمقع 6)

سمٞمٜمام أهمٚم٥م  -اًمذي شم٘مدم أٟمف روى شمٗم٤مؾمػمه اًمثالصم٦م اًمٙما٤مر –(691 ـمريؼ حمٛمد سمـ صمقر اًمّمٜمٕم٤مين )ت

 (.116 ُمروي٤مت اسمـ ضمرير قمٜمف ُمـ ـمريؼ طمج٤مج سمـ حمٛمد اعمّمٞميص )ت

أيب  ٦م اسمـوهق ُمـ رواي 678، 6/675( أهمٚماٝم٤م ُمـ سم٤مب اًمرواي٦م، وُمـ أُمثٚم٦م ُم٤م أورده ُمـ شمٗمسػمه دراي٦م: 1)

 . 1/618، 1/486، طم٤مشمؿ أورده اسمـ يمثػمه سمسٜمده

 .666/ 1، 514، 1/495، 497، 119، 6/659:  ( يٜمٔمر ُمثال1)

طمٞمزا يماػما ُمـ شمٗمسػمه، وئمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤م ذم ؾم١مآشمف ًمِمٞمخف قمٓم٤مء اسمـ أيب رسم٤مح ، وم٘مد طمٗمظ  ( اًمذي ؿمّٙمؾ4)

 طمٙم٤مم. ًمٜم٤م قمٚمٛمف، واؾماخرج ًمٜم٤م آراءه اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وشمٗمسػمه ٔي٤مت إ

 (اًماٗمسػم واعمٗمنون)( ذم يما٤مسمف 6197ٛمد طمسلم اًمذهال)تأورد ذًمؽ سمٕمض اعمٕم٤مسيـ يم٤مًمديماقر حم (5)

 =، ويمٕم٥م إطما٤مر ٦م: قماد اهلل سمـ ؾمالمطمٞم٨م ضمٕمؾ أىمٓم٤مب اًمرواي٤مت اإلهائٞمٚمٞم٦م أرسمٕم ،6/681،698
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وإٟمام »ي٩م ذم ُمٕمرض رده قمغم د. أيب ري٦م: ، وم٘م٤مل قمـ اسمـ ضمر(6186)ت حيل اعمٕمٚمٛمل 

يماقر اهمؽم سم٤مؾمؿ ت، ويم٠من اًمدوٓ ؿم٠من ًمف سم٤مإلهائٞمٚمٞم٤م ،هق ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم

وممـ يم٤من : »648ء، ومج٤مء طم٤مـم٥م اًمٚمٞمؾ وم٘م٤مل ص( ومحنمه ذم زُمـ ه١مٓ)ضمري٩م

، 651يا٨م ذم اًمديـ اإلؾمالُمل مم٤م خيٗمٞمف ىمٚماف اسمـ ضمري٩م اًمروُمل اًمذي ُم٤مت ؾمٜم٦م 

، وهذا خم٤مًمػ ًمٚمقاىمع ومٚمؿ يٕمرف شوهق قمغم طمؼ ذم ذًمؽ ،خ٤مري ٓ يقصم٘مفويم٤من اًما

ٞمئ٤م قمٛمـ شم٘مدُمف، وهق إُم٤مم ضمٚمٞمؾ يقصم٘مف اسمـ ضمري٩م سم٤مإلهائٞمٚمٞم٤مت إٓ أن يروي ؿم

ـ اًمٕمج٤مئ٥م ىمقًمف وحيا٩م سمف اًماخ٤مري وهمػمه، ومل جيد أسمق ري٦م ُم٤م حيٙمٞمف قمٜمف مم٤م زقمٛمف. وُم

ش هٙمذا يٙمقن اًمٕمٚمؿ! شاسمـ ضمري٩م يم٤من ُمـ اًمٜمّم٤مرى: »166ذم طم٤مؿمٞم٦م ص
 (1)

. 

ٓ جيد ُمثؾ ذًمؽ اًماٝمقيؾ، سمؾ إن ُمٕم٤مسيف:  وُمـ يسإمرض شمٗمسػم اسمـ ضمري٩م

٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، واسمـ إؾمح٤مق: يم٤مٟمقا أيمثر ُمٜمف رواي٦م ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمٙمٚمال، وُم٘م

وإظما٤مر واًم٘مّمص
(2)

 ، واؿماٝمروا سم٢ميراده٤م دوٟمف، واهلل أقمٚمؿ.

                                           
 (ٜم٦م اعمحٛمدي٦مأوقاء قمغم اًمس)حمٛمقد أسمق ري٦م ذم يما٤مسمف:  ذًمؽ د.ويم وه٥م سمـ ُمٜماف، واسمـ ضمري٩م!و=

اًمذي  1/619 (وحك اإلؾمالم)قمـ أمحد أُملم ذم يما٤مسمف  -وشمثا٧م  دون حت٘مٞمؼ قمٚمٛمل -،  ٟم٘مال 661ص

...وذم يمؾ ـما٘م٦م ياّمؾ يمثػم ُمـ أومراده٤م سمٛمسٚمٛم٦م اًمٞمٝمقد »٤مل ذم ُمٕمرض ذيمره ًماْمخؿ اًماٗمسػم: ىم

 سمـ ؾمالم، واًمٜمّم٤مرى واعمجقس، وم٤مشمّمؾ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م سمقه٥م سمـ ُمٜماف ]!![، ويمٕم٥م إطما٤مر، وقماد اهلل

. وٓ خيٗمك ُم٤م ذم هذا اًمٙمالم ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٤مت واًمإمد قمـ اًماح٘مٞمؼ شاشمّمؾ اًما٤مسمٕمقن سم٤مسمـ ضمري٩م ]!![...و

اًمٕمٚمٛمل، ويادو أن أمحد أُملم هق أول ُمـ أو٤مف اسمـ ضمري٩م وٛمـ ُمـ اؿماٝمر سمٜم٘مؾ اإلهائٞمٚمٞم٤مت  ُمـ 

، ـ ضمري٩م: اسمـ ؾمالم اسم ُمسٚمٛم٦م أهؾ اًمٙما٤مب وضمٕمٚمف راسمع صمالصم٦م ذيمرهؿ اسمـ ظمٚمدون ذم ُم٘مدُماف دون

... يمام شماإمٜم٤م يمثػم ُمـ أي٤مت اًمال »: 115ص  (ومجر اإلؾمالم)ه٥م رمحٝمام اهلل ، وم٘م٤مل ذم يما٤مسمف ويمٕم٥م وو

وي٘مقل اًمذهال ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ: إٟمف  اسمـ ضمري٩م، ... وردت قمـ اًمٜمّم٤مرى وم٢مذا يمثػم مم٤م يرويف اًمٓمؼمي قمـ

 .ش أصؾ روُمل، ومٝمق ٟمٍماين إصؾ... يم٤من ُمـ

 .61، 66ٟمقار اًمٙم٤مؿمٗم٦م عم٤م ذم يما٤مب أوقاء قمغم اًمسٜم٦م ُمـ اًمزًمؾ واًماْمٚمٞمؾ واعمج٤مزوم٦م ص ( ا6ٕ)

 -91، 96ص -(٤مشمؿاًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم)ٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ذم سمحثف : ( ذيمر د. حم1)

رواه٤م، ومج٤مء % ُمـ ٟمسا٦م اإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمال 61أن ُمروي٤مت اسمـ ضمري٩م ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت سمٚمٖم٧م قمٜمد اسمـ ضمرير 

سمٞمٜمام سمٚمٖم٧م  % ،15سمٚمٖم٧م ذم اعمرشما٦م إومم ذم رواي٦م أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت، أُم٤م قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ وم٘مد 

ٓ يٕم٤مرض ُم٤م ذيمرٟم٤م! ٕن اسمـ  -إن يم٤من دىمٞم٘م٤م-% قمغم اًمؽمشمٞم٥م، وهذا 61%، 19قمٜمد ُمٕم٤مسه اسمـ إؾمح٤مق 

 =ا٤مزم ؾم٘مٓم٧م رشمااٝمام اعما٘مدُم٦م ذم رواي٦مضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ ٓ يروي٤من قمـ اًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ، وسم٤مًم
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 (413)ت: محمد بن إسحاق  اخامًس

سمـ يس٤مر سمـ ظمٞم٤مر، أسمقسمٙمر ، وىمٞمؾ: أسمق قماد اهلل اعمٓمٚمال  ُمقمم ىمٞمس سمـ خمرُم٦م سمـ 

٤مر ُمـ ؾمال قملم اًماٛمر،  ووًمد اسمـ إؾمح٤مق ، يم٤من ضمده يس  اعمٓمٚم٥م سمـ قماد ُمٜم٤مف

، وىمٞمؾ إٟمف رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سم٤معمديٜم٦م81قم٤مم 
(1)

، وؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م
(2)

.

ث قمـ قمدد ُمـ اًما٤مسمٕملم، ُمٜمٝمؿ : أسم٤من سمـ قمثامن، وؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي، وقماد  وطمدَّ

اًمرمحـ سمـ هرُمز، واًمزهري، وقمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م، وأيب ضمٕمٗمر اًما٤مىمر، وُمٙمحقل، 

وهمػمهؿوحمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، 
(3)

، ورطمؾ إمم يمثػم ُمـ اًماالد، يم٤مًمٙمقوم٦م، واًمري، 

 651، 651، وىمٞمؾ656أىم٤مم هب٤م آظمر طمٞم٤مشمف طماك شمقذم قم٤مموُمٍم، وسمٖمداد اًمال 
(4)

. 

 منزلتو في العلم والرواية :
ن اًمٕمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م، وًمف ُمٙم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م قمٜمد أهؾ احلدي٨م، ٟمٔمرا ًمسٕم٦م  ل ُمـ َدوَّ هق أوَّ

 ×ُمدار طمدي٨م رؾمقل اهلل »ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل:  ى قمٜمف، طماكرواياف ويمثرة ُمـ رو
، ومذيمرهؿ، صمؿ ىم٤مل: ومّم٤مر قمٚمؿ اًمسا٦م قمٜمد اصمٜمل قمنم، أطمدهؿ حمٛمد سمـ  قمغم ؾما٦م

شإؾمح٤مق
(5)

ش ٓ يزال سم٤معمديٜم٦م قمٚمؿ ُم٤م سم٘مل هذا»سمؾ ُروي قمـ اًمزهري أٟمف ىم٤مل قمٜمف: ، 
 (6)

، 

ووصٗمف ؿمٕما٦م سم٠مٟمف أُمػم اعمحدصملم حلٗمٔمف
(7)

. 

ػَم واعمٖم٤مزي، ومٝمق أول ُمـ مجٕمٝم٤م يمام وىمد يم٤من واؾمع اًمٕمٚمؿ، ُم اٗمٜمٜم٤م ، ٓ ؾمٞمَّام ذم اًمسِّ

                                           
 اإلهائٞمٚمٞم٤مت قمٜمد يمؾ ُمٜمٝمام، ومِمٖمٚمٝم٤م اسمـ ضمري٩م!=

( وهلذا ؾمٚمٙمف اسمـ طمجر ذم صٖم٤مر اًمٓما٘م٦م اخل٤مُمس٦م، وهل اًمٓما٘م٦م اًمّمٖمرى ُمـ اًما٤مسمٕملم! اًمذيـ رأوا اًمقاطمد 6)

 .467وآصمٜملم، ومل يثا٧م ًمإمْمٝمؿ اًمسامع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. شم٘مري٥م اًماٝمذي٥م ص

 .69/  6قي ، ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمألدٟم141/ 6ؾمػم أقمالم اًمٜماالء ، 14/41ي٥م اًمٙمامل هتذ( يٜمٔمر: 1)

 .14/  7( يٜمٔمر ُمند ًمِمٞمقظمف ذم  ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 1)

 .41/  7( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 4)

 .16/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 5)

 .16/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 6)

 .46/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 7)
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ذيمر اسمـ ؾمٕمد
(1)

، ويم٤من أقمٚمؿ اًمٜم٤مس هب٤م يمام روي قمـ اًمزهري
(2)

، وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: 

شُمـ أراد أن يااحر ذم اعمٖم٤مزي، ومٝمق قمٞم٤مل قمغم حمٛمد سمـ إؾمح٤مق»
 (3)

، وُمـ أؿمٝمر 

عماادأ، واعمإم٨م، واعمٖم٤مزياًمذي ضمٕمٚمف ذم صمالصم٦م أىمس٤مم: ا (اعمٖم٤مزي) ُمّمٜمٗم٤مشمف يما٤مسمف
(4)

 ،

سمف قماد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم (ؾمػمة اسمـ هِم٤مم)ذم يما٤مسمف اًمذي اؿماٝمر سمـ (168)توىمد هذَّ
(5)

. 

وم٘م٤مل حيٞمك سمـ أُم٤م ُمٜمزًماف ذم اًمرواي٦م وم٘مد شمْم٤مرسم٧م أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمقصمٞم٘مف، 

ُمٕملم: هق صم٘م٦م وًمٞمس سمحج٦م، وىم٤مل أمحد سمـ طمٜماؾ: طمسـ احلدي٨م، وىم٤مل قمكم سمـ 

طمديثف قمٜمدي صحٞمح، وىم٤مل اًمٜمس٤مئل: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: ٓ اعمديٜمل: 

، (646)تيمام اهتٛمف سمٕمض أىمراٟمف وُمٕم٤مسيف سم٤مًمٙمذب، يمٝمِم٤مم سمـ قمروة حيا٩م سمف، 

، ومُحِؾ يمالُمٝمؿ قمغم أن ىمدح إىمران سمٕمْمٝمؿ ذم (679)تواإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس 

ى، ىم٤مل يٓمقى وٓ يروسمٕمض ٓ قمؼمة سمف، وٓ يٚماٗم٧م إًمٞمف إٓ سماٞم٤من وطمج٦م، وهق مم٤م 

وىمد أُمسؽ قمـ آطماج٤مج سمرواي٤مت اسمـ إؾمح٤مق همػم »اًمذهال سمٕمد ذيمر ُمـ ضمرطمف: 

واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء ٕؿمٞم٤مء، ُمٜمٝم٤م: شمِمٞمُّٕمف، وُٟمِس٥م إمم اًمَ٘مَدر، وُيدًمِّس ذم طمديثف، وم٠مُم٤م 

شاًمّمدق، ومٚمٞمس سمٛمدومقع قمٜمف
(6)

اًمذي شم٘مرر قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ أن »، وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: 

وأٟمف ًمٞمس  ،اعمرضمع ذم اعمٖم٤مزي وإي٤مم اًمٜماقي٦م ُمع أٟمف يِمذ سم٠مؿمٞم٤مءاسمـ إؾمح٤مق إًمٞمف 

شسمحج٦م ذم احلالل واحلرام، ٟمٕمؿ وٓ سم٤مًمقاهل سمؾ يساِمٝمد سمف
(7)

وًمٞمس » :، وىم٤مل أيْم٤م

وهق صدوق ذم ٟمٗمسف ُمريض ،طمديثف قمـ رشما٦م اًمّمح٦م سمذاك اعما٘مـ وم٤مٟمحط
(8)

 .ش
                                           

 .48/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 6)

 .16/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

 .16/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

يمام ٘مٞمؼ د. حمٛمد محٞمد اهلل سم٤معمٖمرب، ( وصٚمٜم٤م ىمسؿ ُمـ اًمٙما٤مب سمرواي٦م يقٟمس سمـ سمٙمػم، ـمإم٧م ىمٓمٕم٦م ُمٜمف سماح4)

 د. ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر سمدُمِمؼ. ـماع ـمإم٦م أظمرى سماح٘مٞمؼ

ـ إؾمح٤مق هذب اًمسػمة اًمٜماقي٦م، وؾمٛمٕمٝم٤م: »61/419سػماًمذم ىم٤مل اًمذهال قمٜمف ( 5) ـ زي٤مد اًماٙم٤مئل ص٤مطم٥م اسم  .شُم

 .19/ 7( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

 .6/611( شمذيمرة احلٗم٤مظ 7)

 (  اعمرضمع اًمس٤مسمؼ.8)
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 مكانتو في التفسير وموقف المفسرين منو:
ؾمح٤مق أٟمف شمّمّدر ًمٚماٗمسػم أو أًمَّػ ومٞمف، وإٟمام قمرف قمٜمف اًمرواي٦م ذم مل يرد قمـ اسمـ إ

احلدي٨م، واًماقؾمع ذم اًم٘مّمص وإظما٤مر واًمسػمة، وُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف ُمـ شمٗمسػم ومٛمام 

ومّنه ُمـ أي٤مت اعمإمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مّمص واعمٖم٤مزي واًمسػمة، إذ اٟماٝم٩م هنج٤م ومريدا ذم 

ي٤مت اعمإمٚم٘م٦م هب٤م ُمٕمرض ذيمره ًمٚمٛماادأ واعمإم٨م واعمٖم٤مزي، طمٞم٨م يم٤من يٗمن أ

ذم يما٤مسمف قمـ  -رواي٦م ودراي٦م-ويرسمٓمٝم٤م سمٛمٕم٤مين اًم٘مرآن،  وأودع ُم٤م ومّن ُمـ آي٤مت 

اًمسػمة
(1)

، وىمد أورد اًمثٕمٚمال يما٤مسمف وٛمـ ُمّم٤مدره ذم اًماٗمسػم ُمـ صمالث ـمرق
(2)

 ،

وُمـ ـمري٘مف اًماٖمقي ذم شمٗمسػمه
(3)

يمام  ٟم٘مؾ آصم٤مر اسمـ إؾمح٤مق ذم اًماٗمسػم يمثػٌم ُمـ ، 

ضمرير اًمٓمؼمي، واسمـ اعمٜمذر، واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ، وُمـ اعما٠مظمريـ  أئٛم٦م اعمٗمنيـ، يم٤مسمـ

اسمـ يمثػم، واًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر،  رواي٦م
(4)

ودراي٦م 
(5)

 . 

                                           
ة آظمر يما٤مب اًمسػمة ٓسمـ إؾمح٤مق ص6)  ، حت٘مٞمؼ : د. حمٛمد محٞمد اهلل  114-111( يٜمٔمر: ُمند ًممي٤مت اعمٗمنَّ

م. أيْم٤م ممـ طمٗمظ ًمٜم٤م هذا اًماٗمسػم 6196/6976ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث واًمإمري٥م، وم٤مس اعمٖمرب 

 اسمـ هِم٤مم ذم ؾمػمشمف اعمخاٍمة ُمـ ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق.

 .649-645( يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن:، ص1)

 .6/17( يٜمٔمر: شمٗمسػم اًماٖمقي 1)

ٜمٝم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ، 4) ( ُمـ أؿمٝمر ُمـ ٟم٘مؾ اسمـ إؾمح٤مق شمٗمسػمه: اسمـ قما٤مس، وذًمؽ ُمـ ـمريؼ ُمِمٝمقرة طمسَّ

اػم، قمـ اسمـ قما٤مس، روي ومٞمٝم٤م قمـ حمٛمد سمـ أيب حمٛمد ُمقمم آل زيد سمـ صم٤مسم٧م، قمـ قمٙمرُم٦م أو ؾمٕمٞمد سمـ ضمي

هل ـمريؼ ضمٞمدة وإؾمٜم٤مده٤م طمسـ، وىمد أظمرج ُمٜمٝم٤م اسمـ ضمرير، واسمـ أيب طم٤مشمؿ يمثػما، وذم »ىم٤مل اًمسٞمقـمل: 

 .6/1116. اإلشم٘م٤من شُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙماػم ُمٜمٝم٤م أؿمٞم٤مء

، 677، 671، 671/ 6ذم شمٗمسػمه يمثػما ُمٜمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م  اعمّم٤مدر اًمس٤مسم٘م٦م، ُمثؾ  -همػمهو-وىمد ٟم٘مؾ اسمـ يمثػم         

،  ًمٙمـ يالطمظ قمزوه ٓسمـ إؾمح٤مق ُما٤مذة يمام ذم (اًمدر اعمٜمثقر)، ويمذًمؽ اًمسٞمقـمل ذم 681 -686

، ُمع أٟمف مل يذيمر يما٤مسمف وٛمـ ُمّم٤مدره ذم ُم٘مدُماف! ورسمام يم٤من ذًمؽ سمقاؾمٓم٦م، 645، 617، 611، 6/619

مل يٍمح سمف! ُمع أٟمف قم٤مدة ُم٤م يٍمح إذا يم٤من ٟم٘مٚمف سمقاؾمٓم٦م، يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمدر اعمٜمثقر  ًمٙمـ يرد أٟمف

 .146ًمٚمسٞمقـمل سملم اعمخٓمقط واعمٓماقع، ص 

( طم٤مول حمٛمد قماد اهلل أسمق صٕمٞمٚمٞمؽ مجع شمٗمسػمه آضماٝم٤مدي ُمـ شمٚمؽ اعمّمٜمٗم٤مت، إو٤موم٦م إمم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم، 5)

م، قمٚمام  أن ُمٜمٝم٩م ضم٤مُمٕمف يم٤من سمؽمك 6996هـ، 6467م وٟمنمت اًمٙما٤مب ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م سماػموت، قم٤م

 ُمروي٤مت اسمـ إؾمح٤مق اًمٜم٘مٚمٞم٦م ذم اًماٗمسػم، وُمـ وٛمٜمٝم٤م اإلهائٞمٚمٞم٤مت.
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أُم٤م قمـ يمقٟمف ُمٗمنا وم٢مٟمف مل يٗمن اًم٘مرآن يم٤مُمال، ومل ياّمدر ًمٚماٗمسػم، ومل ي١مًمػ 

ٗمني أشما٤مع ومٞمف، وقمٚمٞمف وم٢من احلٙمؿ سم٠مٟمف ُمـ اعمٗمنيـ ومٞمف دمّقز،  وإٟمام اٟمدرج وٛمـ ُم

اًما٤مسمٕملم ٕن أئٛم٦م اعمٗمنيـ ٟم٘مٚمقا قمٜمف أي٤مت اًمال ومنه٤م، واعمروي٤مت اًمال هل٤م قمالىم٦م 

 سماٚمؽ أي٤مت: ذم ؾمػمشمف، وإىمرب أن يقصػ سم٠مٟمف ُمِم٤مرك ذم اًماٗمسػم .

 موضوعات تفسيره:
ًمق شماإم٧م ُم٤م روي ُمـ شمٗمسػمه آضماٝم٤مدي: أو ٟمٔمرت ذم شمٗمسػمه اًمذي مُجع 

أي٤مت اعمإمٚم٘م٦م سم٤معمٖم٤مزي واًمسػمة وىمّمص اًم٘مرآن، أُم٤م ُم٤م  ؾماجد أٟمف ٓ يٗمن إٓ

ؾمقى ذًمؽ وم٘مٚمٞمؾ ضمدا، ومٕمغم ؾماٞمؾ اعمث٤مل: ؾمقرة اًمٜمس٤مء ُمـ أـمقل ؾمقر اًم٘مرآن 

شمالوة وشمٗمسػما، مل يقرد ًمف ضم٤مُمع شمٗمسػمه إٓ شمٗمسػم صمالصم٦م ُمقاوع، مجٞمٕمٝم٤م ُمإمٚم٘م٦م 

سم٤معمادأ واًمسػمة واًم٘مّمص
(1)

اجل٤مٟم٥م اًما٤مرخيل  ن شمٗمسػمه هق ذمإًمذا يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل  ،

ُمـ اًم٘مرآن اعمِماٛمؾ قمغم اًم٘مّمص واًمسػمة اًمٜماقي٦م، دون اجلقاٟم٥م إظمرى. وهق 

ُيٕمٜمك قمٜمد شمٗمسػم شمٚمؽ أي٤مت سم٠مؾما٤مب اًمٜمزول
(2)

، وشمٕمٞملم ُمـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ أي٤مت 

قمٜم٤مي٦م سم٤مًمٖم٦م، ٟمٔمرا ٕمهٞماٝم٤م ذم اًمسػمة، إو٤موم٦م إمم سمٞم٤من اًمٖمري٥م قمٜمد شمقوٞمح ُمٕمٜمك 

ىمّمص اًم٘مرآن ومٝمق يروي اًمٙمثػم ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت،  شمٚمؽ أي٤مت، أُم٤م ذم ضم٤مٟم٥م

شُمٕمزى إًمٞمف دون إؾمٜم٤مدسمٕمْمٝم٤م 
(3)

، واًمإمض أظمر يسٜمده إمم ُمـ ومقىمف، ظمّمقص٤م 

                                           
ڃ  چ  چ   ﴿أي٦م، وىمقًمف :  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ﴿، وىمقًمف:  ﴾ڀ  ڀ    ڀ  ﴿( وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 6)

 .71، اعمرضمع اًمس٤مسمؼ: ص ﴾ھ  ھ      ھ ﴿، وىمقًمف: ﴾چ  

  رواي٦م، يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ اًمٙما٤مب  15ًمٚمقاطمدي  (أؾما٤مب اًمٜمزول)ًمف د. ُم٤مهر اًمٗمحؾ ذم  وىمد أطمَم (1)

 .71، 69ص

، أن اسمـ 96، ص (ٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿاًماٗمسػم سم٤م)ٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ذم سمحثف : ( ذيمر د. حم1)

%  ُمـ 16سمٚمٖم٧م ٟمسا٧م ُمروي٤مشمف   وم٘مد ،إؾمح٤مق أيمثر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم رواي٦م ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ

ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت اعمذيمقرة ذم  %9، وسمٚمٖم٧م ٟمسااٝم٤م قمٜمد اسمـ ضمرير ؿهاإلهائٞمٚمٞم٤مت اعمذيمقرة ذم شمٗمسػم

ومج٤مء ذم اعمرشما٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمد اسمـ ضمرير ذم رواي٦م أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت، وٓ خيٗمك أن اسمـ ضمرير  ،شمٗمسػمه

 ٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ اًمَذْيـ ىمد يٙمقٟم٤م أيمثر رواي٦م ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت ُمٜمف. واسمـ أيب طم٤مشمؿ مل يٕماٜمٞم٤م سماٗمسػم اًم
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، وم٘مد أيمثر قمٜمف رواي٦م ذًمؽ، يمثػم ُمٜمٝم٤م ُمـ ـمريؼ قماد اًمّمٛمد (664)توه٥م سمـ ُمٜماف 

ذة قمـ أهؾ اسمـ أظمل وه٥م،  يمام قُمرف قمٜمف أٟمف يم٤من ي٠مظمذ ُما٤م (681)تسمـ ُمٕم٘مؾ 

أهؾ اًمٙما٤مب ويرهم٥م قمـ  اًمٕمج٥م ُمـ رضمؾ حيدث قمـ» : ىم٤مل اًمٗمالسًمٙما٤مب، ا

شذطماٞمؾ
(1)

رأي٧م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق يٙما٥م قمـ رضمؾ »، وقمـ اسمـ أيب ومديؽ ىم٤مل: 

شُمـ أهؾ اًمٙما٤مب
(2)

. 

 

 

                           

                                           
 .51/ 7( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

٥م اًمذهال قمغم ذًمؽ سم٘م51/ 7اعمرضمع اًمس٤مسمؼ  (1) هذا ُيَِمٜمِّع سمف قمغم اسمـ إؾمح٤مق، وٓري٥م أٟمف محؾ »قًمف: ، وقم٘مَّ

 .شرج طمدصمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طم»: ×أًمقاٟم٤م قمـ أهؾ اًمذُم٦م ُمؽمظمّم٤م سم٘مقًمف 
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 (414)ت: سفيان الثوري  اسادًس
ُمـ يما٤مر أشما٤مع  قذم،ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمثقري، أسمق قماد اهلل اًمٙم

616اًما٤مسمٕملم، يم٤من أسمقه حمدصم٤م ُمـ صٖم٤مر اًما٤مسمٕملم وصم٘م٤مت اًمٙمقومٞملم شمقذم قم٤مم 
(1)

. 

، وطمّدث قمـ قمنمات اًما٤مسمٕملم وُمٕم٤مسهيؿ، يم٠مسمٞمف، وأيب 697وًمد ؾمٗمٞم٤من قم٤مم 

إؾمح٤مق اًمساٞمٕمل، وحمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، وأيب اًمزٟم٤مد، وؾمٚمٞمامن اًماٞمٛمل، وزيد سمـ أؾمٚمؿ، 

ـ أيب صم٤مسم٧م، وإؾمامقمٞمؾ اًمسدي، وأيقب اًمسخاٞم٤مين، وحيٞمك ومحٞمد اًمٓمقيؾ، وطماٞم٥م سم

 سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري، وهمػمهؿ
(2)

. 

 منزلتو في العلم والرواية :
ُمـ يما٤مر قمٚمامء زُم٤مٟمف، سمؾ وَم٤مىَمُٝمؿ ذم احلٗمظ واحلدي٨م واًمٗم٘مف واًمزهد ، يم٤من ؾمٗمٞم٤من 

وُمٜم٤مىماف وومْم٤مئٚمف يمثػما ضمدا، ٓ يسع اعم٘م٤مم ًمذيمره٤م، طماك ٟم٘مؾ قمـ مج٤مقم٦م ُمـ 

سيف ىمقهلؿ: مل ير ؾمٗمٞم٤من ُمثؾ ٟمٗمسفُمٕم٤م
(3)

يم٤من إُم٤مم ُمـ ». ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًماٖمدادي : 

أئٛمف اعمسٚمٛملم، وقَمَٚمام ُمـ أقمالم اًمديـ ، ُُمَْٛمٕم٤م قمغم أُم٤مٟماف سمحٞم٨م ُيساٖمٜمك قمـ شمزيمٞماف، 

شُمع اإلشم٘م٤من واحلٗمظ واعمٕمروم٦م واًمْماط واًمقرع واًمزهد
(4)

يم٤من »، وىم٤مل اًمذهال: 

واخلقف، رأؾم٤م ذم احلٗمظ، رأؾم٤م ذم ُمٕمروم٦م أصم٤مر،  ؾمٗمٞم٤من رأؾم٤م ذم اًمزهد، واًما٠مًمف،

شُمـ أئٛم٦م اًمديـ رأؾم٤م ذم اًمٗم٘مف، ٓ خي٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ،
(5)

. 

ّم٤مٟمٞمٗمف: وقُمدَّ رمحف اهلل ُمـ اعمّمٜمٗملم اعمٙمثريـ ذم اًمٕمٚمامء اعما٘مدُملم، ومم٤م ُذيِمر ُمـ شم 

اًمٗمرائض، يما٤مب  ر،ـ٤مُمع اًمّمٖمٞمـجـالف، اًمـوآظما ، فــل اًمٗم٘مـر ومـ٤مُمع اًمٙماٞمـاجل

يما٤مب اًماٗمسػم
(6)

. 

                                           
 .111/ 7( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

 .114 -111/  7، وؾمػم أقمالم اًمٜماالء 666 -66/654( يٜمٔمر ُمٕمجؿ عمِم٤مخيف ذم هتذي٥م اًمٙمامل 1)

 .119/  7( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

 .66/668( هتذي٥م اًمٙمامل 4)

 .146/  7( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 5)

 . 11( ومل يّمٚمٜم٤م ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ؾمقى شمٗمسػمه، يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م حم٘م٘مف ص6)
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 مكانتو في التفسير وموقف المفسرين منو:
يٕماؼم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ُمـ أيم٤مسمر ُمٗمني قمٍمه، ىم٤مل قماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين 

ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل: ؾمٚمقين قمـ قمٚمؿ اًم٘مرآن واعمٜم٤مؾمؽ وم٢مين قم٤ممل : »(166)ت

شهب٤م
(1)

، ويم٤من ي٠مظمذ اعمّمحػ ومال يٙم٤مد يٛمر سمآي٦م  إٓ ومنه٤م
(2)

. 

اطماٗمك َٟمَ٘مٚم٦ُم اًماٗمسػم اعم٠مصمقر سماٗمسػمه رواي٦م ودراي٦م، يم٤مسمـ ضمرير، واسمـ اعمٜمذر، وىمد 

ـ أيب طم٤مشمؿ واسم
(3)

، واًمثٕمٚمال
(4)

ـ يمثػم ـ اسم ـ اعما٠مظمري ، وُم
(5)

واًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر
(6)

. 

 تفسيره ومنهجو فيو
(7): 

وصؾ إًمٞمٜم٤م شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمرواي٦م شمٚمٛمٞمذه أيب طمذيٗم٦م ُمقؾمك سمـ ُمسٕمقد 

 (111)تي اًمٜمٝمد
(8)

ومٞمف ، ويادو أٟمف ًمٞمس يمؾ شمٗمسػمه، وم٘مد وضمدت رواي٤مت قمٜمف  ًمٞمس٧م
(9)

. 

                                           
 .147/  7( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

 .61( ُم٘مدُمف حت٘مٞمؼ شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ص1)

ص  (ٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿاًماٗمسػم سم٤م)سمحثف  ( ُمـ ظمالل إطمّم٤مء د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ذم1)

شما٤مع أصمرا! ُمـ ُمٛمقع رواي٤مت شمٗمسػم أ 69سمٚمٖم٧م أىمقال  ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم اًماٗمسػم قمٜمد اسمـ ضمرير   88

أصمرا ُمـ ُمٛمقع رواي٤مت شمٗمسػم أشما٤مع  64أصمرا قمٜمد اسمـ ضمرير، وقمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ  5111اًما٤مسمٕملم اًما٤مًمٖم٦م 

،  وذم ذًمؽ ٟمٔمر، ظمّمقص٤م أن ُم٤م ورد ُمـ آصم٤مر اضماٝم٤مدي٦م ذم شمٗمسػمه اعمٓماقع 1418اًما٤مسمٕملم اًما٤مًمٖم٦م قمٜمده 

 ومٚمٞماٜماف ! اؾمٛمٝمام،أصمرا! وٓ ختٗمك صٕمقسم٦م اًماٛمٞمٞمز سملم اًمسٗمٞم٤مٟملم ُم٤م مل ي٘مٞمد  666شماٚمغ 

أورد شمٗمسػمه وٛمـ ُمّم٤مدره سمسٜمده إًمٞمف. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمـ اًماٗمسػم اًم٘مرآن، سماح٘مٞمؼ د.  (4)

 .81ظم٤مًمد اًمٕمٜمزي ص

 .6/11( يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م حم٘مؼ شمٗمسػمه 5)

 .111، 151، 695، 6/68( يٜمٔمر ُمثال : 6)

. ه٤مؿمؿ قماد ي٤مؾملم اعمِمٝمداين ذم ( ممـ اقماٜمك سماٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ودرس ُمٜمٝمجف وُمقوققم٤مشمف: د7)

م، واًمال ـمإم٧م سمٕمٜمقان )ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وأصمره ذم 6979أـمروطماف ًمٚمامضمساػم سمج٤مُمٕم٦م إزهر قم٤مم 

م. يٜمٔمر : ىم٤مقمدة سمٞم٤مٟم٤مت أوقمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت 6986/ 6416: 6اًماٗمسػم( قمـ دار اًمٙما٥م ًمٚمٓما٤مقم٦م: سمٖمداد، ط

 http://www.quran-c.com/display/DispBib.aspx?BID=7400اًم٘مرآٟمٞم٦م. 

( وىمد ـماع ىمديام ذم اهلٜمد سماح٘مٞمؼ اُماٞم٤مز قمغم قمرر .قمـ ٟمسخ٦م وطمٞمدة ٟم٤مىمّم٦م إول وأظمر ، وهل ُمرشما٦م 8)

رواي٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم، أيمثره٤م قمـ ُمٗمني 966اًمسقر ًمٙمـ همػم ُمرشما٦م أي٤مت، وقمدد رواي٤مهت٤م 

ويمثػم ُمـ رواي٤مشمف ُمٜم٘مٓمٕم٦م. يٜمٔمر  (،165، 161ُمٙم٦م، وومٞمٝم٤م رواي٤مت ُمرومققم٦م ٟم٤مدرة )ُمثؾ اعمذيمقرة سمرىمؿ

 . 16-11،15ُم٘مدُم٦م حم٘م٘مف ص

 .86، 61/68يٜمٔمر ُمثال :اًمدر اعمٜمثقر  (9)
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ُمـ ُمٜمٝمجف ذم اًماٗمسػم أٟمف ٓ ي٘مقل ذم اًم٘مرآن سمرأيف سمؾ ياَّاع اًمّمح٤مسم٦م  وىمد يم٤من

واًما٤مسمٕملم
(1)

، وٓ يٗمن ُمـ اًم٘مرآن إٓ ُم٤م أؿمٙمؾ ، ويٜما٘مد ُمـ يٗمن اًمسقرة ُمـ أوهل٤م  

إمم آظمره٤م
(2)

الم إشما٤مع شمٗمسػما، وُمـ اـمٚمع قمغم شمٗمسػمه يرى . ًمذا هق ُمـ أىمؾ أقم

ُمّمداق ذًمؽ، ومجٚمُّف رواي٤مت قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم، ظمّمقص٤ًم قمـ ُم٤مهد سمـ ضمؼم، 

أُم٤م ُم٤م ُرِوَي ُمـ شمٗمسػمه آضماٝم٤مدي ومٝمق أىمؾ سمٙمثػم، ؾمقاء ذم يما٤مسمف أو يما٤مب همػمه
(3)

. 

 موضوعات تفسيره:
ٕمٞملم اعمراد ُمـ أي٤مت، أُم٤م ُمٕمٔمؿ شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم سمٞم٤من اعمٗمردات ، وشم

أؾما٤مب اًمٜمزول ومٝمق ُم٘مؾ ذم رواياٝم٤م، ويمذًمؽ اإلهائٞمٚمٞم٤مت ٓ شمٙم٤مد دمده٤م ذم 

شمٗمسػمه
(4)

، وهذا ظمالف ُمٕم٤مسيف اعما٘مدُملم ُمـ أقمالم ُمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، 

اًمذيـ هتٞماقا  -طمٞم٨م ٟمِم٠م  -وئمٝمر أن ؾما٥م ذًمؽ هق شم٠مصمره سمٛمٜمٝم٩م ُمٗمني اًمٙمقوم٦م 

ِمددوا ذم ٟم٘مؾ أصم٤مر ورواي٦م اإلهائٞمٚمٞم٤متاخلقض ذم اًماٗمسػم، وشم
(5)

. يمذًمؽ يم٤من ًمف 

قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سماٗمسػم آي٤مت إطمٙم٤مم ، وٓ همراسم٦م ذم ذًمؽ ومٝمق وم٘مٞمف ص٤مطم٥م ُمذه٥م 

 وم٘مٝمل ُمِمٝمقر.

 وىمد دمد ًمسٗمٞم٤من شمٗمسػما ًمإمض أي٤مت ٓ شمٙم٤مد دمده قمـ ُما٘مدُمٞمف
(6)

. 

                            

                                           
 .6/491وهذا هق ُمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م اًمٙمقومٞم٦م اًمال ٟمِم٠م ومٞمٝم٤م. يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم  (6)

 اٟما٘م٤مده ًماٗمسػم اًمٙمٚمال سمسا٥م ذًمؽ.  6، طم٤مؿمٞم٦م 611صشم٘مدم  (1)

ـ شمٗمسػمه اعمٓماق ( 1) ـ  666ع أطمّمٞم٧م ًمف ُم ـ شمٗمسػم اًمسٚمػ. 966أصمرا اضماٝم٤مدي٤م ُم  رواي٦م هل ُمٛمقع ُم٤م ورد ومٞمف ُم

، يمذًمؽ قمغم أصمريـ ذم أؾما٤مب 166، 191وىمٗم٧م ذم شمٗمسػمه اعمٓماقع قمغم أصمريـ إهائٞمٚمٞملم ومه٤م سمرىمؿ  (4)

اًمدر : ، وىمد ُٟمِ٘مؾ ذم همػم يما٤مسمف  اعمٓماقع سملم أيديٜم٤م رء ُمـ ذًمؽ ،  يٜمٔمر ُمثال767، 176اًمٜمزول سمرىمؿ 

 .86، 61/68اعمٜمثقر 

 .596-584، 6/491يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم  (5)

أقمٚمؿ ؾمٞمجٕمٚمقن  » [ ىم٤مل:86ػ: ]يقؾم ﴾ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ ﴿( ٟمحق شمٗمسػمه ًم٘مقًمف ؾماح٤مٟمف: 6)

 .166، 95. ويٜمٔمر أُمثٚم٦م أظمرى سمرىمؿ 416، سمرىمؿ 646. يٜمٔمر: شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري صشأٟماٞم٤مء
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 (411)ت: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ا بًعسا

ًمٜماقي٦م، ذم أهة قمٚمؿ وقمٛمؾ، اعمدين، ٟمِم٠م ذم اعمديٜم٦م ا -سم٤مًمقٓء- اًم٘مرر اًمٕمدوي

ُمقمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمـ يما٤مر اًما٤مسمٕملم وصم٘م٤مهتؿ روى ًمف اجلامقم٦م  (أؾْمَٚمؿ)ومجده 

 (81)ت
(1)

ُمـ اًمٓما٘م٦م اًمقؾمٓمك ُمـ اًما٤مسمٕملم، وُمـ  (616)ت (سمـ أؾمٚمؿزيد )، وأسمقه 

قم٦م أيْم٤م صم٘م٤مت قمٚمامء اعمديٜم٦م ذم احلدي٨م واًماٗمسػم، روى ًمف اجلام
(2)

ومٛمـ ، أُم٤م هق 

، وأيب طم٤مزم (611)تروى قمـ أسمٞمف، و حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدرأؿمٝمر ُمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، 

، وويمٞمع (697)ت، وهمػمهؿ، وقمٜمف قماداهلل سمـ وه٥م  (641)ت سمٕمد ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر 

غ سمـ اًمٗمرج ـوأصا (166)ترزاق ـد اًمـ، وقما(698)تٜم٦م ـ، واسمـ قمٞمٞم(697)ت

 ، وهمػمهؿ. (115)ت

 تو في الرواية:منزل
ٗمف أمحد وحيٞمك سمـ  قماد اًمرمحـ سمـ زيد وٕمٞمػ اًمرواي٦م قمٜمد أهؾ احلدي٨م، وٕمَّ

ُمٕملم واسمـ اعمديٜمل واًماخ٤مري وأسمق داود واًمٜمس٤مئل وهمػمهؿ
(3)

، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:  

شًمٞمس سم٘مقي ذم احلدي٨م، يم٤من ذم ٟمٗمسف ص٤محل٤م، وذم احلدي٨م واهٞم٤م»
 (4)

، وىم٤مل اسمـ 

اًمٕمٚمؿ سمحديثف ًمسقء طمٗمٔمف، هق رضمؾ صٜم٤مقماف ًمٞمس هق ممـ حيا٩م أهؾ » ظمزيٛم٦م:

شاًمٕما٤مدة واًما٘مِمػ، ًمٞمس ُمـ أطمالس احلدي٨م
(5)

يم٤من ممـ ي٘مٚم٥م » ، وىم٤مل اسمـ طما٤من:

إظما٤مر وهق ٓ يٕمٚمؿ، طماك يمثر ذًمؽ ذم رواياف ُمـ رومع اعمراؾمٞمؾ وإؾمٜم٤مد اعمقىمقف، 

                                           
 .98/  4ء ( شمٜمٔمر شمرمجاف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜماال6)

 .166/  5( شمٜمٔمر شمرمجاف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 1)

 .666/  6( هتذي٥م اًماٝمذي٥م 1)

 . 666/  6، هتذي٥م اًماٝمذي٥م 668/  67( هتذي٥م اًمٙمامل 4)

مجع طِمْٚمس، وهق يمؾ ُم٤م وزم فمٝمر اًمداسم٦م حت٧م اًمرطمؾ واًم٘ما٥م  (أطمالس). و6/661( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 5)

ٟمحقه،  وي٘م٤مل هق طمٚمس سمٞماف ٓ يؼمطمف، وهق ُمـ أطمالس اًماالد واًمنج، وُم٤م ياسط ذم اًماٞم٧م ُمـ طمّمػم و

 ٓ يٗم٤مرىمٝم٤م. يٜمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ) ح ل س(.
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شوم٤مؾماحؼ اًمؽمك
(1)

ًمف أطم٤مدي٨م طمس٤من، وهق ممـ اطماٛمٚمف اًمٜم٤مس ».  وىم٤مل اسمـ قمدي: 

ىمف سمٕمْمٝمؿ، وهق ممـ يٙما٥م طمديثفو شصدَّ
 (2)

. 

 مكانتو في التفسير وموقف المفسرين منو: 
ٗمني شماع إشما٤مع، ىم٤مل اًمذهال : أُم٤م ذم اًماٗمسػم ومٚمف ؿم٠من آظمر، ومٝمق ُمـ أقمالم ُم

ُمٚمديم٤من قماداًمرمحـ ص٤مطم٥م ىمرآن وشمٗمسػم، مجع شمٗمسػما ذم »
(3)

، ويما٤مسم٤م ذم اًمٜم٤مؾمخ 

واعمٜمسقخ
(4)

ش
(5)

سمف أئٛم٦م اًماٗمسػم، واطماٗمقا سمف  ٜمكذروة، ًمذا اقماوشمٗمسػمه ياٚمغ اًم ،

صمؿ اسمـ أيب طم٤مشمؿ -يمام ؾمٞم٠ميت -اطماٗم٤مء قمٔمٞمام، ٓ ؾمٞمام اسمـ ضمرير
(6)

، يمذًمؽ أسمق اًمِمٞمخ 

ذم شمٗمسػمه أورد ًمف رواي٤مت قمديدة، ئمٝمر ذًمؽ ومٞمام قمزاه إًمٞمف اًمسٞمقـمل ذم اًمدر 

اعمٜمثقر
(7)

قمٜمدمه٤م ذم اجلزء  ، أُم٤م قماد سمـ محٞمد واسمـ اعمٜمذر ومٚمؿ أضمد ٓسمـ زيد رواي٦م

                                           
 .1/57يما٤مب اعمجروطملم  (6)

 . 67/616( هتذي٥م اًمٙمامل 1)

مل يّمؾ إًمٞمٜم٤م هذا اًماٗمسػم، وهق ُماثقث ذم يما٥م اعما٘مدُملم ُمـ ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر يم٤مسمـ ضمرير ُمـ ـمريؼ ( 1)

(، وىمد مجع  ذم مخس 115(، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ ـمريؼ أصاغ سمـ اًمٗمرج )ت697سمـ وه٥م )تقماد اهلل 

، ومل يٓماع! 6461-6461قد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض ذم إقمقامرؾم٤مئؾ ضم٤مُمٕمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕم

ـ آل د.، ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦مٕمٞم٦م يٜمٔمر: دًمٞمؾ اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُم ومٞمام أقمٚمؿ. ـ قماد اعمحس  .646طمسلم ص زيد سم

ىمسؿ قمٚمقم اًم٘مرآن -،  ومم٤م جيدر اًماٜماٞمف إًمٞمف أن شمٚمٛمٞمذه اسمـ وه٥م أورد ذم ضم٤مُمٕمف أيْم٤م مل يّمٚمٜم٤م هذا اًمٙما٤مب (4)

اًمرمحـ، يروهي٤م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ٟمسخ٦م يماػمة ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ًمزيد سمـ أؾمٚمؿ أيب قماد  81 -1/64

سمـ أؾمٚمؿ، ومل أىمػ قمغم ُمـ ذيمر يما٤مسم٤م اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ زيد قماد

 ذم اًمٜمسخ ًمزيد! ومٝمؾ ُم٤م ٟمس٥م ًمٕماد اًمرمحـ هل ذم إصؾ هذه اًمٜمسخ٦م ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ أسمٞمف؟

  .149/  8( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 5)

( ذم إطمّم٤مء د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي سمٚمغ اسمـ زيد اعمرشما٦م إومم ُمـ سملم ُمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم قمٜمد اسمـ 6)

% ُمـ 19رواي٦م قمٜمده، أي ُم٤م ٟمسااف   5111ىمقٓ ُمـ سملم  أىمقاهلؿ اًما٤مًمٖم٦م  ٧1175م أىمقاًمف ضمرير، طمٞم٨م سمٚمٖم

 566أىمقاهلؿ، يمام ضم٤مء ذم اعمرشما٦م اًمث٤مًمث٦م قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ سمٕمد ُم٘م٤مشمؾ اسمـ طمٞم٤من واسمـ إؾمح٤مق سمٛمجٛمقع 

اًماٗمسػم سم٤مٕصمر )% ُمـ أىمقاهلؿ يٜمٔمر: 65ٟمسااف   ، أي ُم٤م1418ىمقٓ ُمـ ُمٛمقع أىمقال إشما٤مع قمٜمف واًما٤مًمٖم٦م 

 .88، ص (سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ

، قمـ اسمـ زيد ، سمؾ إن ُمٜمٝم٤م رواي٤مت اٟمٗمرد هب٤م أسمق اًمِمٞمخ8/176، 6/466، 6/158، 6/111ثال: ( يٜمٔمر ُم7)

 .6/175، 6/676ُمثؾ: 
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ُمٜمٝمام، ويمذا ومٞمام قمزاه اًمسٞمقـمل إًمٞمٝمام ذم اًمدر اعمٜمثقر. وممـ اعمٓماقع ُمـ شمٗمسػم يمؾ 

اقماٜمك سماٗمسػمه  اًمثٕمٚمال 
(1)

وُمـ اعما٠مظمريـ اسمـ يمثػم ،
(2)

، واًمسٞمقـمل
(3)

. 

 ابن جرير بتفسيره: ناءاعت
وذًمؽ  يماػم سماٗمسػم اسمـ زيد ؾمقى اإليمث٤مر ُمـ رواي٤مشمف، ٜم٤مءٓسمـ ضمرير اًمٓمؼمي اقما

ۇ  ۆ       ۆ  ﴿ :ذم شمرضمٞمحف أطمٞم٤مٟم٤م قمغم أىمقال اًما٤مسمٕملم، يمام ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

طمٞم٨م أورد ىمقل ُم٤مهد وإسمراهٞمؿ  [11]اًمٗمرىم٤من:  ﴾ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ 

ذم ُمٕمٜمك اخت٤مذهؿ اًم٘مرآن ُمٝمجقرا، أٟمف اخت٤مذهؿ ذًمؽ هجرا ، أي : ىمقهلؿ ومٞمف  اًمٜمخٕمل

وأٟمف ؿمٕمر. صمؿ أورد اًم٘مقل اًمث٤مين سم٠مٟمف اخلؼم اًمسٞمئ ُمـ اًم٘مقل، وزقمٛمٝمؿ أٟمف ؾمحر، 

قمـ اعمنميملم أهنؿ هجروا اًم٘مرآن وأقمروقا قمٜمف ومل يسٛمٕمقا ًمف. وذيمر أن ممـ ىم٤مل 

ٓ يريدون أن يسٛمٕمقه، وإن دقمقا إمم اهلل » زيد وم٠مؾمٜمد إًمٞمف ىمقًمف ذم أي٦م :ذًمؽ اسمـ 

 ىم٤مل: يٜمٝمقن قمٜمف، ويإمدون [16]إٟمٕم٤مم:  ﴾خبمب ىبيبجت﴿ىم٤مًمقا ٓ. وىمرأ: 

وهذا اًم٘مقل أومم سما٠مويؾ ذًمؽ، وذًمؽ أن اهلل أظمؼم قمٜمٝمؿ »صمؿ ىم٤مل اسمـ ضمرير: ش.  قمٜمف

ش، وذًمؽ هجرهؿ إي٤مه[ 16]ومّمٚم٧م:  ﴾﮲ ﮳  ﮴  ﮵ ۓ ۓ﴿أهنؿ ىم٤مًمقا: 
 (4)

. 

، ُمثؾ ُم٤م أورد ذم  ؾما٥م قًمف قمغم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملمسمؾ رسمام اؾمأمٝمر ىم

طمٞم٨م أورد  [19: ]احل٩م ﴾ڭ  ڭ ﴿شمسٛمٞم٦م اًماٞم٧م سم٤مًمٕماٞمؼ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

صمالصم٦م أىمقال: إول: ٕن اهلل أقما٘مف ُمـ اجلا٤مسمرة أن يّمٚمقا إمم خترياف وهدُمف، و قمزاه 

وىما٤مدة، اًمث٤مين: ٕٟمف مل يٛمٚمٙمف أطمد   -ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ٟمجٞمح-إمم اسمـ اًمزسمػم وُم٤مهد 

، واًمث٤مًم٨م:  أٟمف ؾمٛمل سمذًمؽ ًم٘مدُمف،   -ُمـ ـمريؼ قماٞمد-قمزاه إمم  ُم٤مهد ُمـ اًمٜم٤مس، و

اًمٕماٞمؼ: اًم٘مديؿ، ٕٟمف ىمديؿ، يمام ي٘م٤مل: »ٓ ٓسمـ زيد ُمسٜمدا إًمٞمف ىمقًمف : ذيمره إومل ي

                                           
 .5/45، 1/698، 1/641، 6/115، 6/619( يٜمٔمر ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ذم شمٗمسػمه: 6)

 .161، 616، 17/ 1، 641، 461، 111، 6/118( يٜمٔمر ُمثال: 1)

 .561، 161، 165، 664، 661، 6/659( يٜمٔمر ُمثال: 1)

 .6/716، ويٜمٔمر ُمث٤مل آظمر   67/441( شمٗمسػم اًمٓمؼمي 4)
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أ اهلل  اًمسٞمػ اًمٕماٞمؼ، ٕٟمف أول سمٞم٧م ووع ًمٚمٜم٤مس سمٜم٤مه آدم، وهق أول ُمـ سمٜم٤مه، صمؿ سمقَّ

وًمٙمؾ »صمؿ ىم٤مل اسمـ ضمرير: ش. اًمٖمرق، وماٜم٤مه إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ ُمقوٕمف إلسمراهٞمؿ سمٕمد

]احل٩م:  ﴾ڭ  ڭ ﴿يمرٟم٤مه٤م قمٜمف ذم ىمقًمف: هذه إىمقال اًمال ذيمرٟم٤مه٤م قمٛمـ ذ

وضمف صحٞمح، همػم أن اًمذي ىم٤مًمف اسمـ زيد أهمٚم٥م ُمٕم٤مٟمٞمف قمٚمٞمف ذم اًمٔم٤مهر. همػم أن  [19

اًمذي روي قمـ اسمـ اًمزسمػم أومم سم٤مًمّمح٦م، إن يم٤من طمدصمٜمل سمف، حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ 

سمـ ص٤مًمح، ىم٤مل: أظمؼمين اًمٚمٞم٨م، قمـ قماد اًمرمحـ سمـ ظم٤مًمد اًماخ٤مري ىم٤مل: صمٜم٤م قماد اهلل 

ومر، قمـ اًمزهري، قمـ حمٛمد سمـ قمروة، قمـ قماد اهلل سمـ اًمزسمػم، ىم٤مل: ىم٤مل سمـ ُمس٤م

سمي البيت العتيق ألن اهلل أعتقو من الجبابرة ، فلم يظهر عليو إنما : »× رؾمقل اهلل
شصحٞمح٤مش=  قط

 (1)
. 

 أىمية تفسيره وموضوعاتو:
ـَمَرق اسمـ زيد ذم شمٗمسػمه ُمٕمٔمؿ ُمقوققم٤مت اًماٗمسػم، وسمرع ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن 

رآن وذح اعمٗمردات، ومٙم٤من أيمثر ُمٗمني اًمسٚمػ ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن طمٞم٨م سم٤مًم٘م

% ُمـ ُمٛمقع شمٗمسػم اًمسٚمػ سم٤مًم٘مرآن قمٜمد اسمـ ضمرير، وسمٚمٖم٧م قمٜمد 54سمٚمٖم٧م ٟمسااف 

% 15اسمـ أيب طم٤مشمؿ 
(2)

، يمام يم٤من أيمثر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم ذح اعمٗمردات، وماٚمٖم٧م قمٜمد  

%167%  وقمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ 166اسمـ ضمرير 
(3)

. 

ٖمقي وإيراد اًمِمقاهد ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب ذم اًماٗمسػم اًمٚمُّ  ـمقياًل  ٤ميمام أن ًمف سم٤مقمً 

وؿمٕمره٤م، ورسمام يم٤من أيمثر ُمـ اؾماِمٝمد سم٤مًمِمٕمر ذم شمٗمسػمه ُمـ ُمٗمني اًمسٚمػ ذم 

ـما٘م٦م أشما٤مع اًما٤مسمٕملم
(4)

ٓ همراسم٦م يم٤من ًمف ُمروي٤مت قمديدة ذم أؾما٤مب اًمٜمزول و ، يمذًمؽ

                                           
، وئمٝمر ذم هذا إصمر ُمٞمزات قمدة ًماٗمسػم اسمـ زيد، ُمـ ذًمؽ أن هذا اًم٘مقل مل 66/511( شمٗمسػم اًمٓمؼمي 6)

يٜمٔمر شمٗمسػم أي٦م  -ذًمؽ مل يقرده اًمسٞمقـمل  ذم اًمدر اعمٜمثقر يٜم٘مٚمف اسمـ ضمرير قمـ أطمد إٓ  قمـ اسمـ زيد، يم

 ، هذا إو٤موم٦م ٓؾمأمٝم٤مر اًمٓمؼمي إي٤مه.  -61/465

 .  97اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ص  (1)

 .  96( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ، ص 1)

 . 111-111ري ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن صٕم( يٜمٔمر: اًمِم٤مهد اًمِم4)
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ُمدين ومٝمق ذم ذًمؽ!
(1)

ٜم٦م ُمـ قمٜم٤مي٦م سم٤مٔصم٤مر واًمسٜمـ واعمٖم٤مزي وُمٕمٚمقم ُم٤م ٕهؾ اعمدي ،

 أُم٤م اإلهائٞمٚمٞم٤مت واًم٘مّمص ومٝمل ٟم٤مدرة ذم شمٗمسػمه.. واًمسػم

ومم٤م يدل قمغم أمهٞم٦م شمٗمسػم اسمـ زيد وشمقؾمٕمف أٟمف رسمام ٓ دمد ذم شمٗمسػم سمٕمض 

ۆ  ۈ  ﴿قمـ اًمسٚمػ ؾمقى ىمقًمف، ُمـ ذًمؽ شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أي٤مت ىمقٓ

اًمآمر إذ، قمّمقا »يد: . ىم٤مل اسمـ ز[58]اًم٘مّمص:  ﴾ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ

ې   ې    ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ﴿ ُمر اهلل وسمٓمروا، وىمرأ ىمقل اهلل:وظم٤مًمٗمقا أ

 ﴾ۆئ   ۈئ  ۈئ  ۆئائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ى  ى  ائ 
. اًمآمر: إذ،  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ﴿وىم٤مل: ،  [76-75]هم٤مومر:

ش٦مأهؾ اًمٖمٗمٚم٦م وأهؾ اًما٤مـمؾ واًمريمقب عمٕم٤ميص اهلل، وىم٤مل: ذًمؽ اًمآمر ذم اًمٜمٕمٛم
(2)

. 

، سمٞمٜمام مل رير واسمـ أيب طم٤مشمؿ ؾمقى هذا إصمرومٗمل شمٗمسػم هذه أي٦م مل يذيمر اسمـ ضم

 يقرد اسمـ يمثػم وٓ اًمسٞمقـمل ؿمٞمئ٤م ذم شمٗمسػمه٤م .

أن قماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ُمـ أقمٔمؿ ُمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم:  والخالصة

ف! ومٚمؿ ٟمجد ُمـ ُمٕم٤مسيف أو ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ  أصمٜمك قمغم شمٗمسػمه  ًمٙمـ مل يٕمط طم٘مَّ
(3)

،يمام 

ضم٤مء اسمـ ضمرير ومٜم٘مؾ  طماك -ومٞمٝمام ُم٤م ُمع –هق احل٤مل ُمع اًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن 

 شمٗمسػمه وأقمٛمٚمف، وأسم٤من قمـ حم٤مؾمٜمف، ورضمح سمٕمْمف.  

 

                           

                                           
 . 6/568 ( يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم6)

 .9/1996، اسمـ أيب طم٤مشمؿ 68/191( اسمـ ضمرير  1)

 .٦م واحلدي٨م، دون ٟمٔمر إمم شمٗمسػمه( وإٟمام يم٤من ٟمٔمرهؿ إمم ُمٜمزًماف ذم اًمرواي1)
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 (411 )تسفيان بن عيينة  : اثامًن
د سم٤مًمٙمقوم٦م قم٤مم سمـ أيب قمٛمران اهلالزم ُمقٓهؿ، أسمق حمٛمد اًمٙمقذم صمؿ اعمٙمل، وًما

، طمٞم٨م اقماٜمك 617 ، واٟما٘مؾ سمف أسمقه إمم ُمٙم٦م ذم صا٤مه، ومؽمقمرع ذم طمرُمٝم٤م طماك ؿم٥مَّ

ٝمف إمم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ صٖمره، ومالزم قمٚمامء ُمٙم٦م وقمغم رأؾمٝمؿ قمٛمرو  سمف واًمده ، ووضمَّ

ـمٚم٥م احلدي٨م، »ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم خماٚمػ اًماالد، و سمـ ديٜم٤مر واسمـ ضمري٩م، صمؿ ارحتؾ ذم

د ومجع وهق طمدث، سمؾ همالم، وًم٘م ل اًمٙما٤مر، ومحؾ قمٜمٝمؿ قمٚمام مج٤ًّم، وأشم٘مـ، وضَمقَّ

ر دهرا، وازدطمؿ اخلٚمؼ قمٚمٞمف، واٟماٝمك إًمٞمف قمٚمق اإلؾمٜم٤مد، ورطمؾ إًمٞمف  وصٜمَّػ، وقُمٛمِّ

شُمـ اًماالد، وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمداد
(1)

وُمـ يما٤مر أصح٤مسمف اعمٙمثريـ قمٜمف: » ،

شاحلٛمٞمدي ، واًمِم٤مومٕمل ، واسمـ اعمديٜمل، وأمحد
(2)

 سمٛمٙم٦م.698 قم٤مم ، شمقذم رمحف اهلل

 منزلتو في العلم والرواية:
ُم٤م رأي٧م أطمدًا ومٞمف ُمـ : »(114)ت اًمِم٤مومٕملواؾمع اًمٕمٚمؿ ، طماك ىم٤مل قمٜمف يم٤من

شآًم٦م اًمٕمٚمؿ ُم٤م ذم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وُم٤م رأي٧م أيمػ قمـ اًمٗماٞم٤م ُمٜمف
 (3)

، وىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ  

شُم٤م رأي٧م أطمدًا أمجع عماٗمرق ُمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: »(118)ت مح٤مد 
(4)

ل اًمذهال: . وىم٤م

٦م ُمٓمٚم٘م٤م، وطمديثف ذم مجٞمع دواويـ آؾمالم» ش...ؾمٗمٞم٤من طُمجَّ
(5)

. 

ذم قمٚمقم احلدي٨م رواي٦م ودراي٦م، وذم اًماٗمسػم، واًمرىم٤مئؼ واحلٙمؿ ، وُمع  سمرز 

هذا يادو أٟمف مل يّمٜمػ ؾمقى يما٤مب اًماٗمسػم ، ومل ي١مًمِّػ همػمه: إٓ ُم٤م ىمٞمؾ إن شمالُمٞمذه 

مجٕمقا ًمف ضم٤مُمٕمف
(6)

  . 

                                           
 . 455/  8( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

 . 457/  8( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

 .458/  8( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

 .461/  8( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 4)

 .466/  8( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 5)

 .674ص ( ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، مجع ودراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: أمحد ص٤مًمح حم٤ميري،  6)
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 د المفسرين :تفسيره ومكانتو عن
طماك  -إو٤موم٦م إمم  شمْمٚمٕمف ذم قمٚمؿ احلدي٨م  -ُماٚمٖم٤ًم قمٔمٞماًم ذم شمٗمسػم يما٤مب هللسمٚمغ 

ٓ أقمٚمؿ أطمدًا أقمٚمؿ سماٗمسػم اًم٘مرآن ُمـ : »(697)ت أصمٜمك قمٚمٞمف ُمٕم٤مسوه، ىم٤مل اسمـ وه٥م 

شاسمـ قمٞمٞمٜم٦م
 (1)

قمٜمد اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ ُمٕمروماف سم٤مًم٘مرآن وشمٗمسػم : »(698)ت ، وىم٤مل اسمـ ُمٝمدي 

شيٙمـ قمٜمد ؾمٗمٞم٤من اًمثقري احلدي٨م ُم٤م مل
 (2)

يم٤من اسمـ : »(118)ت ، وىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد 

شقمٞمٞمٜم٦م ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مرآن، وُم٤م رأي٧م أطمدًا أمجع عماٗمرق ُمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م 
(3)

  . 

وشم٘مدم أن ًمف ُمّمٜمٗم٤ًم ذم اًماٗمسػم،  ذيمره يمثػم ممـ شمرضمؿ ًمف ، يمام يم٤من ُمّمدرًا ًمٙمثػم 

ٞمف ذم ُم٘مدُمف شمٗمسػمهُمـ اعمٗمنيـ يم٤مًمثٕمٚمال اًمذي أورد ؾمٜمده إًم
(4)

سٞمقـمل اًمذي ، واًم

اًمدر اعمٜمثقر أورده وٛمـ ُمّم٤مدره ذم
(5)

، ومل يّمٚمٜم٤م هذا اًماٗمسػم، ًمٙمـ ىم٤مم أطمد 

اًما٤مطمثلم سمجٛمع شمٗمسػمه رواي٦م ودراي٦م ذم رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م
(6)

. 

وىمد اقماٜمك اعمٗمنون سم٢ميراد آصم٤مر ُمـ شمٗمسػمه رواي٦م ودراي٦م ، ي٠ميت قمغم رأؾمٝمؿ شمٚمٛمٞمذه  

رواي٦م 611ي روى قمٜمف ُم٤م ي٘مرب ُمـ قماد اًمرزاق اًمذ
(7)

. يمذًمؽ أورد اسمـ ضمرير 

أصمرا658ُمـ أىمقاًمف ذم شمٗمسػمه، يمام أورد اسمـ ايب طم٤مشمؿ قمٜمف  آصم٤مر 118اًمٓمؼمي قمٜمف 
(8)

، 

                                           
 . 458/  8( ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

 .6/691( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ، ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي 1)

 .676، ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ص461/  8( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ 1)

 .81اًماٗمسػم اًم٘مرآن، سماح٘مٞمؼ د. ظم٤مًمد اًمٕمٜمزي، ص( يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمـ 4)

 .151ص ،ر ًمٚمسٞمقـمل سملم اعمخٓمقط واعمٓماقعُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمدر اعمٜمثقيٜمٔمر:  (5)

 .( شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م)هـ سمٕمٜمقان 6411ي ، وىمد ـمإم٧م قم٤مم ( هق أمحد صالح حم٤مير6)

 .694( ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ص7)

.  ومل يالم 88، ص (ٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿاًماٗمسػم سم٤م)اخلْمػمي ذم  ره د. حمٛمد قماد اهللذيم (8) 

، وٓ خيٗمك أن يمثػما ُمـ اًمرواي٤مت اًماٗمسػمي٦م (ؾمٗمٞم٤من)ـمالق اؾمؿ ُمٜمٝمجف ذم اًماٗمريؼ سملم اًمسٗمٞم٤مٟملم قمٜمد إ

رواي٦م ٤69م روي قمـ اًمثقري قمٜمد اسمـ ضمرير قمـ ؾمٗمٞم٤من ُمٓمٚم٘م٦م، ومم٤م يِمٙمؽ ذم هذه اًمٜماٞمج٦م أٟمف أورد ُم

 611رواي٦م، ُمٜمٝم٤م  111ٗمسػمي٦م وم٘مط! وذم اعم٘م٤مسمؾ ٟمجد  أن أمحد حم٤ميري ذم مجٕمف ًماٗمسػم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م أصما٧م ًمف شم

ُمـ ىمقًمف، ويم٤من  ُمٜمٝم٩م مجٕمف هق ُم٤م حت٘مؼ أٟمف ُمـ شمٗمسػم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م دون ُم٤م مل ياْمح، قمٚمام أن ذًمؽ ُمـ يمؾ ُم٤م 

 . 65شمٞمن  ًمف  ُمـ اعمراضمع وُمٜمٝم٤م شمٗمسػم اسمـ ضمرير، يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م يما٤مسمف ص
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رهـل شمٗمسٞمـ٦م ومــ٦م ودرايـذر روايـٛمٜمــ اًمـف اسمـرج ًمـيمذًمؽ أظم
(1) 

، واًماٖمقي
(2)

، واسمـ 

يمثػم
(3)

 ، وهمػمهؿ. 

 :منهجو في التفسير وموضوعاتو
يادو أن ُمٜمٝم٩م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م مل خيرج قمـ ُمٜمٝم٩م ُمٕم٤مسيف ُمـ يمقٟمف شمٗمسػمًا ُمسٜمدًا إمم 

اًمال  ، ُمع سمٕمض اضماٝم٤مداشمف×اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم إو٤موم٦م إمم اعمرومقع قمـ اًمٜمال 

ٟمسا٧م إًمٞمف، يمذًمؽ مل يٙمـ ُماٜم٤موًٓ ًماٗمسػم اًم٘مرآن آي٦م آي٦م
(4)

 . 

سم٘مقة ٝم٤م، ومتٞمَّز أُم٤م قمـ ُمقوققم٤مت اًماٗمسػم اًمال اقماٜمك هب٤م وم٘مد ـمرق ُمٕمٔمٛم 

آؾماٜما٤مط، واؾماخراج اعمٕم٤مين اًمدىمٞم٘م٦م ًممي٤مت، وإيراد ًمٓم٤مئػ اًماٗمسػم ، طماك وم٤مق 

مجٞمع أىمراٟمف ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًماٗمسػم
(5)

. 

وحيسـ أن ٟمذيمر سمٕمض إُمثٚم٦م اًمداًم٦م قمغم ىمقة اؾماٜما٤مـمف وٟمٔمرشمف اًمِمٛمقًمٞم٦م ذم  

 ًمؽ:اًم٘مرآن: ًمٞماالم ًمٜم٤م متٞمز هذا اًمٕمَٚمؿ ذم هذا اًمٗمـ، ومٛمـ ذ

، وم٢من اهلل ىمد اؾماج٤مب أطمديمؿ ُمـ اًمدقم٤مء ُم٤م يٕمٚمؿ ُمـ ٟمٗمسفٓ يٛمٜمٕمـ » : ىمقًمف  -

 ﴾ ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ﴿دقم٤مء ذ اخلٚمؼ، وهق إسمٚمٞمس ىم٤مل: 

 ش [65-64]إقمراف: 
(6)

. 

   گڈ ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ﴿ ذم ىمقًمف: -

 شقم٦م ذًمٞمؾيمؾ ص٤مطم٥م سمد». ىم٤مل: [651]إقمراف:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ 
(7)

. 

                                           
 .78، 6/77يٜمٔمر قمغم ؾمٞماؾ اعمث٤مل ذم اًم٘مٓمٕم٦م اعمٓماققم٦م ُمـ شمٗمسػمه:   (6) 

 .167، 118، 115/ 1، 185، 181، 118، 6/616يٜمٔمر قمغم ؾمٞماؾ اعمث٤مل:  ( 1) 

 .117، 4/169، 698، 6/685يٜمٔمر قمغم ؾمٞماؾ اعمث٤مل:   (1) 

 .691-696( ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ص4)

ؾ د. حمٛمد قماد ( 5) اهلل اخلْمػمي إمم أن اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ أيمثر إشما٤مع إيرادًا ًمّٚمٓم٤مئػ اًماٗمسػمي٦م ذم شمٗمسػمي شمَقصَّ

 .  96اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ص اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ. يٜمٔمر: 

 .147يٜمٔمر: شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ص (6)

 .61/464أظمرضمف اسمـ ضمرير ،  (7)
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اهلل قمٚمٞمف  وؾمئؾ هؾ طمرُم٧م اًمّمدىم٦م قمغم أطمد ُمـ إٟماٞم٤مء ىماؾ اًمٜمال صغم -

﴾  ڃ  چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿ أمل شمسٛمع ىمقًمف:» وؾمٚمؿ وم٘م٤مل:

ش [88]يقؾمػ:
 (1)

. 

: يقم يقًمد ومػمى ٟمٗمسف  أوطمش ُم٤م يٙمقن اخلٚمؼ ذم صمالصم٦م ُمقاـمـ»:  وىم٤مل -

مل يٙمـ قم٤ميٜمٝمؿ، ويقم يإم٨م ومػمى ٟمٗمسف ظم٤مرضم٤م مم٤م يم٤من ومٞمف، ويقم يٛمقت ومػمى ىمقُم٤م 

 ذم حمنم قمٔمٞمؿ، ىم٤مل: وم٠ميمرم اهلل ومٞمٝم٤م حيٞمك سمـ زيمري٤م، ومخّمف سم٤مًمسالم قمٚمٞمف، وم٘م٤مل:

 ش [65]ُمريؿ:  ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ ﴿
(2)

.  

 

 

                           

                                           
 .61/115أظمرضمف اسمـ ضمرير ،  (6)

 .65/481أظمرضمف اسمـ ضمرير ،  (1)
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 (100)ت: يحيى بن ساّلم  اتاسًع
اًماٍمي، صمؿ اعمٖمريب اًم٘مػمواين، وًمد سم٤مًمٙمقوم٦م اسمـ أيب صمٕمٚما٦م، اًماٞمٛمل ، أسمق زيمري٤م 

، واٟما٘مؾ إمم اًماٍمة وماٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمـ قمٚمامئٝم٤م ُمـ شمالُمٞمذ احلسـ اًماٍمي 614قم٤مم 

، وؿمٕما٦م سمـ (656)ت ، ظمّمقص٤م: ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م (667)ت وىما٤مدة  (661)ت 

، ورطمؾ  (666)ت ، واعما٤مرك سمـ ومْم٤مًم٦م (667)ت ، ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م (661)ت احلج٤مج 

 )ت، وإمم اعمديٜم٦م وم٠مظمذ قمـ ُم٤مًمؽ (666)ت  اًمٙمقوم٦م وم٠مظمذ قمـ ؾمٗمٞم٤من واًمثقري إمم

،  يمام (675)ت ، واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد (674)ت ، وإمم ُمٍم وم٠مظمذ قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م (679

أظمذ اًم٘مراءات قمـ أصح٤مب احلسـ اًماٍمي ، ويم٤من ًمف اظماٞم٤مر ذم اًم٘مراءة قمـ ـمريؼ 

أصم٤مر
(1)

ريـ رضماًل وؾمٛمع ُمٜمٝمؿ ــُمـ قمِم ٤مسمٕملم ٟمحقاً ـف أدرك ُمـ اًماـ٤مل إٟمـ٘مـ، وي

وروى قمٜمٝمؿ
(2)

. 

واٟما٘مؾ ذم آظمر طمٞم٤مشمف إمم إومري٘مٞم٦م )اًم٘مػموان( ، وُمٙم٨م هب٤م طمقازم قمنميـ ؾمٜم٦م، 

سَم٨مَّ ومٞمٝم٤م قمٚمٛمف، وأًم٘مك شمٗمسػمه ، وٟم٤مل ُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م سملم أهٚمٝم٤م وطمٙم٤مُمٝم٤م، وذم أواظمر 

 111طمٞم٤مشمف ظمرج إمم احل٩م، وقمٜمد قمقدشمف شمقذم سمٛمٍم قم٤مم 
(3)

ذم ـما٘م٦م  ، وقمٚمٞمف ومٝمق

 صٖم٤مر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم.

 منزلتو في الرواية:
وّٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل ويمثػم ُمـ اعمحدصملم

(4)
مم رد طمديثف،  ًمذا ، ًمٙمـ ٓ يّمؾ إُمر إ

 شرسمام وهؿ   ،ٓ سم٠مس سمف»،  وىم٤مل أسمق زرقم٦م: شيٙما٥م طمديثف ُمع وٕمٗمف »ىم٤مل اسمـ قمدي: 
(5)

. 

                                           
 .674-657يٜمٔمر: اًم٘مراءات سم٢مومري٘مٞم٦م ُمـ اًمٗماح إمم ُمٜماّمػ اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري، ص (6)

، ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم حيٞمك سمـ 171/ 1، هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـما٘م٤مت اًم٘مراء 9/197الء ــالم اًمٜماــر أقمـؾمٞم (1)

 .6/66ؾمالم 

 .61، 6/66، ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم 171/  1هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـما٘م٤مت اًم٘مراء  (1)

 .85-6/81، ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم اسمـ أيب زُمٜملم 4/186يٜمٔمر ُمٞمزان آقمادال  (4)

 .98-6/81يٜمٔمر حترير ذًمؽ ذم  اعمرضمع اًمس٤مسمؼ  (5)
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 مكانتو في العلم:
يم٤من ُمٗمنا، ويم٤من »: (111)تاًم٘مػمواين  أصمٜمك قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ، وم٘م٤مل أسمق اًمٕمرب

،  شن ُمـ احلٗم٤مظ، وُمـ ظمٞم٤مر ظمٚمؼ اهلل ًمف ىمدر، وُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة ذم ومٜمقن اًمٕمٚمؿ، ويم٤م

يم٤من صم٘م٦م صماا٤م، قم٤معم٤م سم٤مًمٙما٤مب واًمسٜم٦م، وًمف ُمٕمروم٦م »: (444)ت وىم٤مل أسمق قمٛمرو اًمداين 

  ش سم٤مًمٚمٖم٦م واًمٕمرسمٞم٦م
(1)

. 

اًماّم٤مريػ : )ًمف يما٤مب قمدة ، ومٗمل قمٚمقم اًم٘مرآن  وىمد مجع وصٜمَّػ شمّم٤مٟمٞمػ

(شمٗمسػم اًم٘مرآن مم٤م اؿمااٝم٧م أؾمامؤه وشمٍموم٧م ُمٕم٤مٟمٞمف
(2)

. وذم (اًم٘مرآنشمٗمسػم )، و

احلدي٨م ًمف يما٤مب اجل٤مُمع، يمذًمؽ ًمف اظماٞم٤مرات ذم اًمٗم٘مف
(3)

. 

 تفسيره وموقف المفسرين منو:
ؾ اًمٕمٚمؿ، وم٘م٤مل أسمق قمٛمرو أًمَّػ حيٞمك سمـ ؾماّلم سم٢مومري٘مٞم٦م شمٗمسػما يماػما  أصمٜمك قمٚمٞمف أه

ؾمٙمـ أومري٘مٞم٦م دهرًا، وؾمٛمع اًمٜم٤مس هب٤م يما٤مسمف ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، وًمٞمس ٕطمد » اًمداين:

 ش ُمـ اعما٘مدُملم ُمثٚمف
(4)

شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم اعمٖمريب وهق ». وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر : 

 ش يماػم ذم ٟمحق ؾما٦م أؾمٗم٤مر، أيمثر ومٞمف اًمٜم٘مؾ قمـ اًما٤مسمٕملم، وهمػمهؿ
(5)

، وىمد اقماٜمك سمف 

اػما، ٟم٘مال ورواي٦م، وإؾمٜم٤مدا وطمٗمٔم٤م، سمؾ واظماّم٤مرا إٟمدًمسٞمقن واعمٖم٤مرسم٦م اقماٜم٤مء يم

اِري  ؿ اهلُقَّ ة، ُمٜمٝم٤م:  خماٍم هقد سمـ حُمَٙمَّ أيْم٤م، طمٞم٨م ُذيمرت ًمف قمٜمدهؿ خماٍمات قِمدَّ

                                           
سمـ ، ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم حيٞمك 171/  1، هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـما٘م٤مت اًم٘مراء 9/197الء ــالم اًمٜماـر أقمـؾمٞم (6)

 .6/61ؾمالم 

م، يمام ـماع ُم١مظمرا سماح٘مٞمؼ د. أٟمقر حمٛمقد اعمرد 6979ـماع سماح٘مٞمؼ د. هٜمد ؿمٚمال، اًمنميم٦م اًماقٟمسٞم٦م ،  (1)

م، اقماامدا قمغم ـمإم٦م د. هٜمد ؿمٚمال ودون اـمالع قمغم 6:6147/1116ظمٓم٤مب، دار اًمّمح٤مسم٦م: ـمٜمٓم٤م، ط

وإٟمام حلٗمٞمده حيٞمك سمـ حمٛمد  ٟمسخف اخلٓمٞم٦م! وىمد رضمح حم٘م٘مف ُمـ ظمالل ذًمؽ أن اًمٙما٤مب ًمٞمس ٓسمـ ؾمالم!

 .66،67سمـ حيٞمك سمـ ؾمالم! يٜمٔمر ص

 .6/61يٜمٔمر : ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم  (1)

 .171/  1هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـما٘م٤مت اًم٘مراء  (4)

 .169/  6اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من إؾما٤مب  (5)
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)ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م(
(1)

 (199)ت ، وخماٍم اسمـ أيب َزَُمٜملِم 
(2)

، وخماٍم أيب 

ف إٟمّم٤مري اًم٘مرـمال   (461)ت اعُمٓمرِّ
(3)

. 

٤مرىم٦م ومٚمؿ أىمػ قمغم أطمد ُمـ أئٛم٦م اًماٗمسػم اعمسٜمد يروي قمٜمف! ؾمقاء ُمـ أُم٤م قمٜمد اعمِم

شمٗمسػمه آضماٝم٤مدي أو اًمٜم٘مكم
(4)

، وًمٕمؾ ؾما٥م ذًمؽ قمدم وىمقومٝمؿ قمغم شمٗمسػمه: ٕٟمف 

اًمذي اٟمٗمرد  -ُمٜمف ُمع وىمقومٝمؿ قمٚمٞمف، طماك اًمثٕمٚماليإمد شمقاـم١مهؿ قمغم قمدم اإلوم٤مدة 

مل يقرده وٛمـ ُمّم٤مدر  - سمٛمّم٤مدر قمديدة ذم اًماٗمسػم ويم٤من ُمرضمٕم٤م يماػما عمـ سمٕمده

شمٗمسػمه، مم٤م يدل قمغم قمدم وىمقومف قمٚمٞمف أيْم٤م، وئمٝمر أن ؾما٥م قمدم ورود شمٗمسػم حيٞمك 

سمـ ؾماّلم ًمٚمٛمنمق اإلؾمالُمل شم٠مًمٞمٗمف ًمف سمٕمد اٟما٘م٤مًمف  إمم اًم٘مػموان سم٤معمٖمرب، ًمٙمـ ٟم٘مؾ 

ومٞمام -قمٜمف سمٕمض ُمٗمني اعمِم٤مرىم٦م اعما٠مظمريـ، وأىمدم ُمـ أوم٤مد ُمـ شمٗمسػمه واقماٜمك سمف ُمٜمٝمؿ

(اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن)ذم شمٗمسػمه  (451)ت اعم٤موردي  -قمٚمٞمف وىمٗم٧م
(5)

، وأسمق اعمٔمٗمر 

 (489)ت: اًمسٛمٕم٤مين 
(6)

 (597)ت ، واسمـ اجلقزي 
(7)

. 

                                           
ومم٤م حيسـ اًماٜماٞمف أضمزاء.  4م، 6991، 6ـماع سماح٘مٞمؼ سمٚمح٤مج ؾمٕمٞمد ذيٗمل، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ط (6)

وم٤م ُم٤م أورده اسمـ ؾماّلم! يٜمٔمر:  سم٨مَّ ٚمٞمف أن هقد سمـ حمٙمؿ يم٤من إسم٤ميض اعمذه٥م، وىمد قم قم٘مٞمدشمف ذم خماٍمه حمرَّ

، وُم٘م٤مٓت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن 17-6/11ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم يما٤مب اهلل اًمٕمزيز هلقد سمـ حمٙمؿ اهلقاري

إمم أٟمف خماٍم ًماٗمسػم سمـ ؾماّلم ومل ُيٕمرف  . يمذًمؽ مل يرد ذم ُماـ يما٤مسمف ُم٤م يِمػم188وأصقل اًماٗمسػم ص 

 .15-6/16مم ذًمؽ سم٤معم٘م٤مرٟم٦م، يٜمٔمر: سمذًمؽ! وإٟمام شمقصؾ حم٘م٘مف إ

، 6ـماع سماح٘مٞمؼ قماد اهلل طمسلم سمـ قمٙم٤مؿم٦م، وحمٛمد ُمّمٓمٗمك اًمٙمٜمز، اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓما٤مقم٦م واًمٜمنم، ط( 1)

 أضمزاء. 5م، 1116هـ/6411

، ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم يما٤مب اهلل اًمٕمزيز هلقد سمـ حمٙمؿ 6/69: ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم يٜمٔمر (1)

 .6/11اهلقاري

، وهل رواي٦م ُمرومققم٦م ذم ُمس٠مًم٦م 417/ 1وردت رواي٦م ياٞمٛم٦م ُمـ رواي٤مت حيٞمك سمـ ؾمالم قمٜمد اسمـ ضمرير ( 4)

 وم٘مٝمٞم٦م ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مًماٗمسػم اعما٤مذ وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ذم اعمس٠مًم٦م.

ػمي٤ًم ًمٞمحٞمك سمـ ؾمالم ، أهمٚماٝم٤م ُمـ شمٗمسػمه آضماٝم٤مدي، وىمد وم٤مق ذم ٟم٘مٚمف أصمرًا شمٗمس 697وضمدت ذم شمٗمسػمه  ( 5)

واًمٕمجٞم٥م أن مجٞمع شمٚمؽ أصم٤مر ذم ـ اعمِم٤مرىم٦م، سمؾ واعمٖم٤مرسم٦م أيْم٤م! شمٗمسػم اسمـ ؾمالّم مجٞمع ُمـ وصٚماٜم٤م شمٗم٤مؾمػمهؿ ُم

ص سماٗمسػم حيٞمك اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرآن )سم٤مًماحديد ُمـ ؾمقرة إٟماٞم٤مء إمم آظمره(، مم٤م يدل قمغم أن ًمف اقماٜم٤مء ظم٤م

ـ ؾمالم، وأٟمف وىمػ قمغم ٟمّمػ شمٗمسػمه وم٘مط وأوم٤مد ُمٜمف هذه اًمرواي٤مت اًمٕمديدة، ومٙمٞمػ ًمق وىمػ قمٚمٞمف يمٚمف!؟  سم

 آصم٤مر شمٗمسػمي٦م ًمٞمحٞمك سمـ ؾمالم  )ُمـ ؾمقرة احل٩م إمم هم٤مومر(. (5)( وضمدت ذم شمٗمسػمه 6)

 اًم٘مّمص إمم آظمره(.أصمرًا شمٗمسػمي٤ًم ًمٞمحٞمك سمـ ؾمالم  )ُمـ ؾمقرة  65 (زاد اعمسػم)( وضمدت ذم شمٗمسػمه 7)
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سماٗمسػمه، وشمٜم٤مىمؾ أؾم٤مٟمٞمده،  أُم٤م اعمٖم٤مرسم٦م وإٟمدًمسٞمقن ومٛمع ُم٤م اؿماٝمر ُمـ اقماٜم٤مئٝمؿ 

ٓ يرىمك  واظماّم٤مره وطمٗمٔمف، إٓ أن ُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ اعمِمٝمقرة اًمال وصٚماٜم٤م

مل يٜم٘مؾ قمٜمف  -أؿمٝمر ُمٗمنهيؿ- (541)ت إمم ذًمؽ آقماٜم٤مء اعمِمٝمقر! ومٝمذا اسمـ قمٓمٞم٦م 

إٓ ٟمزرا يسػما
(1)

اهلداي٦م إمم )ذم شمٗمسػمه  (417)ت ُمٜمف ُمٙمل اسمـ أيب ـم٤مًم٥م  ، وأىمّؾ 

(سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م
(2)

(أطمٙم٤مم اًم٘مرآن)ذم  (541)ت ُمع شم٘مدُمف! ويمذا اسمـ اًمٕمريب 
(3)

، وأيمثر 

اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم )ذم  (676)ت : اًم٘مرـمال وإٟمدًمسٞملم ٖم٤مرسم٦مُمـ روى قمٜمف ُمـ اعم

سمـ ؾماّلم اًمٜم٘مكم كُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمـ شمٗمسػم حيٞم (اًم٘مرآن
(4)

ذم  (745)ت ، صمؿ أسمق طمٞم٤من 

(اًماحر اعمحٞمط)
(5)

 .(746)ت ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٙم٤مد يقرد ًمف ؿمٞمئ٤م يم٤مسمـ ضمزي اًمٙمٚمال 

ًمسٞملم واعمٖم٤مرسم٦م يمؾ ذًمؽ يدل قمغم أن آقماٜم٤مء سماٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم قمٜمد إٟمد

إٟمام يم٤من قمٜمد ُما٘مدُمٞمٝمؿ ذم اًم٘مرٟملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع، صمؿ ظما٤م سمٛمرور اًمزُمـ، اسماداء ُمـ 

 -إٓ ُمـ سمٕمض اًمٜم٘مقٓت قمـ اعما٘مدُملم -أواظمر اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري ومٞمام يادو

ووُمِ٘مَدت ٟمسخف اًمٙم٤مُمٚم٦م
(6)

ُمـ ُمٕمٔمؿ اًماالد اإلؾمالُمٞم٦م، ًمذا مل ٟمجد اسمـ ضمزي اًمٙمٚمال  

                                           
 آصم٤مر شمٗمسػمي٦م )ُمـ ؾمقرة إقمراف إمم اًمٙمٝمػ(. 8( سمٚمٖم٧م 6)

أٟمف  ختػم ُمٜمف، مم٤م يدل  6/74. ُمع أٟمف أؿم٤مر ذم ُم٘مدُماف  61/7111، 6/181( مل يقرد إٓ روايالم ياٞمٛمالم 1)

أظمرى  : إٓ أن يٗمٞمد قمٜمف ذم ُمقاوع 6/11أٟمف مل يٙمـ ُمّمدرا  أؾم٤مؾمٞم٤م ًمف، يمام ذيمر حمرر ُم٘مدُم٦م اًماح٘مٞمؼ 

 دون ذيمره واًمٕمزو إًمٞمف! 

 رواي٤مت )ذم ؾمقر اًمٜمقر واًم٘مّمص وإطمزاب(. 4( سمٚمٖم٧م 1)

أصمرًا شمٗمسػمي٤ًم ذم مجٞمع اًم٘مرآن )ُمـ ؾمقرة اًمٜمس٤مء إمم آظمره(. وُمـ هٜم٤م ياالم ًمٜم٤م أن أيمثر ُمـ أوم٤مد ُمـ  67( سمٚمٖم٧م 4)

د. زيمري٤م ه٤مؿمؿ ياٜماف ًمذًمؽ  شمٗمسػم اسمـ ؾمالم ُمـ اًماٗم٤مؾمػم اًمال سملم أيديٜم٤م قمغم اإلـمالق هق اعم٤موردي، ومل

، طمٞم٨م قم٘مد ُم٘م٤مرٟم٦م سملم شمٗمسػمي اسمـ ؾمالم واًم٘مرـمال (ُمٜمٝم٩م حيٞمك سمـ ؾمالم ذم اًماٗمسػم) اخلقزم ذم رؾم٤مًماف

ـ ٟم٘مؾ قمـ اسمـ ؾمالم، وي١ميمد ذًمؽ أن شمٗمسػم اعم٤موردي مل يرد وٛمـ ُمراضمٕمف. 568ص  سم٤مقماا٤مر أن اًم٘مرـمال أيمثر ُم

٤م طمٙم٤مي٦م قمـ اظماٞم٤مرات حيٞمك سمـ ؾماّلم ذم اًم٘مراءات )ذم سمٚمٖم٧م سمْمٕم٤م وقمنميـ أصمرا شمٗمسػمي٤م، ، سمٕمْمٝم (5)

، ومم٤م يٚمحظ قمـ اًم٘مرـمال واسمـ طمٞم٤من أهنام أٟمدًمسٞم٤من ىمْمٞم٤م سماداء سمسقرة اًمٜمس٤مء إمم اًمزًمزًم٦م(ُمقاوع ُما٘مٓمٕم٦م ا

 أواظمر طمٞم٤مهتام ذم اعمنمق!

ىم٦م ًماٗمسػمه، مم٤م ( يالطمظ ذم اإلطمّم٤مءات اًمس٤مسم٘م٦م ًمٜم٘مقٓت اعمٗمنيـ قمـ اسمـ ؾماّلم أن إوم٤مدهتؿ ُمـ ىمٓمع ُماٗمر6)

٧م حم٘م٘م٦م شمٗمسػمه قمغم ٗمَ يدل أن ٟمسخف اًمٙم٤مُمٚم٦م وم٘مدت ُمٜمذ ذًمؽ اًمٕمٝمد، وي١ميمده ُم٤م وضمد ُمٜمف اًمٞمقم، طمٞم٨م وىمَ 

 .16-6/16ىمٓمٕم٦م ُماٗمرىم٦م، ُمِماا٦م اًمسقر وأي٤مت، يٕمقد ٟمسخٝم٤م إمم اًم٘مرٟملم اًمراسمع واخل٤مُمس! يٜمٔمر  18
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، ُمع مت٤مم (774)تيٜم٘مؾ قمٜمف، وٓ اسمـ يمثػم يذيمره ذم شمٗمسػمه  (746)تاًم٘مرـمال 

مل يٜم٘مؾ قمٜمف ؿمٞمئ٤م  (اًمدر اعمٜمثقر)ذم   (966)ت اًمسٞمقـمل  اقماٜم٤مئف سماٗمسػم اًمسٚمػ، ويمذا

ُمـ شمٗمسػمه اًمٜم٘مكم أو آضماٝم٤مدي، ُمع أٟمف ُمٜمدرج وٛمـ ذـمف ذم يمال اًمٜمققملم
(1)

 ،

دام ٟمسخف ذم اًمِم٤مم وُمٍم وىمد يٙمقن ذم هذا دًٓم٦م قمغم قمدم وىمقومٝمام قمٚمٞمف، واٟمٕم

آٟمذاك!
(2)

 وهمػممه٤م ُمـ اًماالد اإلؾمالُمٞم٦م. 

 :(3)منهج يحيى بن ساّلم في تفسيره ومميزاتو
ُمع وم٘مدان ٟمسخ شمٗمسػم حيل سمـ ؾماّلم ذم خماٚمػ اًماالد، إٓ أٟمف ؿم٤مء اهلل أن شما٘مك 

أضمزاء ُماٗمرىم٦م ُمٜمف ذم ُمٝمده إول )شمقٟمس(، فمٚم٧م طماٞمس٦م ذم ُمٙماا٤مهت٤م، ٟمٔمرا ًمٕمن 

٤م، وشمٗمرق أضمزائٝم٤م، وٟم٘مص حماقي٤مهت٤م، وهت٤مًمؽ رىمِّٝم٤مىمراءهت
(4)

، إمم أن هٞم٠َّم اهلل ًمف 

ف،  -ُمِمٙمقرة -اًمديماقرة اًمٗم٤موٚم٦م هٜمد ؿمٚمال اًمال ىم٤مُم٧م  سمجٛمع ُماٗمرىمف، وحترير ٟمّمِّ

                                           
اًمٙما٤مب ٟم٘مال قمـ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ُمٕمرض ذيمره م ذم اًمدر اعمٜمثقر إٓ ذم آظمر  يرد ذيمر ًمٞمحٞمك سمـ ؾمالّ مل (6)

،  هذا ُمع شمٜمقع ُمّم٤مدر اًمسٞمقـمل، وطمرصف اًمِمديد قمغم 814/ 65شمٗم٤مؾمػم وٕمٗم٤مء اًما٤مسمٕملم ومٛمـ سمٕمدهؿ 

اًمرضمقع إمم خماٚمػ اًمٙما٥م اعمسٜمدة ذم اًماٗمسػم وهمػمه ُمـ يما٥م احلدي٨م واًمٗم٘مف واًما٤مريخ واًمؽماضمؿ واًمسػم 

ٕيب اًمٗمرج إصٗمٝم٤مين! يٜمٔمر:  (إهم٤مين)اي٤مت ذم شمٗمسػمه ُمـ يما٤مب صمالث رو وإدب: إمم طمدِّ أٟمف أوم٤مد

 .8/ 64، 66/715، 6/516اًمدر اعمٜمثقر 

اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من ) ُمقوٕم٤م ذم يما٤مسمف 61( ٟم٘مؾ قمٜمف ذم 854هذا  أن احل٤مومظ اسمـ طمجر )ت ىمد َيِرُد قمغم (1)

ُمقوٕم٤م ذم اًمٗماح  66ذم  ، يمذًمؽ-ُمٍمطم٤م ذم سمٕمْمٝم٤م أهن٤م ُمـ شمٗمسػمه-اعمٜماٝمل سمسقرة اًمٜمس٤مء( إؾما٤مب 

ح ذم سمٕم صمؿ وىمٗم٧م ذم »ْمٝم٤م سمقىمقومف قمغم شمٗمسػمه ، يم٘مقًمف: ُمٕمٔمٛمٝم٤م ذم شمٕمٞملم اعماٝمامت ذم أؾما٤مب اًمٜمزول، سَّ

وماح اًما٤مري  ش ٞم٦م وهق ذم ـما٘م٦م يزيد سمـ ه٤مرون...شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم اًماٍمي ٟمزيؾ ُمٍم صمؿ إومري٘م

 وًمٞمس قمٚمٞمف يم٤مُمال يمام شم٘مدم، واهلل أقمٚمؿ.،ُمٜمف أن وىمقومف إٟمام يم٤من قمغم ىمٓمع  قمـ ذًمؽ ! ًمٙمـ جي٤مب66/419

، صمؿ (ُمٜمٝم٩م حيٞمك سمـ ؾمالم ذم اًماٗمسػم)د. زيمري٤م ه٤مؿمؿ اخلقزم ذم رؾم٤مًماف ( ىم٤مم سمدراؾم٦م ُمٜمٝم٩م اسمـ ؾمالم 1)

 ، وذًمؽ سمٕمد أن طمررت هذه اًمدراؾم٦م، وىمد وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م أصمٜم٤مء اًمادىمٞمؼ واعمراضمٕم٦م. ـه6411صدرت قم٤مم 

د ُمـ هذا اًماٗمسػم سماالدٟم٤م اًماقٟمسٞم٦م ٟمسخ٦م قمٔمٞمٛم٦م اًم٘مدر ُمقزقم٦م إضمزاء ، وشمقضم» ىم٤مل اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر: (4)

اًمٕمادًمٞم٦م سمج٤مُمع اًمزياقٟم٦م  ٟمسخ٧م ُمٜمذ أًمػ قم٤مم شم٘مريا٤ًم ، ُمٜمٝم٤م: ُمٚمد يِماٛمؾ قمغم ؾمإم٦م أضمزاء سم٤معمٙماا٦م

، وآظمر يِماٛمؾ قمغم قمنمة أضمزاء سمٛمٙماا٦م ضم٤مُمع اًم٘مػموان، وُمـ ُمٛمققمٝم٤م ياٙمقن ٟمحق اًمثٚمثلم ُمـ إقمٔمؿ

ا٤مب. ويقضمد ضمزء آظمر ًمٕمٚمف ياٛمؿ سمٕمض ٟم٘مص اًمٜمسخ٦م ُمـ اعم٘ماٜمٞم٤مت اخل٤مص٦م ًمإمض اًمٕمٚمامء مجٚم٦م اًمٙم

اسمـ ؾمالم ذم ُمراطمؾ إوم٤موؾ. وًمٕمؾ ومذاذة هذه اًمٜمسخ٦م اًماقٟمسٞم٦م هق اًمذي يٕماذر سمف ًمٚمذيـ أمهٚمقا ؿم٠من 

 .17. اًماٗمسػم ورضم٤مًمف، ص ...شاًماٗمسػم، 
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وحت٘مٞمؼ أضمزائف، وأصدرت ُم٤م شمؿ ُمـ ؾمقره ذم ُمٚمديـ، ُمـ ؾمقرة اًمٜمحؾ إمم ؾمقرة 

اًمٜمقر، سمٕمد وم٘مداٟمف ُمئ٤مت اًمسٜملم اًمّم٤موم٤مت، وم٠مظمرضم٧م ًمٜم٤م هذا اًمسٗمر اًمٜمٗمٞمس إمم
(1)

. 

واًمٜم٤مفمر ذم هذا اًماٗمسػم جيد أٟمف شمٗمسػم ؿم٤مُمؾ شمٜم٤مول مجٞمع ؾمقر اًم٘مرآن وآي٤مشمف، سمؾ 

 وُمٗمرداشمف، واعمذيمقر ومٞمف ُمـ شمٗمسػم قمغم ضم٤مٟمالم:

ًمف رواي٤مت قمـ ـما٘م٤مت اًمسٚمػ اًمثالث:  األول: التفسير النقلي الروائي:

 شمٗمسػمه اًمٜم٘مكم سمٛمٞمزات، ُمٜمٝم٤م:اًمّمح٤مسم٦م، واًما٤مسمٕملم، وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ،  وياٛمٞمز 

اإليمث٤مر قمـ اًما٤مسمٕملم ظمّمقص٤م احلسـ وىما٤مدة: وذًمؽ ٕٟمف أظمذ قمـ   -

واًمسدي، يمام أورد رواي٤مت قمـ يما٤مر أشما٤مع  ا، صمؿ ُم٤مهد-يمام شم٘مدم-شمالُمٞمذمه٤م 

اًما٤مسمٕملم، ٓ ؾمّٞمام ؿمٞمخف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، واًمٙمٚمال اًمذي أيمثر قمٜمف ومٞمام يإمٚمؼ 

ـ اقماا٤مره ُمـ اعمّم٤مدر اعما٘مدُم٦م اًمٜم٤مدرة اًمال سم٤مًم٘مّمص واإلهائٞمٚمٞم٤مت، مم٤م يٛمٙم

 وصٚماٜم٤م وطمٗمٔم٧م ًمٜم٤م شمٗمسػم اًمٙمٚمال. 

اٟمٗمراده سم٢ميراد ُمروي٤مت قمـ ُمٗمني اًمسٚمػ رسمام ٓ دمده٤م ذم أُمٝم٤مت يما٥م   -

 اًماٗمسػم اعم٠مصمقر
(2)

 . 

رواياف سمٕمض هذه أصم٤مر ُمـ ـمرق َيِ٘مؾُّ وروده٤م قمٜمد ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم أظمريـ -
(3)

 . 

وياٛمّٞمز سم٠مٟمف ُمـ رواة  -وىمد يقرده٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦م أطمٞم٤مٟم٤م -ٜمدةرواياف هذه أصم٤مر ُمس -

 اًماٗمسػم اعما٘مدُملم ، ذوي إؾم٤مٟمٞمد اًمٕم٤مًمٞم٦م.

                                           
 صٗمح٦م. 961ًماٜم٤من،  -تم، قمـ دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػمو6415/1114صدر قم٤مم  (6)

مل . 1/164يرث ُم٤مًمف. شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم : ﴾چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ﴿ ُمثؾ شمٗمسػم ىما٤مدة ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: (1)

 أضمده قمـ ىما٤مدة قمٜمد اسمـ ضمرير، ومل يذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه، يمام مل يقرده اًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر.

. وـمريؼ 89، 71، 67، 65، 61، 59، 6/56،51 قمـ أسمٞمف، يٜمٔمر ُمثال: -قمغم وٕمٗمف-( يمٓمريؼ اسمـ ُم٤مهد 1)

-، وـمريؼ احلسـ سمـ ديٜم٤مر 488، 481، 456، 167، 6/616ُمثال: ُما٤مرك سمـ ومْم٤مًم٦م قمـ احلسـ، يٜمٔمر 

أيْم٤م ُمـ ـمريؼ  وهل يمثػمة ضمدا، 648، 611، 96، 86، 6/51يٜمٔمر ُمثال:  قمـ احلسـ، -قمغم وٕمٗمف

 .461، 6/151يٜمٔمر ُمثال:  قمـ ىما٤مدة، احلسـ سمـ ديٜم٤مر
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٤م، شمٕمديد اًمرواي٤مت اًماٗمسػمي٦م اعمخاٚمٗم٦م ذم أي٦م اًمقاطمدة ُمع اًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝم٤م أطمٞم٤مٟم -

ش وهق أقمج٥م إزمّ » ،  ش وسمف ي٠مظمذ حيٞمك»سمٕما٤مرات شمدل قمغم ذًمؽ، يم٘مقًمف: 
 (1)

، وًمٙمٜمف 

وخيٚمق هم٤مًما٤م ُمـ اًمإمٚمٞمؾىمٚمٞمؾ ضمدا، 
(2)

 . 

وىمد متٞمز سمٛمٞمزات قمديدة، وأدظمؾ قمٜم٤مس  الثاني: التفسير النظري االجتهادي:

 مل ُيْسَاؼ إًمٞمٝم٤م، ُمـ ذًمؽ:مم٤م ىمد شمٙمقن ضمديدة ذم اًماٗمسػم 

شمٗمسػم اًمْمامئر واجلٛمؾ اعمْمٛمرة ُمع ووقطمٝم٤م، وهذا ظمالف ُمٜمٝم٩م اعما٘مدُملم -
(3)

 . 

ًماٗمسػم وهق ُم٤م يٕمرف سماٗمسػم اًم٘مرآن اإليمث٤مر ُمـ آؾماِمٝم٤مد سم٤مٔي٤مت قمٜمد ا -

سم٤مًم٘مرآن، وُمٜمف ذيمر ٟمٔم٤مئر أي٤مت ووضمقهٝم٤م
(4)

. 

آقماٜم٤مء سمذيمر اًم٘مراءات ُمع شمقضمٞمٝمٝم٤م، وٓ قمج٥م ذم ذًمؽ ومٝمق ُم٘مرئ ومّذ، أظمذ  -

اًم٘مراءات قمـ أصح٤مب احلسـ، ويم٤من ًمف اظماٞم٤مر ومٞمٝم٤م
(5)

. 

أيف، أو آؾماِمٝم٤مد سم٤مًمسٜم٦م ًما٠ميٞمد ُمٕمٜمًك ٟم٘مٚمف ذم شمٗمسػم آي٦م أو اضماٝمد ومٞمف سمر -

شماٛمٞمٛمف
(6)

اٟمٗمرد  رسمام ، طماك وّٛمـ شمٗمسػمه صمروة طمديثٞم٦م يماػمة، ومتٞمز سم٠مطم٤مدي٨م

                                           
 .717، 1/764، 447، 6/195( يٜمٔمر أُمثٚم٦م ًمذًمؽ ذم شمٗمسػمه: 6)

 ( وهذا يْمٕمِّػ آؾمادٓل سمف قمغم أٟمف ُمااٙمر هذا اعمٜمٝم٩م ىماؾ اسمـ ضمرير، يمام ؾمٞم٠ميت.1)

 وىمد ؾما٘مف ذم ذًمؽ ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن يمام شم٘مدم. (1)

واًمٜمٔم٤مئر  اًمقضمقه ذم . وىمد شم٘مدم أن ًمف يما٤مسم٤م ُمسا٘مال491، 481، 477، 197، 196، 161/ 6( يٜمٔمر ُمثال: 4)

اًمٕمزيز  ، ورسمام يٙمقن ُمساخٚمّم٤م ُمـ شمٗمسػمه. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم يما٤مب اهلل(اًماّم٤مريػ)صدر سمٕمٜمقان 

 .6/11هلقد سمـ حمٙمؿ اهلقاري

. وُمـ أُمثٚم٦م اقماٜم٤مئف سمذيمر 674-657يٜمٔمر: اًم٘مراءات سم٢مومري٘مٞم٦م ُمـ اًمٗماح إمم ُمٜماّمػ اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري، ص( 5)

ـ أيب زُمٜملم 488، 476، 6/115ذم شمٗمسػمه اًم٘مراءات وشمقضمٞمٝمٝم٤م  .616/ 5،  ويٜمٔمر أيْم٤م خماٍمه شمٗمسػم اسم

حي٤مومٔمقن »[ ىم٤مل : 9ُمٜمقن: ]اعم١م ﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ﴿ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  (6)

قمغم اًمّمٚمقات اخلٛمس، ىم٤مل ىما٤مدة: قمغم ووقئٝم٤م، وُمقاىمٞماٝم٤م، وريمققمٝم٤م، وؾمجقده٤م، ؾمٕمٞمد ومه٤مم، قمـ 

من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن »ىم٤مل:  × اهلل طمٜمٔمٚم٦م اًمٙم٤مشم٥م أن رؾمقلىما٤مدة، قمـ 
 . شمٗمسػمهشوجبت لو الجنةأو ىم٤مل:  ل الجنة،ومواقيتهن وركوعهن وسجودىن، وعلم أنو حق هلل عليو درخ

 .    617،647 ،619،611 ،615، 661-616، 6/71،74،85،97،98 ويٜمٔمر أُمثٚم٦م أظمرى: .6/191
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سمرواياٝم٤م
(1)

، ذيمر يمثػما ُمٜمٝم٤م سمسٜمده، وىمد يٙمقن ُمـ أوائؾ ُمـ اقماٜمك سمذًمؽ ممـ دّون 

شمٗمسػما ٟمٔمري٤م، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م قمٜم٤مياف سمذًمؽ قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م ُمع اإليمث٤مر وآؾمآمراد أطمٞم٤مٟم٤م 

رويفسمذيمر ُما٤مسمٕم٤مت وؿمقاهد عم٤م ي
(2)

ّم٤مر إمم اظما (199)ت، مم٤م دومع اسمـ أيب زُمٜملم 

...وم٢مين ىمرأت يما٤مب حيٞمك سمـ ؾماّلم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن »شمٗمسػمه، طمٞم٨م ىم٤مل ذم ُم٘مدُماف: 

ومقضمدت شمٙمرارا يمثػما وأطم٤مدي٨م ذيمره٤م ي٘مقم اًماٗمسػم دوهن٤م ... وم٤مظماٍمت ُمٙمرره 

شوسمٕمض أطم٤مديثف
(3)

ـ أصح٤مب وٓ همراسم٦م ذم ذًمؽ وم٘مد أظمذ اسمـ ؾماّلم شمٗمسػمه قم ،

لْم، اًمٚمََّذْيـ يم٤من هلام اًمري٤مدة ذم هذا اعمج٤مل احلسـ وىما٤مدة اًماٍميَّ
(4)

. 

اًماقؾمع اًمٜمسال ذم اًمٚمٖم٦م، وإدظم٤مًمف قمٜم٤مس ضمديدة ُمـ قمٚمقُمٝم٤م، يم٤مًمإمٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي،  -

وشمقضمٞمف اًم٘مراءات
(5)

 . 

را سمٜمحق: ىم٤مل حيٞمل - يمثرة آضماٝم٤مد اًماٗمسػمي، وإيراد ىمقًمف ُمّمدَّ
(6)

. وًمف 

سػم، وأىمقال ٟمٗمٞمس٦م، رسمام مل ُيسَاؼ إًمٞمٝم٤م، ياٜم٤مىمٚمٝم٤م اعمٗمنون ُمـ اضماٝم٤مدات ذم اًماٗم

سمٕمده، ظمّمقص٤م اعم٤موردي
(7)

 . 

                                           
 .6/611شمٗمسػم اسمـ أيب زُمٜملم  ًمؽ:ُمث٤مل ذ ( يٜمٔمر6)

إن اًمٕما٤مد ىمد  » [ ىم٤مل:64]اعم١مُمٜمقن:  ﴾ۆ  ۆ  ﴿ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ  ُم٤م أورده قمٜمد شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1)

ىم٤مل خيٚم٘مقن، يِماٝمقن سمخٚمؼ اهلل، وٓ يسآمٞمٕمقن أن يٜمٗمخقا ومٞمف اًمروح. اًمرسمٞمع سمـ صاٞمح، قمـ احلسـ ىم٤مل: 

 .شٞم٤مُم٦م وي٘م٤مل هلؿ: أطمٞمقا ُم٤م ظمٚم٘ماؿ٘ماعمّمقرون يٕمذسمقن يقم اًم» : × رؾمقل اهلل 

ىم٤مل اهلل: ُمـ أفمٚمؿ »:× ىم٤مل رؾمقل اهللأسمق أُمٞم٦م سمـ يٕمغم اًمث٘مٗمل، قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي، قمـ أيب هريرة ىم٤مل:   -

 .شٚمٞمخٚم٘مقا ذسم٤مٟم٤م أو ذرة، أو سمٕمقو٦م ممـ خيٚمؼ يمخٚم٘مل، وم

إن أؿمد اًمٜم٤مس قمذاسم٤م »ىم٤مل:  × أن رؾمقل اهلل مح٤مد، قمـ قماد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ قم٤مئِم٦م، -

 . 6/195 حيٞمك سمـ ؾماّلمشمٗمسػم ش. يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمذيـ يْم٤مهقن سمخٚمؼ اهلل

 . 666/ 6شمٗمسػم اسمـ أيب زُمٜملم  (1)

 . 615، 1/914، 6/161،161يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم  (4) 

 . 488، 476/ 6يٜمٔمر أُمثٚم٦م ًمذًمؽ ذم شمٗمسػمه:  (5)

 .   168-166، 111، 198/ 6يٜمٔمر ُمثال: ( 6)

 =[ أٟمف قم٤مئد إمم أُمر اهلل شمٕم٤ممم ،61]اًمٜمقر: ﴾ڑ  ک    ک  ک  ک ُمثؾ رأيف ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:﴿( 7)
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وهمػمه٤م ُمـ اعمٞمزات اًمال مل شمٙمـ ُمٕمٝمقدة قمٜمد اعما٘مدُملم، مم٤م ضمٕمؾ سمٕمض    

اعمٕم٤مسيـ يّدقمل أٟمف ًمف اًمساؼ وإىمدُمٞم٦م هبذا اعمٜمٝم٩م، وأٟمف يٛمثؾ ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م 

 ُمٜمٝم٩م اًمٓمؼمي، وأن اًمٓمؼمي اؾماٗم٤مد ُمٜمف هذا اعمٜمٝم٩م!ًمٚماٗمسػم، وُمرطمٚم٦م ممٝمدة ًمٔمٝمقر 

 وؾمٞم٠ميت حترير ذًمؽ ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين سم٢مذن اهلل.

 

 

                             

                                           
، ومل يذيمر ؾمقى هذا اًم٘مقل، وىمد ٟم٘مٚمف اعم٤موردي واًم٘مرـمال قمٜمف دون همػمه. وُمثٚمف 6/467يٜمٔمر: شمٗمسػمه: =

شمٗمسػم اعم٤موردي  وشمٜمٗمر. يٜمٔمر: أهن٤م اًمقطمش شمٜمزع ُمـ اًمٙمأل ﴾  ڻ ڻ ﴿أيْم٤م ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـ ىماٚمف ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف. ويٜمٔمر أُمثٚم٦م أظمرى أيْم٤م ذم شمٗمسػمه 6/691 ، وهق ىمقل ضمديد مل يذيمر قمٛمَّ

6/186 ،195 ،115 ،191 ،199 ،461 ،486، 491. 
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 الفصل الثاني
 معالم تفسري أتباع التابعني

ُمـ ظمالل اؾمإمراض أقمالم ُمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وُمٜم٤مه٩م شمٗمسػمهؿ يٛمٙمٜمٜم٤م أن 

ا اجلٞمؾ، وٟمساخرج ـمرىمف وُمّم٤مدره وُمٔم٤مٟمف، وٟمساخٚمص ٟم٘مػ قمغم ُمٕم٤ممل شمٗمسػم هذ

أمهٞماف وظمّم٤مئّمف وىمٞمٛماف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمدى اقماا٤مره وطمجٞماف وأصمره ومٞمٛمـ سمٕمده وُم٤م أظمذ 

 قمٚمٞمف، ُمـ ظمالل اعما٤مطم٨م اًما٤مًمٞم٦م:

 املبحث األول
 طرق تفسري أتباع التابعني ومصادره ومظانه

 تابعي التابعين األول: طرق التفسير في عهدالمطلب 
قمٍم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم سمقضمقد ـمري٘ملم رئٞمسلم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ـمريؼ أصٞمؾ،  متٞمز

 وآظمر حمدث ٟمِم٠م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم، وومٞمام يكم سمٞم٤من يمؾ ُمٜمٝمام: 

 الطريق األول: طريق أىل األثر
واًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم ،  ×وهق ُماٜمل قمغم اشما٤مع اعم٠مصمقر ذم اًماٗمسػم قمـ اًمرؾمقل 

رج قمـ ُم٘ما٣م ذًمؽ إصؾ، و هذا هق ُمع وضمقد رء ُمـ آضماٝم٤مد اًمذي ٓ خي

اًمٓمريؼ إصٞمؾ اًمذي يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕمقن، وىمد اٟماٝم٩م أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ُمـ 

 : ظمالًمف ُمٜمٝمجلم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن

 المنهج األول: االقتصار على الرواية والنقل
وذًمؽ سمرواي٦م شمٗمسػم ُمـ ىماٚمٝمؿ ُمـ اًمسٚمػ وشمدويٜمف ، وىمد ؾمٚمؽ هذه اًمٓمريؼ 

أقمالم حمدصمٞمٝمؿ، وقمغم يدهؿ فمٝمرت اعم١مًمٗم٤مت اجل٤مُمٕم٦م ًماٗمسػم اًمّمح٤مسم٦م  مجع يماػم ُمـ

واًما٤مسمٕملم واًمال يم٤مٟم٧م اًمٚماٜم٦م إومم واعمّم٤مدر اًمرئٞمس٦م ٓسمـ ضمرير واسمـ اعمٜمذر واسمـ 

أيب طم٤مشمؿ، وهمػمهؿ ُمـ ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر
(1)

   ، وُمـ  أؿمٝمرهؿ:

                                           
اًماٗمسػم ) ( ذم يما٤مسمف6197د طمسلم اًمذهال )تمم٤م جيدر اًماٜماٞمف قمٚمٞمف ذم هذا اعم٘م٤مم ُم٤م ذيمره د. حمٛم (6)

 =ن اًماٗمسػم ذم هذا اًمٕمٝمد يم٤من سم٤مسم٤م ُمـ أسمقاب احلدي٨م، ومل جيٛمع قمغم اؾما٘ماللأ 6/646 (واعمٗمنون
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 ( 666)ت زائدة سمـ ىمداُم٦م   -6
(1)

 

 (679)ت  ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس -1
(2)

 

 ( 697)ت يمٞمع سمـ اجلراح و -1
(3)

 

 ( 697)ت قماد اهلل سمـ وه٥م اعمٍمي  -4
(4)

 

                                           
واٟمٗمراد، وهق وهؿ ُمٜمف رمحف اهلل ٕٟمف مل يٓمَّٚمع قمغم ُمٓماقع ُمٜمٝم٤م طمٞمٜمئذ، وىمد سح سمذًمؽ ذم ظم٤ممت٦م يمالُمف، =

ٓمقات ًمٙمـ اًمٕمجٞم٥م أن ي٠ميت ُمـ سمٕمده ممـ يما٥م ذم ُمٜم٤مه٩م اعمٗمنيـ وشم٤مريخ اًماٗمسػم وياٜم٤مىمٚمقن ىمقًمف ذم ظم

رزاق! شمدرج اًماٗمسػم دون حت٘مٞمؼ ًمٚمٛمس٠مًم٦م ُمع صدور سمٕمض شمٗم٤مؾمػم اًمسٚمػ ُمٓماققم٦م يماٗمسػم ؾمٗمٞم٤من وقماداًم

. ًمٚمديماقر (قمٜمد اًمذهال ذم اًماٗمسػم واعمٗمنوناًماٜمٙمٞم٧م قمغم ُمراطمؾ اًماٗمسػم )ويٜمٔمر ذم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ: ُم٘م٤مل 

 /http://www.tafsir.net/vb/tafsir4608ُمس٤مقمد اًمٓمٞم٤مر ذم ُمقىمع أهؾ اًماٗمسػم. 

ذم اًم٘مراءات، وىمد يم٤من صٜمػ طمديثف، وأًمػ »٧م، روى ًمف اجلامقم٦م، ىم٤مل اًمذهال: أسمق اًمّمٚم٧م اًمٙمقذم صم٘م٦م صما (6)

 .  175/ 7يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜماالء  شوذم اًماٗمسػم واًمزهد

 ( أسمق قماداهلل إْصاحل، اعمدين، إُم٤مم دار اهلجرة، وأطمد إئٛم٦م إرسمٕم٦م،  وأُم٤م شمٗمسػمه ومٝمق شمٗمسػم ُمسٜمد، ىم٤مل1)

، شمإمف إئٛم٦م، وم٘مؾَّ طم٤مومظ إٓ (اعمقـم٠م)سم٤مإلؾمٜم٤مد قمغم ـمري٘م٦م  (شمٗمسػم اًم٘مرآن)ػ وهق أول ُمـ صٜمَّ»اًمداودي: 

ُم٘مدُم٦م )اًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر، يٜمٔمر: (. وهق أطمد ُمقارد 1/199ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ )ش وًمف شمٗمسػم ُمسٜمد

، ومٗمٞمف 151ص ٞمد طمٞمدرًمٚمديماقر طم٤مزم ؾمٕم( قر ًمٚمسٞمقـمل سملم اعمخٓمقط واعمٓماقعشمٗمسػم اًمدر اعمٜمث

 ُمٕمٚمقُم٤مت ٟمٗمٞمس٦م قمـ هذا اًماٗمسػم.

ث اًمٕمراق، روى ًمف اجلامقم٦م. اٟمٔمر: ؾمػم  (1) أسمق ؾمٗمٞم٤من اًمرؤاد، اًمٙمقذم، أطمد آقمالم، احل٤مومظ اًمثا٧م، حمدِّ

رد قمٜمف إسمراهٞمؿ احلريب طمٞم٨م ىم٤مل: . وشمٗمسػمه  يما٤مب رواي٦م يمام يٗمٝمؿ ُمـ ظمالل ُم٤م أو9/646أقمالم اًمٜماالء 

. يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜماالء شف قمـ اًمٙمٚمال، وٓ  قمـ  ورىم٤مء ؿمئاًماٗمسػم، ىم٤مل: ظمذوه، ومٚمٞمس ومٞمعم٤م ىمرأ ويمٞمع »

، وىمد اقماٛمده  اًمثٕمٚمال وٛمـ ُمّم٤مدره ذم اًماٗمسػم، ورواه سم٢مؾمٜم٤مده إمم ويمٞمع. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م   416/  7

سػم اًمدر ُم٘مدُم٦م شمٗم )ـ ُمّم٤مدره ذم اًمدر اعمٜمثقر يٜمٔمر: ، يمذًمؽ أورده اًمسٞمقـمل وٛم 41شمٗمسػم اًمثٕمٚمال ص

 .151، ص(ل سملم اعمخٓمقط واعمٓماقعاعمٜمثقر ًمٚمسٞمقـم

اًمذي طم٘م٘مف اعمسانمق إعم٤مين ُمٞمٙمٚمقش ُمقراين،  (شمٗمسػم اًم٘مرآن)يما٤مب اجل٤مُمع ، ويادو أن ُمـ وٛمٜمف ًمف  (4)

م، وومٞمف رواي٤مت شمٗمسػمي٦م ُماٗمرىم٦م، همػم 1111: 6ُمٚمدات ًمٓمٞمٗم٦م قمـ دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ط 1وصدر ذم 

(، وزيد سمـ 667رآن، يمثػم ُمٜمٝم٤م قمـ ُمٗمني اعمديٜم٦م يمٛمحٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل )تُمرشما٦م قمغم ؾمقر اًم٘م

وىمد اقماٛمده  اًمثٕمٚمال وٛمـ ُمّم٤مدره ذم شمٗمسػمه، ورواه سم٢مؾمٜم٤مده إًمٞمف. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم (. 616أؾمٚمؿ )ت

 .94اًمثٕمٚمال، حت٘مٞمؼ: د. ظم٤مًمد اًمٕمٜمزي، ص
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 ( 115)ت روح سمـ قما٤مدة اًماٍمي   -5
(1)

 

 ( 116)ت يزيد سمـ ه٤مرون اًمقاؾمٓمل  -6
(2)

 

 ( 166)ت قماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين  -7
(3)

 

( 161)ت حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٗمري٤ميب  -8
(4)

. 

صمل ذًمؽ اًمٕمٍم، وىمد يم٤من ُمٜمٝم٩م اًماٚم٘مل واًمرواي٦م قمٜمدهؿ واوح٤م، ٕهنؿ يما٤مر حمد

واعمحدصمقن هؿ أصح٤مب اًمِم٠من ذم ذًمؽ، ومٙم٤مٟم٧م اًمرواي٦م قمٜمدهؿ طمس٥م ُمٜمٝمجٝمؿ 

اعمٕمروف اًمس٤مئد، ُمٜمٝم٩م اإلؾمٜم٤مد وقمزو إىمقال ٕهٚمٝم٤م، إٓ أٟمف فمٝمر ذم ُمٗمنهيؿ ُمـ 

أمهؾ هذا اًمٓمريؼ أو شمٜمٙم٥م قمٜمف، يمٛم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمذي سمٜمك شمٗمسػمه قمغم ُمـ 

، وُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ اًم٘مقل أن طمذف -ام شم٘مدميم -شم٘مدُمف دون ٟمسا٦م هلؿ إٓ ُم٤م ٟمدر 

اإلؾمٜم٤مد وشمرك قمزو إىمقال ًم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م سمدأ ذم هذا اًمٕمٍم، وُمـ صمؿ ؿم٤مب اًمدظمٞمُؾ 

                                           
. 671/ 6، ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي 9/118ل أسمق حمٛمد اًم٘مٞمز، اعمٗمن احل٤مومظ اًمث٘م٦م، يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمام (6)

 .88اًمثٕمٚمال وٛمـ ُمّم٤مدره، ورواه سم٢مؾمٜم٤مده إًمٞمف. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمثٕمٚمال صوىمد اقماٛمد شمٗمسػمه 

، وىمٞمؾ 667اًمسٚمٛمك ُمقٓهؿ، أسمق ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمك، أطمد أقمالم احلٗم٤مظ، ُمـ صٖم٤مر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، وًمد قم٤مم  (1)

د د. حمٛمد طمسلم اًمذهال ذم ي٥م اًماٝمذي٥م. ومم٤م جيدر اًماٜماٞمف قمٚمٞمف ُم٤م ورد قمٜم، روى ًمف اجلامقم٦م، يٜمٔمر: هتذ668

، وهق وهؿ ُمٜمف رمحف اهلل، إذ ٓ خي٤مًمػ أطمد أن 667أن ووم٤مشمف يم٤مٟم٧م قم٤مم   6/664 (اًماٗمسػم واعمٗمنون)يما٤مسمف 

ًمف ذيمر يزيد سمـ ه٤مرون ُمـ ـما٘م٦م صٖم٤مر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، وأن هذا اًما٤مريخ وٛمـ قمٍم اًما٤مسمٕملم، ويمؾ ُمـ شمرضمؿ 

أو طمقهل٤م، سمٞمٜمام اًما٤مريخ اعمذيمقر  هق قم٤مم وٓدشمف، ًمٙمـ اًمٕمجٞم٥م أن ياإمف ذم هذا اًمقهؿ يمثػم  116أن ووم٤مشمف قم٤مم 

  ممـ يما٥م ذم ُمٜم٤مه٩م اعمٗمنيـ وشم٤مريخ اًماٗمسػم ُمٕماٛمدا قمغم يما٤مسمف دون متحٞمص أو شمثا٧م!

، روى ًم (1) ث اعمٗمنِّ ٤مم، أسمق سمٙمر، احلٛمػمي، اًمّمٜمٕم٤مين اعمحدِّ ف اجلامقم٦م. يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜماالء اسمـ مَهَّ

أضمزاء ُمـ  1، وشمٗمسػمه ُمٓماقع سماح٘مٞمؼ اًمديماقر ُمّمٓمٗمك ُمسٚمؿ ُمـ ٟمنم ُمٙماا٦م اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض ذم9/564

ُمٚمدات ًمٓمٞمٗم٦م، وهق يما٤مب رواي٦م ُمٕمٔمٛمف ُمـ شمٗمسػم ىما٤مدة ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ؿمٞمخ قماد اًمرزاق،  4

قر ًمٚمسٞمقـمل سملم ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمدر اعمٜمث)يٜمٔمر: ـ ُمّم٤مدره ذم اًمدر اعمٜمثقر وىمد أورده اًمسٞمقـمل وٛم

 .154، ص(اعمخٓمقط واعمٓماقع

أسمق قماداهلل، حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمْمال، صم٘م٦م وم٤موؾ، ٟمزيؾ ىمٞمس٤مري٦م سمٗمٚمسٓملم واعماقرم هب٤م، روى ًمف اجلامقم٦م.  (4)

 ، وىمد اقماٛمد شمٗمسػمه  اًمثٕمٚمال وٛمـ ُمّم٤مدره، ورواه سم٢مؾمٜم٤مده إًمٞمف.61/664يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 

ـ ُمّم٤مدره ذم ، يمذًمؽ أورده اًمسٞمقـمل وٛم 89يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمثٕمٚمال، حت٘مٞمؼ د. ظم٤مًمد اًمٕمٜمزي ص

 .154، ص( قر ًمٚمسٞمقـمل سملم اعمخٓمقط واعمٓماقعُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اًمدر اعمٜمث)اًمدر اعمٜمثقر يٜمٔمر: 
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طمدوث ٟمقع ُمـ اًماٜم٤مىمض سمٞمٜمٝم٤م، وم٤مطما٤مج إمم أىمقاَل اًمسٚمػ واظماٚمط هب٤م ، وم٠مدى 

 اًماٗمسػم  إمم ؾمؼم عمروي٤مشمف، وحترير ٕىمقال اعمٗمنيـ.

طمديثف يم٤مًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ، أو  ٙمذب ه٤مًمٙم٤م ذميمام وضمد ُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من ُماٝمام سم٤مًم

 يم٤مسمـ زيد وحيٞمك سمـ ؾماّلم، مم٤م أوٕمػ رواي٤مت اًماٗمسػم اًمقاردة قمـ ـمري٘مٝمؿ. ٤موٕمٞمٗمً 

 المنهج الثاني : الجمع بين الرواية والدراية
وُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمـ ـما٘م٦م  -قمغم رأؾمٝمؿ ُمـ ذيمرٟم٤م ُمـ أقمالُمٝمؿ -ؾمٚمٙمف ىمٚم٦م ُمٜمٝمؿ

دهيؿ إمم أن يم٤مد أن يٜمٕمدم ذم أواظمر يما٤مرهؿ، أُم٤م صٖم٤مرهؿ وم٘مد شم٘مٚمص آضماٝم٤مد ًم

 قمٝمدهؿ، واًمٓما٘م٦م اًمال شمٚمٞمٝمؿ، يمام ؾمٞم٠ميت.

وهذا آضماٝم٤مد ُماٜمل قمغم ُمّم٤مدر اًماٗمسػم اًمال ؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمٝم٤م ، سمؾ إن يمثػما 

 ُمـ أىمقاهلؿ هل قما٤مرة قمـ أىمقال اعما٘مدُملم ختػموا ُمٜمٝم٤م وشماٜمقه٤م وٟمسا٧م إًمٞمٝمؿ. 

هلؿ يماػم طمظ ذم اًماٗمسػم آضماٝم٤مدي  ًمٙمـ سمّمقرة قم٤مُم٦م يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مٟمف مل يٙمـ

اًمذي متٞمز سمف ضمٞمؾ اًما٤مسمٕملم، وإٟمام همٚما٧م قمغم ُمٕمٔمٛمٝمؿ اًمرواي٦م واًمٜم٘مؾ، طماك سمٕمض 

ذم اًماٗمسػم ُمٜمٝمؿ، ٓ شمٙم٤مد دمد ًمف إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ آصم٤مره آضماٝم٤مدي٦م، ئمٝمر  اضماٝمدُمـ 

 ذًمؽ سمقوقح قمٜمد اسمـ ضمري٩م واسمـ إؾمح٤مق، وأؿمد ووقطم٤م قمٜمد اًمسٗمٞم٤مَٟملْم.

 لثاني: طريق أىل اللغة: الطريق ا
فمٝمر ذم قمٝمد أشما٤مع اًما٤مسمٕملم مجع ُمـ اًمٚمُّٖمقيلم يم٤من هلؿ رأي واضماٝم٤مد ذم شمٗمسػم 

، وهمػمهؿ.  (161)ت ، وأيب قماٞمدة (117)ت ، واًمٗمراء (116)ت اًم٘مرآن، يم٘مٓمرب 

ًمٙمـ يم٤من إصؾ قمٜمدهؿ ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن: اًمٜمٔمر اًمٚمٖمقي: مم٤م أوىمٕمٝمؿ ذم ذيمر ُمٕم٤من 

ـ ُمراد أي٦موٕمٞمٗم٦م أو سمٕمٞمدة قم
(1)

، سمخالف ـمريؼ اًمسٚمػ اًمال يم٤من اعم٘مّمقد إول 

 ًمدهيؿ هق سمٞم٤من اعمٕمٜمك اعمراد، واحلدي٨م قمـ هذا اًمٓمريؼ ظم٤مرج سمحثٜم٤م.

 المطلب الثاني: مصادر التفسير عند  أتباع التابعين
يم٤من ٕشما٤مع اًما٤مسمٕملم ُمّم٤مدر واوح٦م مل ختاٚمػ قمـ ُمّم٤مدر اًماٗمسػم اًمال يم٤من 

                                           
 . 651-649يٜمٔمر : اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص  (6)   
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ّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم إٓ ذم إو٤موم٦م ُمّمدر ضمديد وهق شمٗمسػم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىماٚمٝمؿ ُمـ اًم

اًما٤مسمٕملم، يمذًمؽ  إو٤موم٤مت يسػمة ٟم٤مدم٦م قمام اؾماجد ذم قمٝمدهؿ، إو٤موم٦م إمم اًماقؾمع ذم 

 سمٕمض شمٚمؽ اًمٓمرق يمام ؾمٞم٠ميت، ًمذا يٛمٙمـ شمٕمداد ُمّم٤مدر شمٗمسػمهؿ يمام يكم:

أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن يمثػما طماك سمٕمض شمقؾمع  :القرآن (4

أيمثرهؿ قماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿيم٤من ُمـ قا ُمـ ىماٚمٝمؿ ، ووم٤مىم
(1)

 اًمذي ـمرق 

وإيْم٤مح ُمِمٙمؾ، وآؾماِمٝم٤مد عمٕمٜمك  ُمٛمؾ، وشمقوٞمح ُماٝمؿ،ؿماك ُم٤مٓشمف، ُمـ سمٞم٤من 

ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، اًمذي سمرع ذم ٟمقع ضمديد ُمـ قمٚمقم اًماٗمسػم وهق قمٚمؿ وسمآي٦م أظمرى، 

 زي٤مدة سمٞم٤من ذًمؽ.اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، ويمذًمؽ حيٞمك سمـ ؾماّلم، وؾمٞم٠ميت 

ظمّمقص٤م ًمدى يما٤مر حمدصمٞمٝمؿ، ًمذا اُماألت ُمروي٤مهتؿ سمآصم٤مر اًمسٜم٦م   :الُسنَّة (1

اعمٗمنة ًمٚم٘مرآن، واعماٞمٜم٦م عمِمٙمٚمف، أو آؾماِمٝم٤مد هب٤م قمغم سمٕمض ُمٕم٤مين أي٦م، أو ذيمر 

سمٕمض أصم٤مر اعمرومققم٦م اعماٛمٛم٦م عمٕمٜمك أي٦م، وئمٝمر هذا ضمٚمٞم٤م ذم شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم، 

أو شم٠ميٞمد ُمٕمٜمك ومٞمٝم٤م أو شماٛمٞمٛمف، أو  ،فمٞمػ اًمسٜم٦م ذم شمٗمسػم أي٤متيمثر ُمـ شمقاًمذي أ

شمرضمٞمحف، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ُمـ شمٗمسػمه أو شمٗمسػم همػمه
(2)

سمذًمؽ أول ُمـ اقماٜمك  وًمٕمٚمف، 

 .هبذا اجل٤مٟم٥م ُمثؾ هذه اًمٕمٜم٤مي٦م ، واهلل أقمٚمؿ 

وُمـ أهؿ ُمقوققم٤مت اًمسٜم٦م اًمال هل٤م قمالىم٦م ُما٤مذة سم٤مًماٗمسػم: ُم٤م يإمٚمؼ سمٜمزول 

يمر أؾما٤مهب٤م، أو حتديد اعماٝمامت، وشمسٛمٞم٦م ُمـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ أي٤مت، وم٘مد أي٤مت ُمـ ذ

اقماٜمك هب٤م أشما٤مع  اًما٤مسمٕملم اقماٜم٤مء يماػما وشمقؾمٕمقا ذم إيراد ؾمٞم٤مىم٤مهت٤م
(3)

طماك وم٤مىمقا 

اًما٤مسمٕملم ذم ذًمؽ
(4)

، ٟمجد ذًمؽ اًماقؾمع وآقماٜم٤مء قمٜمد مجٞمع ُمـ ذيمرٟم٤م قمدا 

                                           
 % ُمـ ُمٛمقع 54اعمّمدر طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ٟمسا٦م شمٗمسػمه سم٤مًم٘مرآن  شم٘مدم أٟمف يم٤من ُمـ  أيمثر ُمٗمني اًمسٚمػ ذم هذا (6)

 شمٗمسػم اًمسٚمػ سم٤مًم٘مرآن قمٜمد اسمـ ضمرير.

 .661ص ،شم٘مدم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم ُمٜمٝم٩م حيٞمك سمـ ؾماّلم ذم شمٗمسػمه (1)

ظمّمقص٤م ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمذي يٙم٤مد شمٗمسػمه يٙمقن ظم٤مص٤م سم٠مؾما٤مب اًمٜمزول وشمسٛمٞم٦م ُمـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ  (1)

 ٓ دمد قمٜمد همػمه! ُم٤م أي٤مت، سمؾ دمد قمٜمده ذم ذًمؽ

 . 1/965يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم  (4)
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اًمسٗمٞم٤مَٟملْم 
(1)

ذًمؽ، هذا ُمع قمٔمؿ ؿم٠مهنام، واإلمج٤مع ل ــ روى ومـؾ ُمـ٤م أىمـاًمٚمََّذْيـ يم٤مٟم 

 قمغم شمقصمٞم٘مٝمام.

أُم٤م اًما٤مىمقن وم٘مد ؿم٤مب ُمروي٤مهتؿ ذم أؾما٤مب اًمٜمزول أُمر ظمٓمػم وهق وٕمػ 

أؾم٤مٟمٞمده٤م أو اٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م: سمؾ رواياٝم٤م دون إؾمٜم٤مد أطمٞم٤مٟم٤م ُمـ سمٕمض ُمـ هق ه٤مًمؽ اًمرواي٦م 

قمٜمد اعمحدصملم يم٤مًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، أو ممـ ذم سمٕمض رواياف ٟمٔمر يم٤مسمـ 

جيد  ًمٚمقاطمدي (أؾما٤مب اًمٜمزول)ذم يما٤مب  -قمغم ؾماٞمؾ اعمث٤مل-يٜمٔمر ح٤مق، وُمـ إؾم

قمنمات اًمرواي٤مت ُمـ هذا اًم٘ماٞمؾ قمـ ُمثؾ ه١مٓء
(2)

، مم٤م  يسادقمل رضورة اًماح٨م 

قمـ أصقل شمٚمؽ اعمروي٤مت وـمرىمٝم٤م، ظمّمقص٤م أن يما٥م اًماٗمسػم وأؾما٤مب اًمٜمزول 

اًماٗمسػم ُمـ  ن أؾما٤مب اًمٜمزول هل٤م طمٙمؿ ؾم٤مئر ُمروي٤متإـم٤مومح٦م هب٤م، وٓ ي٘م٤مل 

هل٤م طمٙمؿ اًمرومع، وسم٤مًما٤مزم  -يمام هق ُمٕمٚمقم-اًماس٤مهؾ وقمدم آقماٜم٤مء، إذ هل 

 راؾمٞمؾ واعمٜم٘مٓمٕم٤مت، ومٙمٞمػ إذا يم٤منومٛمروي٤مت إشما٤مع هل٤م دون إؾمٜم٤مد داظمؾ ذم اعم

 إطم٤مدي٨م اعمٜمٙمرة؟رواي٦م اًمراوي هل٤م ممـ وصػ سم٤مًمٙمذب و

ؿ ًماٗمسػِمهؿ أصمٌر يم٤من ًمإمٔمٞمؿ اًما٤مسمٕملَم اًمّمح٤مسم٦َم وإضمالهلِ  تفسير الصحابة: (3

قمٔمٞمٌؿ قمٜمد شمالُمٞمذهؿ ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، إذ اٟما٘مؾ ذًمؽ اإلضمالل واًمإمٔمٞمؿ إًمٞمٝمؿ، 

، وُمٕم٤مسهتؿ × ذم صحا٦م اًمٜمالإو٤موم٦م عم٤م قمٚمٛمقه ُمـ ُمٜمزًم٦م اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

اًماٜمزيؾ، وُمٕمروماٝمؿ اًما٤مُم٦م سمٚمٖم٦م اًمٕمرب وأطمقاهلؿ، ومٙم٤من أشما٤مع اًما٤مسمٕملم أطمرص ُم٤م 

ًمّمح٤مسم٦م واًمقىمقف قمغم آرائٝمؿ، ًمذا يمثػما ُم٤م يٙمقن ؾم١ماهلؿ يٙمقن قمغم ُمٕمروم٦م أىمقال ا

وصح٤مسماف × ٚمٖمٝمؿ قمـ اًمٜمالًمٚما٤مسمٕملم قماّم سم
(3)

، سمؾ إن يمثػما ُمـ أىمقاهلؿ إٟمام هل 

                                           
، طمٞم٨م ذيمر ُم١مًمٗمف أن اسمـ قمٞمٞمٜم٦م يم٤من أىمؾ 96ص (ٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿاًماٗمسػم سم٤م)يٜمٔمر:  (6)

 إشما٤مع قمٜم٤مي٦م سم٠مؾما٤مب اًمٜمزول قمٜمد اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ! 

ٟمّم٤م قمـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن  14ة، واًما٤مىمل ُمٕمٚم٘م٦م، وُمٜمٝم٤م ُمسٜمد 7ٟمّم٤م قمـ اًمٙمٚمال،  96ُمـ ذًمؽ قمغم ُمثال:  (1) 

ٟمّم٤م قمـ اسمـ إؾمح٤مق  18ٟمّمقص قمـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من، أؾمٜمد واطمدا ُمٜمٝم٤م وم٘مط، و 5مل يسٜمد واطمدا ُمٜمٝم٤م، و 

 .71-55ُمٜمٝم٤م ُمسٜمدة. يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م اعمح٘مؼ ص11

 .1/956يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم  (1) 
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وسمٜمقا شمٗمسػمهؿ قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ هٜم٤م يم٤من اقماٜم٤مؤهؿ سمرواي٦م  ،ختػموا ُمٜمٝم٤م :أىمقال اًمّمح٤مسم٦م

ُمكمء  شمٗم٤مؾمػمهؿُمـ أىمقال اًمّمح٤مسم٦م وطمٗمٔمٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤م وآقماداد هب٤م، وُم٤م وصٚمٜم٤م 

 سمٛمروي٤مهتؿ، يماٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وحيٞمك سمـ ؾماّلم، وقماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين.

اقماٜمك إشما٤مع سماٗمسػم اًما٤مسمٕملم، وم٘مد أظمذوا ُمٜمٝمؿ،  تفسير التابعين وأتباعهم: (1

ورووا قمٜمٝمؿ، ورضمٕمقا إًمٞمٝمؿ ومٞمام أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ، وٟم٘مٚمقا ًمٜم٤م آراءهؿ، وسمٜمقا شمٗمسػمهؿ 

ا ُمٜمف ٓ يٙم٤مد خيرج قمـ أىمقال ُمِم٤مخيٝمؿ ُمـ اًما٤مسمٕملم، وإٟمام قمغم أىمقاهلؿ، وماجد يمثػم

 زي٤مدة سمٞم٤من هل٤م، وإـم٤مًم٦م ًمٚمٕما٤مرة قمٚمٞمٝم٤م. 

سمؾ ُوضمد ُمـ اظماص سمرواي٦م أطمدهؿ وشم٠مصمر سمف ذم ُمٜمٝم٩م شمٗمسػمه، يم٤مسمـ ضمري٩م     

اًمذي ٓزم قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، وطمٗمظ ًمٜم٤م شمٗمسػمه ووم٘مٝمف ُمـ ظمالل ُمس٤مئٚمف ًمف، وقماد 

ؿ، اًمذي اظماص سمٜم٘مؾ شمٗمسػم أسمٞمف وشم٠مصمر سمف، طماك ىمٞمؾ أن اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚم

شمٗمسػمه إٟمام هق ُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ أسمٞمف
(1)

. 

اعمٜمٝم٩م اًماٗمسػمي ًمإمْمٝمؿ، يمسٗمٞم٤من  ذميمام يم٤من ًمٚماٞمئ٦م اًمال قم٤مؿمقا ومٞمٝم٤م أصمر يماػم 

اًمثقري اًمذي ٟمِم٠م سم٤مًمٙمقوم٦م وشم٠مصمر سمٜمٝم٩م ُمٗمنهي٤م اًمذيـ اؿماٝمروا سم٤مًمقرع، وىمٚم٦م 

اًماٗمسػماعمروي، واظماّم٤مر اًمٕما٤مرة ذم 
(2)

 ، ومٙم٤من ُمٜمٝمجف يمذًمؽ.

ُمـ شمٗمسػم يما٤مرهؿ، يمٞمحٞمك سمـ ؾماّلم وقماد  أشما٤مع اًما٤مسمٕملم صٖم٤مر يمذًمؽ أوم٤مد

اٗمسػم، يمام اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين اًمٚمََّذْيـ يم٤مٟم٤م أيمؼم اعمّم٤مدر اعما٘مدُم٦م ٕىمقال اًمٙمٚمال ذم اًم

احلدي٨م قمـ  ٞم٤من اًمثقري، وشم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ قمٜمدٝمام ؾمٗمأوردا أيْم٤م أىمقال ؿمٞمخ

 ًمثقري.اًمٙمٚمال وا

ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذط ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن، وهل أيمؼم ُمّم٤مدر  اللغة العربية: (1

شمٗمسػمه، ٕهن٤م ُمإمٚم٘م٦م سمجٛمٞمع آي٤مشمف وأًمٗم٤مفمف، مم٤م ٓ ي٘مع ًمٚمٛمّم٤مدر إظمرى، وٓ خيٗمك 

                                           
 .6/167يٜمٔمر: اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من إؾما٤مب  (6)

 .1/976 شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم يٜمٔمر: (1)
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آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم ُماٜمل قمغم ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إو٤موم٦م إمم اإلعم٤مم سم٠مىمقال  أن

ع اًما٤مسمٕملم، ظمّمقص٤م يما٤مرهؿ اًمذي قم٤مؿمقا ذم أواظمر اًمسٚمػ، وىمد شمقومر ذًمؽ ٕشما٤م

قمٍم آطماج٤مج اًمٚمٖمقي، يمام أن هذا اًمٕمٍم ؿمٝمد شم٠مؾمٞمس قمٚمقم اًمٚمٖم٦م ، وووع 

ـر شمٜم٤موهل٤م، ًمذا سمرز ذم هذا اًمِم٠من  ؾ ُمٕمروماٝم٤م ، ويسَّ وقاسمٓمٝم٤م وشم٘مٕمٞمد أؾمسٝم٤م، مم٤م ؾمٝمَّ

ٟمقا ًمٙمثػم يمااٝمؿ اًمال قمٜمق ذماًمٚمٖمقيقن اًمذيـ ظم٤موقا ذم اًماـٗمسػم اًمٚمٖمقي ًمٚم٘مرآن  

اٞم٤من ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن وشمرايمٞماف إو٤موم٦م إمم إقمراسمف، وًمٙمـ سم (:ُمٕم٤مين اًم٘مرآن)ـُمٜمٝم٤م سمـ

 اٟمُاِ٘مدوا ذم ىمٚم٦م إعم٤مُمٝمؿ سم٤مًماٗمسػم اعم٠مصمقر ذم اًمسٜم٦م وقمـ اًمسٚمػ، أو قمدم إقمامهلؿ ًمف.

ومم٤م جيدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن يمالم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم ذم اًمٚمٖم٦م يدظمؾ ومٞمام حيا٩م سمف، 

هؿ اًمذيـ ؿمٝمدوا قمٍم آطماج٤مج اًمٚمٖمقي، وم٢من مل يدرضمقا وٛمـ ُمـ ظمّمقص٤م يما٤مر

حيا٩م سمٙمالُمٝمؿ ومال خيرضمقن قمـ يمقهنؿ َٟمَ٘مٚم٦م ًمٚمُّٖم٦م، يمح٤مل ُمٕم٤مسهيؿ ُمـ اًمٚمٖمقيلم 
(1)

. 

٤مُم٦م ُمٗمني ـيمٕم –٠مؾمٚمقسملم ـسمرىمقه ـٝمؿ ـمـد أٟمـجـقي يـرهؿ اًمٚمٖمـاع شمٗمسٞمـد شماـوقمٜم

-اًمسٚمػ
(2)

: 

سمام يٓم٤مسم٘مف ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب، ُمع ذيمر  أؾمٚمقب اًماٗمسػم اًمٚمٗمٔمل: أي شمٗمسػم اًمٚمٗمظ ( أ

قماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿٝمؿ اهد أطمٞم٤مٟم٤م، وأسمرز ُمـ سمرع ومٞمف ُمٜماًمِمق
(3)

 . 

أؾمٚمقب اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر: اًمذي ص٤مر قمٚمام ُمـ قمٚمقم اًماٗمسػم ىم٤مئام سمح٤مًمف،  ( ب

وسمرز ومٞمف ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، وحيٞمك سمـ ؾماّلم، وىمد أًمَّػ يمؾُّ ُمٜمٝمام يما٤مسم٤م ذم ذًمؽ، 

 ٚمف ذم اعماح٨م إظمػم.وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞم

                                           
 .666يٜمٔمر: اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص (6)

 . 615 -67يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ص (1)

 ﴾ی   جئ  حئ   مئ  ﴿قمٜمف ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  16/594( ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: ُم٤م أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 1)
 اعمقت، وىم٤مل اًمِم٤مقمر:       »[  أٟمف ىم٤مل: 11]اًمٓمقر: 

 شؾمٞمٝمٚمؽ قمٜمٝم٤م سمٕمٚمٝم٤م أو شمنح             شمرسمص هب٤م ري٥م اعمٜمقن ًمٕمٚمٝم٤م

، ويٜمٔمر أيْم٤م: اًمِم٤مهد 114/ 11، 66/141، 64/681، 5/91ويٜمٔمر أُمثٚم٦م أظمرى ًمف قمٜمد اسمـ ضمرير: 

 .111-116اًمِمٕمري ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن ص
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وىمد شمقؾمٕمقا ومٞمف يمثػما، ورووا  ما روي عن أىل الكتاب ) اإلسرائيليات(: (1

همرائ٥م ومٞمام يإمٚمؼ سم٘مّمص إٟماٞم٤مء وإُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م، وأوردوا شمٗم٤مصٞمؾ دىمٞم٘م٦م ذم 

اعماٝمامت، ٓ دمده٤م قمٜمد همػمهؿ
(1)

. 

ٓ يإمد ومم٤م يٚمحظ هٜم٤م أن رواي٦م اإلهائٞمٚمٞم٤مت ذم هذا اًمٕمٍم وم٤مق ُم٤م ىماٚمف، سمؾ 

ي  دِّ ، (617)تاًم٘مقل أٟمف مل  يُٗمْ٘مٝمؿ أطمد ُمـ اعما٘مدُملم ذم هد اًم٘مّمص ؾمقى اًمسُّ

وًمٕمؾ ؾما٥م ذًمؽ هق ؿمٖمٗمٝمؿ سم٤مجل٤مٟم٥م اًم٘مّميص وشمٗم٤مصٞمٚمف ُمـ شمٕمٞملم اعماٝمامت 

وشمسٛمٞم٦م اًمذوات
(2)

، ظمّمقص٤م أن اعمٙمثريـ ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا أظما٤مريِّلم أقمالُم٤م ذم اًم٘مّمص 

ؾمٚمٞمامن واسمـ إؾمح٤مق، ًمذا دمد أظما٤مرهؿ واًما٤مريخ واًمسػمة، يم٤مًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ سمـ 

ػَم واًما٤مريخ، ومم٤م ي١مظمذ قمٚمٞمٝمؿ ذم هذا اجل٤مٟم٥م أٟمف  وأؾم٤مٟمٞمدهؿ ُماثقصم٦م ذم يما٥م اًمسِّ

يٖمٚم٥م قمٜمدهؿ رسمط اًم٘مّم٦م سم٤مٔي٦م دون ذيمر ُمساٜمد ذًمؽ، أو سمٞم٤من ُمـ أظمذت قمٜمٝمؿ 

وٓ هذه اعمروي٤مت، اًمال ٓ ؾماٞمؾ إًمٞمٝم٤م إٓ سم٤مًمرواي٦م واًمٜم٘مؾ قمـ اعمّمدر اًمرئٞمز هل٤م، 

أو  ه٤مُمّمدر سمٞم٤من ُمدظمؾ ًمالضماٝم٤مد ومٞمٝم٤م يمام هق ُمٕمٚمقم، هٙمذا رووا ُمٕمٔمٛمٝم٤م دون

ِٚمٝمؿ هل٤م، وهؾ يم٤من ؾماٞمٚمٝم٤م اًمٜم٘مؾ اعما٤مذ ُمـ يما٥م أهؾ اًمٙما٤مب؟ أم قمـ  ٛمُّ ـمري٘م٦م حَتَ

ـمريؼ أهؾ اًمٙما٤مب وُمـ أؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ؟
(3)

ح سم٠مظمذ   إٓ ُم٤م ورد ُمـ أظما٤مر قم٤مُم٦م شمٍمِّ

سمٕمْمٝمؿ ُما٤مذة ُمـ أهؾ اًمٙما٤مب
(4)

. 

                                           
 دمده٤م قمٜمد همػمه،  وُمـ هٜم٤م مل جيد اسمـ ضمرير ُمـ ـ ؾمٚمٞمامن اًمذي اٟمٗمرد سمٛمروي٤مت ٓ ( وهذا يمثػم قمٜمد ُم٘م٤مشمؾ سم6)

ومٙم٤مٟم٧م رواي٦م ياٞمٛم٦م ذم شمٗمسػمه إٓ قمٜمده،  ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ قملمَّ اؾمؿ اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 قمـ ُم٘م٤مشمؾ، وشم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة ًمذًمؽ قمٜمد شمرمجاف.

واوح ذم أؾما٤مب اًمٜمزول ُمـ شمقؾمع ذم اًمسٞم٤مق وشمٗم٤مصٞمؾ ًمٚم٘مّم٦م، ورسمط اًمرواي٤مت  -أيْم٤م -وهذا  (1)

 ًمألطمداث اًمٕمديدة ذم ؾمٞم٤مق واطمد.

ًمؽ اسمـ إؾمح٤مق وم٢من ُمٕمٔمؿ ُمروي٤مشمف ذم اإلهائٞمٚمٞم٤مت يٜمساٝم٤م ًمقه٥م سمـ ُمٜماف، ويروهي٤م قمٜمف ( ىمد يساثٜمك ُمـ ذ1) 

 ُمـ ـمريؼ اسمـ أظمٞمف قماد اًمّمٛمد سمـ ُمٕم٘مؾ، أو همػمه. 

، يمذًمؽ ش ُمـ قمٚمؿ اًم٘مرآن ُم٤م يقاومؼ يمااٝمؿيم٤من ي٠مظمذ قمـ اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين» يم٘مقل اسمـ طما٤من قمـ ُم٘م٤مشمؾ: (4) 

، وىمد شم٘مدم ذًمؽ ذم شمرمج٦م ش٤مق يٙما٥م قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙما٤مبإؾمحرأي٧م حمٛمد سمـ »ىمقل اسمـ أيب ومديؽ: 

 يمؾ ُمٜمٝمام.
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(1)لب الثالث: مظانالمط
 تفسير أتباع التابعين 

ن اًماٗمسػم، وسم٤مإلُمٙم٤من شم٘مسٞمؿ شمٚمؽ اعمٔم٤من إمم ُم٤م يكم: ـ دوَّ شما٤مع يمثػٌم مم  أورد شمٗمسػَم ا

شم٘مدم أن قمٍم  أوال: كتب تفسير أتباع التابعين الجامعة بين الرواية والدراية:

ٛمٜمٝم٤م اًماٗمسػم، سمؾ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم هق سمداي٦م اًمادويـ اًمِم٤مُمؾ عمخاٚمػ اًمٕمٚمقم، وُمـ و

إن ُِمـ أقمالم ُمٗمني إشما٤مع َُمـ يم٤مٟمقا أوائؾ ُمـ اسمادأ اًمادويـ اًمِم٤مُمؾ ًمٕمٚمقم 

 اًمنميٕم٦م، يم٤مسمـ ضمري٩م، واسمـ إؾمح٤مق.

ن شمٗمسػما مجع ومٞمف سملم اًمرواي٦م وآضماٝم٤مد يمام   ويمؾ ُمـ ذيمرٟم٤م ُمـ أقمالم إشما٤مع دوَّ

شم٘مدم ذم شمرامجٝمؿ
(2)

٤مسمف قمـ اًمسػمة اسمـ إؾمح٤مق وم٢من شمٗمسػمه ُماثقث ذم يما ، قمدا

 واعمٖم٤مزي، وىمد وصٚمٜم٤م ُمـ شمٚمؽ اًماٗم٤مؾمػم:

ذيؾ سمـ طماٞم٥م، ـماع سماح٘مٞمؼ ودراؾم٦م د. اهلشمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمرواي٦م  -

قماد اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشم٦م
(3)

. 

 شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمرواي٦م أيب طمذيٗم٦م اًمٜمٝمدي، ُمـ حت٘مٞمؼ اُماٞم٤مز قمرر.  -

 ٚمال.شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم ، ـماع طمديث٤م سماح٘مٞمؼ د. هٜمد ؿم -

 ثانيا: كتب التفسير المأثور المسندة:
ـ يما٥م اًمرواي٦م اًمال أًُمِّٗم٧م ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد، ومم٤م وصٚمٜم٤م   :إو٤موم٦م ًمٚماٗم٤مؾمػم اًمس٤مسم٘م٦م -اسماداء ُم

 (697)ت شمٗمسػم قماد اهلل سمـ وه٥م -
(4)

. 

                                           
قمٜمٞم٧م سم٤معمٔم٤من هٜم٤م اًمٙما٥م اًمال هل ُمٔمٜم٦م وضمقد شمٗمسػم إشما٤مع، وي٘م٤مل هل٤م اعمّم٤مدر أيْم٤م سم٤مقماا٤مر ُم٤م يرضمع  (6) 

إًمٞمف ُمـ رام شمٗمسػمهؿ،  وآصمرت يمٚمٛم٦م اعمٔم٤من ًمئال شمٚمااس سم٤معمّم٤مدر ذم اعمٓمٚم٥م اًمس٤مسمؼ، واًمذي ٟمٕمٜمل هب٤م 

اعمراضمع إوًمٞم٦م اًمال يرضمع إًمٞمٝم٤م أي ُمٗمن، وىمد ؾمامه٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم )ـمرق اًماٗمسػم(، وؾمامه٤م اًمزريمٌم 

ذم اًمؼمه٤من )ُمآظمذ اًماٗمسػم( ، وؾمامه٤م اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ذم اًماحرير واًماٜمقير )اؾماٛمداد قمٚمؿ اًماٗمسػم(. 

 .617يٜمٔمر : ُم٘م٤مٓت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن وأصقل اًماٗمسػم ص: 

، ًمٙمـ ُم٤م ورد قمـ اعما٘مدُملم ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من أن أطمد اًما٤مطمثلم رضمح قمدم وضمقد شمٗمسػم ًمفشم٘مدم قمٜمد ذيمر  (1) 

 ظمالف ذًمؽ.دل قمغم ي

 دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م . ذميمام ـماع سماح٘مٞمؼ أمحد ومريد  (1) 

، وقماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، وشم٘مدم سمـ أٟمس ُم٤مًمؽ رواي٤مت وٟم٘مقٓت ُمٕمدودة قمـ ؿمٞمخٞمف ومٞمف  (4) 

 إول ُمـ هذا اعماح٨م. احلدي٨م قمٜمف ذم اعمٓمٚم٥م
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 .(166)تشمٗمسػم قماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين  -

 صمؿ اًمٙما٥م اًمال ُأًمِّٗم٧م سمٕمد ذًمؽ اًمٕمٝمد ، وي٠ميت قمغم رأؾمٝم٤م:

: وىمد ـمإم٧م ىمٓمٕم٦م صٖمػمة ُمٜمف ُمِماٛمٚم٦م قمغم (149)تقماد سمـ محٞمد شمٗمسػم  -

سمٕمض ؾمقرة آل قمٛمران وؾمقرة اًمٜمس٤مء
(1)

. 

دة ـمإم٤مت، وهق أيمؼم : ـماع يم٤مُمال قم(161)تشمٗمسػم حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي  -

 اًمسٚمػ يمام هق ُمٕمٚمقم.ُمّمدر ًماٗمسػم 

: وىمد ـماع ضمزء ُمٜمف، يِمٛمؾ آظمر ؾمقرة اًما٘مرة وآل (167)تشمٗمسػم اسمـ اعمٜمذر  -

ٟمّمػ ؾمقرة اًمٜمس٤مءُمـ ان وُم٤م ي٘مرب قمٛمر
(2)

. 

(117)تطم٤مشمؿ  أيب شمٗمسػم اسمـ -
(3)

ؼ ىمديام سمج٤مُمٕم٦م  : وضمد ُم٤م ي٘م٤مرب ٟمّمٗمف، طُم٘مِّ

أم اًم٘مرى ذم قمدة رؾم٤مئؾ ضم٤مُمٕمٞم٦م، يمام ـماع ـمإم٦م ؾم٘مٞمٛم٦م ُمع شماٛم٦م ًمٜمقاىمّمف ُمـ 

شمٗمسػمي اسمـ يمثػم واًمدر اعمٜمثقر
(4)

. 

                                           
شمسٛمٞماٝم٤م وأرى أن  م.6415/1114: 6سمػموت، ط ،دار اسمـ طمزم وٟمنماح٘مٞمؼ: خمٚمػ سمٜمٞم٦م اًمٕمرف، سم (6) 

سم٘مٓمٕم٦م ُمـ شمٗمسػم قماد سمـ محٞمد همػم دىمٞمؼ! ٕهن٤م ذم طم٘مٞم٘ماٝم٤م قما٤مرة قمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت وشماامت ُمـ ظمالل شمٗمسػم 

ٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ، أصمااٝم٤م ص٤مطم٥م اًمٜمسخ٦م قمغم ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ًما -وشمٗمسػم اسمـ اعمٜمذر أيْم٤م-قماد سمـ محٞمد 

( ، وئمٝمر أهن٤م آصم٤مر خما٤مرة ُمـ شمٗمسػم اسمـ محٞمد 6/64ذم ه٤مُمِمٝم٤م )يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم اسمـ اعمٜمذر

 وًمٞمس٧م ىمٓمٕم٦م ُمساقوم٤مة أصم٤مر ُمـ ذًمؽ اجلزء ، يدل قمغم ذًمؽ أُمقر، ُمٜمٝم٤م:

 أن يمثػم ُمـ اًمرواي٤مت شمادأ سم٘مقل: ىم٤مل قماد ذم شمٗمسػمه ، وٟمحق ذًمؽ. -6

يمثػم ُمـ اعمروي٤مت حمذووم٦م اًمسٜمد، وقمٜمد اًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ذيمر رضم٤مل سمٕمض شمٚمؽ أصم٤مر  -1

 .11اعمسٜمدة، ُمثؾ رىمؿ 

 .456،  415،  186،  174،  161، 158أهن٤م قما٤مرة قمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت، ٟمحق أصم٤مر  إمم وضمقد ُم٤م يِمػم -1

همػم ُمقضمقدة ذم هذه اًم٘مٓمٕم٦م، ٟم٦م ُمع اًمدر اعمٜمثقر وضمدت آصم٤مرًا قمزاه٤م اًمسٞمقـمل ًمٕماد سمـ محٞمد قازسم٤معم -4

 ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران . 11-18ُمثؾ سمٕمض ُم٤م ورد ذم شمٗمسػم أي٤مت 

 .م6411/1111: 6سماح٘مٞمؼ د. ؾمٕمد سمـ حمٛمد اًمسٕمد، وٟمنم دار اعمآصمر: اعمديٜم٦م اًمٜماقي٦م، ط (1) 

أن  ؾَّ ٕرسمٕم٦م ىمَ ومٝمذه اًماٗم٤مؾمػم ا» اعم٠مصمقر، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: وهذه اًماٗم٤مؾمػم إرسمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمدار اًماٗمسػم (1)

. اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من ش اًمّمح٤مسم٦م و اعم٘مٓمقع قمـ اًما٤مسمٕملمقمٜمٝم٤م رء ُمـ اًماٗمسػم اعمرومقع و اعمقىمقف قمغم ذَّ يُِم 

 .111/  6إؾما٤مب 

 .ُمٙماا٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًما٤مز، ُمٙم٦موٟمنم  اًمٓمٞم٥م، حمٛمد سماح٘مٞمؼ: أؾمٕمد( 4)
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(169)تشمٗمسػم أيب اًمِمٞمخ سمـ طمٞم٤من  -
(1)

يمثػم ُمـ ُمروي٤مشمف ًمٙمـ  : وهق ُمٗم٘مقد،

 .(اًمدر اعمٜمثقر)ُماثقصم٦م ذم 

 (461)تأُم٤م اسمـ ُمردويف 
(2)

ومٚمؿ يٕماـ سماٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم شمٗمسػمه، وًمٕمؾ   ،

ؾما٥م ذًمؽ هق اهاامُمف سم٤معمرومقع ُمـ آصم٤مر اًماٗمسػم دون همػمه، ًمذا يم٤مٟم٧م رواياف قمـ 

ُمٓمٚم٘م٤م ؿاًما٤مسمٕملم ٟم٤مدرة ضمدا ، وأُم٤م شم٤مسمٕمقهؿ ومٚمؿ يرو قمٜمٝم
(3)

. 

 يْم٤م اًمٙما٥م اًمال أوردت أؾم٤مٟمٞمده٤م ذم ُم٘مدُم٤مهت٤م، وُمـ أمهٝم٤م:وُمـ ذًمؽ أ

(417)ت شمٗمسػم اًمثٕمٚمال  -
(4)

: ـماع ـمإم٦م ؾم٘مٞمٛم٦م
(5)

، وىمد طم٘مؼ ُمٜمذ ُمدة ذم 

 ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى.

 (566)ت شمٗمسػم اًماٖمقي  -
(6)

 : ُمٓماقع أيمثر ُمـ ـمإم٦م.

 :-مم٤م ـماع  –وُمـ أمهٝم٤م  ثالثا: كتب التفسير المعتنية بالمأثور غير المسندة:

: وىمد أورد ( سمحر اًمٕمٚمقم)اعمسٛمك  (175)ت ػم أيب اًمٚمٞم٨م اًمسٛمرىمٜمدي شمٗمس -

 يمثػما ُمـ شمٗمسػمي اًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ.

متٞمز سم٤مقماٜم٤مئف سماٗمسػم : و(اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن)اعمسٛمك (451)تشمٗمسػم اعم٤موردي -

 حيٞمك سمـ ؾماّلم يمام شم٘مدم.

                                           
ث أصاٝم٤من اعمٕمروف سم٠ميب( 6) اًمِمٞمخ، وطَمٞم٤َّمن ضمدُّ أسمٞمف. اٟمٔمر: شمذيمرة  أسمق حمٛمد، قماداهلل سمـ حمٛمد، احل٤مومظ حمدِّ

يـ ًمٚمداودي 1/945احلٗم٤مظ   .6/141، ـما٘م٤مت اعمٗمنِّ

خ. يٜمٔمر: ـما٘م٤مت اًمداودي  (1) ث اعمٗمنِّ اعم١مرِّ  .6/91أسمق سمٙمر، أمحد سمـ ُمقؾمك، إصٗمٝم٤مين، اعمحدِّ

، 1اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، عاإلُم٤مم اسمـ ُمردويف وُمٜمٝمجف ذم اًماٗمسػم، د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي، ُمٚم٦م  :( يٜمٔمر1)

 .76ص

اًمٕمرائس ذم ىمّمص )س٤مسمقري، اإلُم٤مم اًمٗمن، ًمف أيْم٤م ( أسمق إؾمح٤مق أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمثٕمٚمال اًمٜمٞم4)

يـ ًمٚمداودي (إٟماٞم٤مء  .6/65. يٜمٔمر: ـما٘م٤مت اعمٗمنِّ

، سماح٘مٞمؼ أضمزاء  61م، ذم 1111 -هـ  6411 -ًماٜم٤من  -سمػموت  -( ُمـ إصدار دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 5)

 . 4/159غم أن حم٘م٘مف ومٞمف َٟمَٗمس اًمراومْم٦م، ومٚمٞمحذر، يٜمٔمر ُمثال شمٕمٚمٞمؼ ًمف ذم قمأيب حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر، وُيٜمَاَّف 

اء احل٤مومظ اعمٗمن اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل. واًمٗمراء: ٟمسا٦م إمم قمٛمؾ اًمِٗمَراء وسمٞمٕمٝم٤م. ( 6) أسمق حمٛمد، احلسلم سمـ ُمسٕمقد، اًمٗمرَّ

يـ ًمٚمداودي   .6/657يٜمٔمر: ـما٘م٤مت اعمٗمنِّ
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 .(اعمحرر اًمقضمٞمز)اعمسٛمك  (541)ت شمٗمسػم اسمـ قمٓمٞم٦م  -

 .(زاد اعمسػم)عمسٛمك ا (597)ت شمٗمسػم اسمـ اجلقزي  -

 .(شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ)اعمسٛمك  (774)ت شمٗمسػم اسمـ يمثػم  -

: وهق أمجٕمٝم٤م، وىمد (966)ت ًمٚمسٞمقـمل (در اعمٜمثقر ذم اًماٗمسػم سم٤معم٠مصمقراًم) -

 طمٗمظ ًمٜم٤م يمثػما ُمـ رواي٤مت اعمّم٤مدر اعمٗم٘مقدة.

وُمـ أمهٝم٤م ؾمػمة اسمـ  رابعا: الكتب األرخرى، رخصوصا كتب السَِّير والتراجم:

ن إؾمح٤مق ، وخماٍمه٤م اعمٕمروف سمسػمة اسمـ هِم٤مم، وىمد شم٘مدم أن اسمـ إؾمح٤مق مل يدوِّ

 شمٗمسػما: ًمٙمـ شمٗمسػمه ُماثقث ذم يما٤مسمف اًمسػمة.

أُم٤م يما٥م احلدي٨م اجل٤مُمٕم٦م وم٘مد يم٤من اقماٜم٤مؤه٤م سم٤مٔصم٤مر اعمرومققم٦م صمؿ اعمقىمقوم٦م قمغم     

اًمّمح٤مسم٦م، وىمد شمرد رواي٤مت قمـ اًما٤مسمٕملم قمٜمد سمٕمْمٝمؿ يم٤مًماخ٤مري ذم صحٞمحف ًمٙمٜمٝم٤م 

سماٗمسػمهؿ ذم أسمقاب اًماٗمسػم  ُمـ اقماٜمك ُمٜمٝم٤م ومٚمؿ أىمػ قمغمُمٕمٚم٘م٦م، أُم٤م قمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم 

 اعمٕم٘مقدة ومٞمٝم٤م.
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 الثاني املبحث

 سمات تفسري أتباع التابعني 
 وقيمته العلمية ومدى اعتماده لدى املفسرين

 : سمات تفسير تابعي التابعينالمطلب األول
الل ُم٤م ؾماؼ ذم اًمٗمّمؾ إول ياالم ًمٜم٤م أن شمٗمسػم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم ىمد شماقأ ُمـ ظم

ٚماف ًمذًمؽ، وًمٕمٚمٜم٤م  ُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م قمٜمد اعمٗمنيـ، وهذا يٕمقد إمم ُمزاي٤م وؾمامت أهَّ

 ٟمح٤مول اؾماجالء سمٕمض شمٚمؽ اًمسامت واعمزاي٤م ومٞمام يكم:

 أوال: كونو في عصر السلف وقرون الخيرية
رخير الناس قرني، ثم »: ×ل رؾمقل اهللىم٤مل: ىم٤م ومٗمل طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد 

الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبُق شهادُة أحِدىم يميَنو، 
ُماٗمؼ قمٚمٞمف شويميُنو شهادتَو

(1)
.

٤مل اًمٜمقوي ذم ذطمف هلذا وىمد سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمراد هبذه اًم٘مرون اًمثالصم٦م، وم٘م

واظماٚمػ ذم اعمراد سم٤مًم٘مرن... ، × اًم٘مرون ىمرٟمفاشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ظمػم»احلدي٨م: 

شواًمّمحٞمح أن ىمرٟمف اًمّمح٤مسم٦م، واًمث٤مين اًما٤مسمٕمقن، واًمث٤مًم٨م شم٤مسمٕمقهؿ
(2)

. وىم٤مل احل٤مومظ 

ثم  »،  : أي اًم٘مرن اًمذي سمٕمدهؿ وهؿ اًما٤مسمٕمقنشلونهمـي ثم الذين»ىمقًمف: » اسمـ طمجر:
 ش: وهؿ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم شالذين يلونهم

(3)
. 

وُمٜمٝمؿ أشما٤مع -٦م اًم٘مرون اًمثالصم٦مواوح٦م قمغم أومْمٚمٞمومٗمل هذا احلدي٨م دًٓم٦م 

يمثرت قمغم ُمـ سمٕمدهؿ، ومتٞمزهؿ سم٤مخلػمي٦م واًمٕمداًم٦م، دون ُمـ سمٕمدهؿ اًمذيـ  -اًما٤مسمٕملم

واؾمادل »احلدي٨م، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:  ٤مل أؿم٤مر إًمٞمٝماومٞمٝمؿ اًمّمٗم٤مت اًمذُمٞمٛم٦م يم٤مًم

هبذا احلدي٨م قمغم شمٕمديؾ أهؾ اًم٘مرون اًمثالصم٦م وإن شمٗم٤موشم٧م ُمٜم٤مزهلؿ ذم اًمٗمْمؾ، وهذا 

                                           
 .84/ 8، ذح ُمسٚمؿ ًمٚمٜمقوي 676/ 1يٜمٔمر: صحٞمح اًماخ٤مري  (6)

 ، سماٍمف يسػم.84/ 8( ذح ُمسٚمؿ ًمٚمٜمقوي 1)

 .8/ 7( يٜمٔمر: وماح اًما٤مري 1)
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ل قمغم اًمٖم٤مًم٥م وإيمثري٦م، وم٘مد وضمد ومٞمٛمـ سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًم٘مرٟملم ُمـ حمٛمق

وضمدت ومٞمف اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة اعمذُمقُم٦م: ًمٙمـ سم٘مٚم٦م، سمخالف ُمـ سمٕمد اًم٘مرون اًمثالصم٦م 

شوم٢من ذًمؽ يمثر ومٞمٝمؿ واؿماٝمر
 (1)

. 

وقمٚمٞمف ُم٣م قمٛمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سمٞم٤من ُمراشم٥م إُم٦م، سم٢مدراضمٝمؿ وٛمـ اًمسٚمػ 

٦م، وم٤مًما٤مسمٕمقن وما٤مسمٕمقهؿسمٛمراشم٥م صمالث اسماداء سم٤مًمّمح٤مسم
(2)

. 

 ثانيا: أنو امتداد لتفسير الصحابة والتابعين
أي أن ومٞمف ؾمامشمف وُمٞمزاشمف، ُمـ اًمقوقح واًمسٝمقًم٦م واًمؽميمٞمز قمغم اعمٕمٜمك اعمراد، 

وشمرك اًماٙمٚمػ وآؾمآمراد، إو٤موم٦م إمم قمدم اًماقؾمع، ُمع آقماامد قمغم شمٗمسػم 

، وقمدم ٗم٤مظ سمٓم٤مسمع اًماٚم٘مل ومٞمف، واًمٕمٜم٤مي٦م سم٢مؾمٜم٤مده، وآطماؾمٚمٗمٝمؿ، واًمازام رواياف

اخلروج قمـ هنجف وـمري٘ماف، إو٤موم٦م إمم اؾماٛمرار ُمسػمة آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم اًمذي 

ر ومٞمف اًما٤مسمٕمقن أـمٚم٘مف اًمّمح٤مسم٦م، وشمّمدَّ
(3)

، واؾماٛمر قمٜمد يما٤مر شم٤مسمٕمٞمٝمؿ إٓ أٟمف ىمؾَّ قمٜمد 

 صٖم٤مرهؿ، إمم أن يم٤مد يْمٛمحؾ ذم اًمٓما٘م٦م اًمال شمٚمٞمٝمؿ.

 اللغوي ونشأة علوم اللغة وتدوين مفرداتها:ثالثا: أنو شهد عصر االحتجاج 
هـ، وىمد أدريمف يما٤مر 651اعما٘مرر أن قمٍم آضماٝم٤مد اًمٚمٖمقي يٜماٝمل ذم طمدود قم٤مم 

إشما٤مع، ًمذا دمد شمٗمسػمهؿ اًمٚمٖمقي ياٚمغ اًمذروة، وإن مل يدظمؾ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم ُمـ 

ؿ يمح٤مل اًمٚمٖمقيلم حيا٩م سمٙمالُمٝمؿ، ومال خيرضمقن قمـ يمقهنؿ َٟمَ٘مٚم٦م ًمِٚمُّٖم٦م،  حُيَْا٩مُّ سمٜم٘مٚمٝم

اًمذيـ قم٤مسوهؿ، يمام شم٘مدم
(4)

  . 

 وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف.  رابعا: تطور التفسير وتوسعو في عهدىم:   

                                           
 ( يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ.6)

يم٤مًمسٞمقـمل اًمذي ىمسؿ ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ أرسمٕم٦م أىمس٤مم، ضمٕمؾ اًم٘مسؿ إول عمٗمني اًمسٚمػ سمٓما٘م٤مشمف  (1)

 .6/1141، اإلشم٘م٤من 1/658، ويٜمٔمر: اًمؼمه٤من 9اًمثالث. ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ ص

 .1/966: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم( يٜمٔمر1)

 .666:  اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص( يٜمٔمر4)
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 المطلب الثاني: قيمتو العلمية ومدى اعتماده لدى المفسرين
يم٤من ًمٚمٛمزاي٤م واًمسامت اًمس٤مسم٘م٦م ذم شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم أصمٌر ذم إيمس٤مسمف اًم٘مٞمٛم٦م 

قماامد ٓ اُمادادا –اقماامده ُمـ ىماؾ أقمالم ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمال سمرزت ُمـ ظمالل

واقماا٤مرهؿ ًمف دون ُمـ سمٕمدهؿ، ئمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤م  -أىمقال اًمسٚمػ ذم ـما٘م٤مهتؿ اًمثالث

ومٞمام شم٘مدم ُمـ اقماٜم٤مء أئٛم٦م اًماٗمسػم اعمسٜمديـ سمٜم٘مؾ شمٗم٤مؾمػم أقمالم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم رواي٦م 

٤مع، اًمذيـ ٟم٘مؾ صٖم٤مُرهؿ شمٗمسػَم ودراي٦م ، سمدءا سم٠موائؾ اًمٜم٘مٚم٦م ُمـ هذا اجلٞمؾ، ضمٞمؾ إشما

يما٤مِرهؿ، يمام رأيٜم٤م حيٞمك سمـ ؾماّلم وقماد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين اًمّٚمَذْيـ ٟم٘مال يمثػما ُمـ شمٗمسػم 

ٝمام اًمثقري، ٕمض اعمقاوع، يمذًمؽ ٟم٘مال شمٗمسػم ؿمٞمخذم سم ىماٚمٝمام اًمثقرييمذا اًمٙمٚمال، و

اهلجري، وهٙمذا همػمهؿ ممـ مل شمّمٚمٜم٤م يمااٝمؿ، صمؿ اًمٓما٘م٦م اًمال شمٚمٞمٝمؿ ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م 

قمٜم٤مياٝمؿ ذم ٟم٘مؾ شمٗمسػم اًمسٚمػ  ؾَّ اًمذيـ شمقىمٗمقا قمـ آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم، وضمٕمٚمقا ضُم 

، وقَمْاد سمـ مُحَْٞمد، وسم٘مل سمـ خمٚمد، سمـ طمٜماؾ أمحد اإلُم٤مم سمٓما٘م٤مهتؿ اًمثالث، ُمـ أُمث٤مل

واسمـ ُم٤مضمف وهمػمهؿ ، صمؿ ضم٤مء إُم٤مم اعمٗمنيـ حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي اًمذي اطماٗمك 

 ذم يما٤مسمف، ويم٤مٟم٧م ًمف قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سمف، ُمـ طمٞم٨م اقماامده سماٗمسػم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم

وآطماج٤مج سمف وشمرضمٞمحف أطمٞم٤مٟم٤م قمغم أىمقال ُمـ ىماٚمف يمام شم٘مدم
(1)

، وذم اعم٘م٤مسمؾ يم٤من 

ده٤م طم٤مل خم٤مًمٗماٝم٤م ٕىمقال ر اعمٕم٤مسيـ ٕشما٤مع اًما٤مسمٕملم ويلمأىمقال اًمٚمٖمقييٜم٘مد 

اًمسٚمػ، مم٤م يدل قمغم قمدم اقماا٤مره٤م قمٜمده ذم هذه احل٤مل
(2)

. 

                                           
ـ ىماٚمف أطمٞم٤مٟم٤م. يٜمٔمر: ص (6) ـ زيد وشمرضمٞمحف طماك قمغم أىمقال ُم  .649شم٘مدم أن ًمف اقماٜم٤مء ظم٤مص سماٗمسػم قماد اًمرمحـ سم

[ سمٕمد أن أورد 61]اًم٘مّمص:  ﴾ڱ  ڱ  ںڱ   ڱ  ﴿ ُمث٤مل ذًمؽ: ُم٤م ذيمره قمٜمد شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: (1)

أىمقال اًمسٚمػ وُمٜمٝمؿ اسمـ ُمسٕمقد واسمـ قما٤مس وُم٤مهد واًمْمح٤مك واحلسـ وىما٤مدة واسمـ إؾمح٤مق واسمـ زيد  

وأهن٤م قمغم ىمقًملم: إول أن اعمراد وم٤مرهم٤م ُمـ يمؾ رء إٓ ُمـ ذيمر ُمقؾمك، وأظمر أٟمف وم٤مرغ ُمـ اًمقطمل 

هق أسمق قماٞمدة[ ُمٕمٜمك سمٕمض أهؾ اعمٕمروم٦م سمٙمالم اًمٕمرب ]  وىم٤مل» اًمذي قمٝمده اهلل إًمٞمٝم٤م، صمؿ ىم٤مل : واًمٕمٝمد

ُمـ احلزن، ًمٕمٚمٛمٝم٤م سم٠مٟمف مل يٖمرق. ىم٤مل: وهق ُمـ ىمقهلؿ: دم ومرغ: أي  ﴾ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿ذًمؽ: 

 .68/669. شمٗمسػم اسمـ ضمرير شوهذا ىمقل ٓ ُمٕمٜمك ًمف خلالومف ىمقل مجٞمع أهؾ اًما٠مويؾٓ ىمقد وٓ دي٦م: 
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ـُ أيب طم٤مشمؿومم  ـ اقماٜمك سماٗمسػمهؿ أيْم٤م اسم
(1)

وأيْم٤م اسمـ اعمٜمذر -
(2)

 ، وهمػمهؿ. 

يمام اطماٗمك سماٗمسػم إشما٤مع اعمٗمنون همػم اعمسٜمديـ يم٤معم٤موردي، واسمـ قمٓمٞم٦م، واسمـ 

ًمدر اعمٜمثقر ذم اًماٗمسػم ا)صمؿ اًمسٞمقـمل اًمذي أقمٛمؾ ذم شمٗمسػمه اجلقزي، واسمـ يمثػم، 

ُم٤م ذيمره ذم ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ (سم٤معم٠مصمقر
(3)

، يمؾ ذًمؽ يدل قمغم ىمٞمٛم٦م شمٗمسػم إشما٤مع 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمٙم٤مٟماف اعمٕماؼمة ًمدى اعمٗمنيـ اًمذيـ اقماٛمدوه وىمرٟمقا أصح٤مسمف سمٛمـ 

وهؿ مجٞمٕم٤م أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سماٗمسػم اًم٘مرآن، واقماؼموا ظمالومٝمؿ ُمٔمٜم٦م ًمالسماداع  ىماٚمٝمؿ، وقمدُّ

ٕملم ُمـ قَمَدَل قمـ ُمذاه٥م اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسم»اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: وآٟمحراف سم٤مًماٗمسػم، ىم٤مل 

وشمٗمسػمهؿ إمم ُم٤م خي٤مًمػ ذًمؽ يم٤من خمٓمئ٤ًم ذم ذًمؽ، سمؾ ُماادقم٤ًم وإن يم٤من ُماٝمدًا 

اًمٕمٚمؿ وأدًماف وـمرق اًمّمقاب، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ  قُمٖمٗمقرًا ًمف ظمٓم١مه، وم٤معم٘مّمقد سمٞم٤من ـمر

أن اًم٘مرآن ىمرأه اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕمقن وشم٤مسمٕمقهؿ، ويم٤مٟمقا أقمٚمؿ سماٗمسػمه وُمٕم٤مٟمٞمف، يمام 

، ومٛمـ ظم٤مًمػ ىمقهلؿ وومنَّ اًم٘مرآن ×  رؾمقل اهللسمف  أهنؿ أقمٚمؿ سم٤محلؼ اًمذي سمٕم٨م اهلل

شسمخالف شمٗمسػمهؿ وم٘مد أظمٓم٠م اًمدًمٞمؾ واعمدًمقل مجٞمٕم٤ًم 
 (4)

. 

ٟماٞمج٦م اٟمدراضمف ذم شمٗمسػم  -سمال ؿمؽ-إن ٟم٘مؾ شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وآقماداد سمف 

اًمسٚمػ اًمذي اقماٜم٧م سمف إُم٦م، يمقٟمف ذم اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م وأىمرب إمم ُمٜمٝمؾ اًمٜماقة 

ره اًمادع وشمِمقسمف إهقاء،  سمخالف اًم٘مرون اًما٤مًمٞم٦م اًمال ومِم٧م اًمّم٤مذم اًمذي مل  شُمَٙمدِّ

ومٞمٝم٤م اًمادع وشمٕمزز أُمر اعماادقم٦م، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ُمٕمرض ذطمف طمدي٨م اسمـ 

واشمٗم٘مقا أن آظمر ُمـ يم٤من ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ممـ ي٘ماؾ ىمقًمف ُمـ قم٤مش »ؼ: ُمسٕمقد اًمس٤مسم

وأـمٚم٘م٧م  ،اًمادع فمٝمقرا وم٤مؿمٞم٤مإمم طمدود اًمٕمنميـ وُم٤مئالم، وذم هذا اًمقىم٧م فمٝمرت 

                                           
 . ٤611مشمؾ سمـ طمٞم٤من، يٜمٔمر: صشم٘مدم أن ًمف قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سماٗمسػم ُم٘م (6)

ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م  1619أصمر ُمـ ُمٛمقع  676، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ن ًمف قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سماٗمسػم اسمـ ضمري٩مأ 617ص شم٘مدم (1)

 % ذم آصم٤مر اسمـ ضمري٩م سمٛمٗمرده! 8اعمٓماققم٦م ُمـ شمٗمسػمه، أي أيمثر ُمـ 

 ( يمام شم٘مدم ذم سمداي٦م هذا اعماح٨م.1)

 .41ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًماٗمسػم، ص (4)
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اعمٕمازًم٦م أًمسٜماٝم٤م
(1)

، ورومٕم٧م اًمٗمالؾمٗم٦م رؤوؾمٝم٤م، واُمُاِحـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞم٘مقًمقا سمخٚمؼ 

ن، وفمٝمر اًم٘مرآن، وشمٖمػمت إطمقال شمٖمػما ؿمديدا، ومل يزل إُمر ذم ٟم٘مص إمم أ

فمٝمقًرا سَمـٞمِّٜم٤ًم طماك يِمٛمؾ إىمقال وإومٕم٤مل  شيفشو الكذب ثم»:  × ىمقًمف

شواعمٕما٘مدات
 (2)

. 

وهٜم٤م ُمس٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م يٜماٖمل ـمرطمٝم٤م، وهل هؾ يم٤من اقماداد أئٛم٦م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم سمجٛمٞمع 

 ـما٘م٤مت أشما٤مع اًما٤مسمٕملم؟

أن اقمادادهؿ يم٤من سم٤مًمٓما٘م٦م اًمٙمؼمى واًمقؾمٓمك دون  -واهلل أقمٚمؿ-اًمذي فمٝمر زم 

صٖم٤مرهؿ
(3)

، طمٞم٨م مل أر اقماداد اًمٓمؼمي واسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ سم٤مًماٗمسػم اًمٜمٔمري 

إن صما٧م  -ورسمام يم٤من هذا ؾماا٤م ًمٕمدم إيراد شمٗمسػم حيٞمك اسمـ ؾماّلم ًمٚمٓما٘م٦م اًمّمٖمرى، 

 وُمـ ذم ـما٘ماف ُمـ صٖم٤مر إشما٤مع. -أهنؿ وىمٗمقا قمٚمٞمف

 –صمؿ إين مل أىمػ قمغم ُمٗمن ُماٝمد ذم ـما٘م٦م صٖم٤مر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م 

ؾماّلم اًمذي أًمػ يما٤مسمف سم٤مًم٘مػموان سمٕمٞمدا قمـ اعمنمق طمٞم٨م ـمٚمع ىمرن  سمـ حيٞمك ؾمقى

مم٤م يدل أن أهؾ اًمُسٜم٦َّم ذم شمٚمؽ اًمٓما٘م٦م وُمـ سمٕمدهؿ إمم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م  -اعآسماد

اًمازُمقا شمرك آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم، ُمٙماٗملم سمٜم٘مؾ شمٗمسػم ُمـ ىماٚمٝمؿ ُمـ ـما٘م٦م اًمّمح٤مسم٦م 

واًما٤مسمٕملم ويما٤مر أشما٤مقمٝمؿ، ًمٞم٘مػ اًمٜم٤مس قمغم اًماٗمسػم اًمّمحٞمح اًمإمٞمد قمـ إهقاء 

 دقم٦م.واًمْمالٓت، اًمّم٤مذم ُمـ ؿمقائ٥م اعماا

 وًمٕمكم أخلص ُم٤م دقم٤مين هلذا اًم٘مقل ذم إؾما٤مب اًما٤مًمٞم٦م:

                                           
 .551 -61/546ذهال ذم اًمسػم شمراضمؿ قمدد ُمٜمٝمؿ ، يٜمٔمر: ( وىمد أورد اًم6)

 .8/  7( وماح اًما٤مري 1)

يالطمظ أن مجٞمع ُمـ ذيمرٟم٤م هؿ ُمـ يما٤مر إشما٤مع اًمذيـ قم٤مؿمقا سملم أواظمر اًم٘مرن إول وُمٜماّمػ اًم٘مرن  (1)

م، اًمث٤مين، قمدا اسمـ زيد وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  ومٝمام ُمـ اًمٓما٘م٦م اًمقؾمٓمك، وٓ يقضمد ُمـ صٖم٤مرهؿ إٓ اسمـ ؾمالّ 

 وم٘مد اُماد سمف اًمٕمٛمر إمم ذًمؽ اًمٕمٝمد. 698ن ووم٤مة ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قم٤مم قْ ؾ يمَ ٙمِ ِْم وٓ يُ 
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هـ ، وٓ 651أن  اعما٘مرر أن قمٍم آضماٝم٤مد اًمٚمٖمقي يٜماٝمل ذم طمدود قم٤مم  -6

 ؿمؽ أن هذا اًما٤مريخ أدريمف يما٤مر أشما٤مع اًما٤مسمٕملم دون صٖم٤مرهؿ.

٤من ذم أواظمر اًم٘مرن أن اسماداء اٟماٗم٤مش اًما٤مـمؾ وسمروز اعماادقم٦م وشمٓم٤موهلؿ يم -1

، ومل يٙمد اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م يساٝمؾ طماك وصٚمقا سمالط اخلٚمٞمٗم٦م اعم٠مُمقن ياًمث٤مين اهلجر

( ومتٙمٜمقا ُمـ إىمٜم٤مقمف سمٛمذه٥م اعمٕمازًم٦م اًمٗم٤مؾمد، وم٤مسمادأ اُماح٤من 168 -698)ظمالوماف 

  .اًمٕمٚمامء سمام يٕمرف سمٗماٜم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن

صٜمٞمع أئٛم٦م ٟمَ٘مَٚم٦م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر ُمـ اعما٘مدُملم ممـ وصٚماٜم٤م شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ، وقمغم  -1

ٝمؿ قمـ أطمد ُمـ صٖم٤مر ـك رواياـػ قمٚمـؿ أىمـري، ومٚمـريـ اًمٓماـٛمٗمسـ٤مم اًمـرأؾمٝمؿ إُم

 أشما٤مع اًما٤مسمٕملم.

اٟم٘مٓم٤مع آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم قمٜمد أهؾ إصمر ذم أواظمر قمٍم أشمـا٤مع اًما٤مسمٕملم،  -4

واٟمحس٤مر قمٜم٤مياٝمؿ سمٜم٘مؾ شمٗمسػم ُمـ ؾمٚمٗمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم ويما٤مر أشما٤مقمٝمؿ 

 ومحس٥م، إمم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري.

ومٞمج٤مب سم٠من  :ذم ىمرون اخلػمي٦م ُمٜمدرضمقن أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ىمٞمؾ: إن صٖم٤مروم٢من 

اخلالف يماػم ذم حتديد ُمدة اًم٘مرن، طماك طمٙمك سمٕمْمٝمؿ شمٗم٤موشم٤م ذم ُمدة يمؾ ـما٘م٦م، وٓ 

ل ُمـ خيرج ُمـ هذه اعمٞمزة ويْمٕمػ اٟماس٤مهبؿ إًمٞمٝم٤م ذم طم٤مل اًم٘مقل سمْمٞمؼ  -ؿمؽ أن أوَّ

سمٞمٜمام يم٤من طمظ ُمـ ىماٚمٝمؿ  اجلٞمؾ آظمر أضمٞم٤مل ـما٘م٤مت اًمسٚمػ،هق هذا  -ُمدة اًم٘مرن

 أيمؼم ذم ٟمٞمؾ ذًمؽ اًمنمف. 

ٟمف سمٕمد هذا اًماٞم٤من اًمقاوح ذم اٟمدراج أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وٛمـ إوأظماؿ وم٠مىمقل: 

ُمـ دائرة شمٗمسػم  مجٞمٕم٤م اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م وم٢مٟمف ٓ قمؼمة سمٛمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ ، سم٠من أظمرضمٝمؿ

ُمـ اًمسٚمػ اًمذي ُيٜمَ٘مؾ وُيٕماَٛمد قمٚمٞمف، ٕن ذًمؽ ظمالف قمٛمؾ ضمٝم٤مسمذة اعمٗمنيـ 

 اعما٘مدُملم واعما٠مظمريـ. 

                           



 واصلالرخالد بن يوسف د.                                        : أعالمو ومعالمو       تفسير أتباع التابعين

411 

 الثالث املبحث
 أثر أتباع التابعني في التفسري

 : تطور تدوين التفسير في عهدىم وتوسعو المطلب األول
يٕماؼم قمٍم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ُمرطمٚم٦م وم٤مصٚم٦م ذم شم٤مريخ شمدويـ اًمٕمٚمقم قمٛمقُم٤م، وشم٘مدم 

ًمذًمؽ أصمر ذم  ويم٤منيم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم، ذم اًماٛمٝمٞمد ٟماذة قمام اؾماجد ذم احلر

 ومٞمام يكم: ٟمجٛمٚمفاًماٗمسػم، 

 :التفسير بشمولو جميع آيات القرآنتوسع  -4
يم٤من ُمـ ُمٞمزة شمٗمسػم اًمسٚمػ قمٛمقُم٤م أن يٗمن ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م أؿمٙمؾ واطماٞم٩م إمم  

ضمؾ ي٠ميت اًمٜمال سمٞم٤مٟمف، ذًمؽ أن اًم٘مرآن ٟمزل سمٚمس٤من قمريب ُمالم قمغم أهؾ ًمٖماف، ومٙم٤من اًمر

ع اًم٘مرآن ويٗمٝمٛمف ُما٤مذة، وُمـ صَمؿَّ ُيْسِٚمؿ، هٙمذا يم٤من ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م، إٓ ومٞمسٛم ×

، صمؿ ضم٤مء ضمٞمؾ اًما٤مسمٕملم ويم٤مٟمقا قمغم ىمدر يماػم ×أن يِمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ رء ومٞمس٠مًمقا اًمٜمال 

ُمـ إدراك اًمٚمٖم٦م وسم٤مًما٤مزم ومٝمؿ  اًم٘مرآن، ًمٙمـ عم٤م دظمؾ ذم اإلؾمالم ُمـ ًمٞمس ُمـ أهؾ 

ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن، وم٤موٓمر اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕمقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م َصُٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ وَمْٝمُؿ يمثػم 

ُمـ سمٕمدهؿ إمم شمقوٞمح يمثػم ُمـ آي٤مشمف هلؿ، وسمذًمؽ شمقؾمع اًماٗمسػم، وهٙمذا عم٤م ضم٤مء 

ضمٞمؾ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم يم٤من اًماقؾمع أيمثر ُمـ ىماؾ، طماك فمٝمر ُمـ ومن مجٞمع ؾمقره وآي٤مشمف 

أن سمٕمض  وُمٕمٔمؿ أًمٗم٤مفمف، يمام رأيٜم٤م ذم شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن ، وحيٞمك سمـ ؾماّلم، ُمع

حيٙمل قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ( 697)تإشما٤مع ىمد يَمِره هذا اعمٜمٝم٩م، ومٝمذا ويمٞمع سمـ اجلراح 

ؾ ـره٤م ُمثــك آظمـ٤م إًمـٝمــ أوًمـقرة ُمـرون اًمســ يٗمسـف اًمذيـاـ٤من ٓ يٕمجـف يمـأٟم( 666)ت

اًمٙمٚمال.
(1)

  
 هؾ هذا اعمٜمٝم٩م طم٤مدث ذم ضمٞمؾ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم أم يم٤من ىماٚمف؟واًمس١مال هٜم٤م 

                                           
 .7/171( اجلرح واًمإمديؾ 6)
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: إن اعما٠مُمؾ ذم شمٗمسػم ُمـ ىماٚمٝمؿ وأظما٤مر ُمٗمنهيؿ: جيد ُم٤م -أقمٚمؿواهلل -أىمقل 

، يم٤مًمذي ذيمره اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م قمٜمدهؿ وضمقد شمٗمسػم يمؾ ًمٗمظ ذم أي٦ميِمػم إمم 

رأي٧م ُم٤مهدا يس٠مل اسمـ قما٤مس قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن وُمٕمف أًمقاطمف »، ىم٤مل: (667)ت

شومٞم٘مقل ًمف اسمـ قما٤مس: ايما٥م ، ىم٤مل: طماك ؾم٠مًمف قمـ اًماٗمسػم، يمٚمف 
 (1)

. 

ع ذم اًماٗمسػم ضمدا طماك ومنَّ   يمذًمؽ ُوضِمد ذم ُم٤م وصٚمٜم٤م ُمـ آصم٤مر اًما٤مسمٕملم ُمـ شمَقؾمَّ

اًمقاوح ُمـ اًم٘مرآن ، ُمـ ذًمؽ شمٗمسػم ؾمٕمٞمد سمـ ضماػم ُمـ رواي٦م قمٓم٤مء سمـ ديٜم٤مر
(2)

 

قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ
(3)

، طمٞم٨م إن اًمٜم٤مفمر ومٞمف يٚمٛمس سمقوقح شمٗمّمٞمؾ ؾمٕمٞمد سمـ ضماػم  

اعمث٤مل هذه أي٤مت ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر، وهل ًمٙمؾ ًمٗمظ ذم أي٦م ُمع ووقطمف، ومٕمغم ؾماٞمؾ 

 أي٦م، ومنه٤م سم٘مقًمف:  ﴾ڀ  ڀ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

يٕمٜمل إذا يم٤مٟم٤م سمٙمريـ مل حيّمٜم٤م  [1]اًمٜمقر: ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿڀ  ڀ  ڀ ﴿» 

ٿ   ٿ    ﴿جيٚمدمه٤م احلٙم٤مم إذا رومع إًمٞمٝمؿ وؿمٝمد أرسمٕم٦ٌم ُمـ اعمسٚمٛملم أطمراٌر قمدوٌل ، 

 . يٕمٜمل ذم طمٙمؿ اهلل اًمذي طمٙمؿ قمغم اًمزاين ، ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ﴿ يٕمٜمل ذم رضهبام. ﴾ٹ  

ڦ  ﴿، : شمّمدىمقن سم٤مهلل يٕمٜمل سماقطمٞمد اهلليٕمٜمل ﴾ڤ  ﴿يٕمٜمل: احلٙم٤مم،  ﴾ڤ   ڤ   ﴿

                                           
 .6/85( شمٗمسػم اًمٓمؼمي 6)

( وهق ُمـ صم٘م٤مت أهؾ ُمٍم ، ومل يسٛمع ُمـ ؾمٕمٞمد ُما٤مذة ، وإٟمام وضمد ذم اًمديقان سمدُمِمؼ صحٞمٗم٦م اًماٗمسػم 1)

/ 1ٚمؽ سمـ ُمروان سمٓمٚم٥م ُمٜمف، ومروى ُمٜمٝم٤م ، يٜمٔمر: اجلرح واًمإمديؾ اًمال يمااٝم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ضماػم ًمٕماد اعم

ن ُمـ اًماٗمسػم، وىمد اقماٜمك اسمـ أيب طم٤مشمؿ سمرواي٦م قمٓم٤مء قمـ 116 ،  وُمٕمٚمقم أن هذه اًمّمحٞمٗم٦م ُمـ أوائؾ ُم٤م دوِّ

 ؾمٕمٞمد، وًمق وصٚمٜم٤م شمٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ يم٤مُمال ُٕمٙمـ مجع هذه اًمّمحٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م أو ضمٚمٝم٤م!

ات اًمرواي٤مت ُمـ هذه اًمٓمريؼ، سمٞمٜمام مل يقرد اسمـ ضمرير ُمٜمٝم٤م إٓ ذم صمالصم٦م ُمقاوع ( أورد اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمنم1)

وم٘مط! وًمٕمؾ هذا يم٤من ؾماا٤م ذم يمقن آصم٤مر ؾمٕمٞمد سمـ ضماػم اًماٗمسػمي٦م قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ أيمثر ُمٜمٝم٤م قمٜمد اسمـ 

ضمرير. )ذيمر د. حمٛمد سمـ قماد اهلل اخلْمػمي أن ٟمسا٦م ُمروي٤مت ؾمٕمٞمد قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ زادت سمثالصم٦م 

ح أٟمف مل ياالم ًمف ؾما٥م ذًمؽ، يٜمٔمر: اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أ وٕم٤مف قمام قمٜمد اسمـ ضمرير ، صمؿ سَّ

 (.86أيب طم٤مشمؿ ص
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يٕمٜمل: وشمّمدىمقن سم٤مًمإم٨م اًمذي ومٞمف ضمزاء إقمامل، وم٠مىمٞمٛمقا احلدود،  .﴾ڦ

مه٤م،﴾ڄ﴿ وًمٞمحرض، يٕمٜمل: .﴾ڄ﴿  ،يٕمٜمل رضمٚملم ومّم٤مقمداً  ﴾ڄ﴿ . يٕمٜمل: طمدَّ

(1) ش : اعمّمدىملم. يٕمٜمل ﴾ ڄ  ڃ﴿
  . 

مم٤م ؾماؼ يٛمٙمـ اًم٘مقل أن سمٞم٤من ُمٕمٜمك يمؾ ًمٗمظ ذم أي٦م ىمد ُوضِمد ىماؾ قمٍم أشما٤مع 

اًمساؼ ذم ذًمؽ،   دود ، ويادو أن ًماالُمٞمذ اسمـ قما٤مساًما٤مسمٕملم، ًمٙمـ ذم ٟمٓم٤مق حم

ًمٔمٝمقر احل٤مضم٦م إمم  ٟماٞمج٦م عم٤م اؿماٝمر قمٜمٝمؿ ُمـ اًماقؾمع ذم آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم قوه

اًماقؾمع ذم  ٧م احل٤مضم٦م أيمؼم، وسم٤مًما٤مزم يم٤من شم٤مسمٕمل إشما٤مع يم٤مٟم، صمؿ عم٤م ضم٤مء قمٍمذًمؽ

ذًمؽ أيمؼم، طمٞم٨م فمٝمرت اًماٗم٤مؾمػم اًمال شمٗمن اًم٘مرآن يم٤مُمال، يماٗمسػم اًمٙمٚمال، 

وشمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، وشمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم.

 : ظمّمقص٤م ُم٤م يكم : التوسع في مصادر التفسير وموضوعاتو -1

، وؾمٚمٙمف ُمٗمنو اًمّمح٤مسم٦م  ×اًمرؾمقل  ذم قمٝمدٟمِم٠م  اًمذي : التفسير بالقرآن -

وُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ، ًمٙمـ شمقؾمع ومٞمف شم٤مسمٕمق اًما٤مسمٕملم شمقؾمٕم٤م يماػما طماك ص٤مروا أيمثر 

اًمٓما٘م٤مت اًمثالث إقمامٓ ًمف
(2)

وفمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤م قمٜمد ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن وقماد اًمرمحـ ، 

 سمـ زيد ن أؾمٚمؿ وحيٞمك سمـ ؾماّلم.

اًمسٜم٦م ذم شمٗمسػم  ظمّمقص٤م حيٞمك سمـ ؾماّلم اًمذي وفمَّػ التفسير بالسنة: - 

 يمام شم٘مدم. ،أي٤مت أو شم٠ميٞمد ُمٕمٜمك ومٞمٝم٤م أو شماٛمٞمٛمف، أو شمرضمٞمحف سمِمٙمؾ ضمكم

ٜمقه قمٚمقم  التفسير باللغة: - وىمد شمقؾمع ومٞمف ًمٖمقيق أشما٤مع اًما٤مسمٕملم يمثػما، ووٛمَّ

اًمٚمٖم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ ٟمحق وإقمراب واؿما٘م٤مق وأؾم٤مًمٞم٥م، أُم٤م ُمٗمنوهؿ وم٘مد أدظمٚمقا 

                                           
، وىمد 568-1/557. ويٜمٔمر  أيْم٤م شمٗمسػم آي٦م اًمديـ  1516 -8/1568( أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمسػمه 6)

 .1/195أورده اًمسٞمقـمل ُمٛمققم٤م ذم اًمدر اعمٜمثقر 

، 96، ص (ٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿاًماٗمسػم سم٤م)حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ذم سمحثف  ذًمؽ د. أصما٧م ( 1)

وقمّٚمؾ ذًمؽ سمام أورده اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ شمٗمسػم قماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ اًمذي ٓ يٗمقىمف أطمد 

ـ ؾم ـ أظمرضم٤م شمٗمسػمهؿ . ىمٚم٧م: ومٙمٞمػ ًمق أظمرضم٤م شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سم ـ اًمسٚمػ ذم ذًمؽ مم ـ ؾمالم؟ُم    ٚمٞمامن، وحيٞمك سم
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ـ سمـ زيد ذم آقماٜم٤مء سمنمح اًمٖمري٥م وذيمر سمٕمض ذًمؽ قمغم ٟمٓم٤مق وٞمؼ، يمٕماد اًمرمح

اًمِمقاهد، وحيٞمك سمـ ؾماّلم ذم آقماٜم٤مء سماقضمٞمف اًم٘مراءات اعمخاٚمٗم٦م
(1)

، أُم٤م أهؿ ضم٤مٟم٥م 

 .سمٞم٤مٟمف ًمٖمقي ـمرىمقه ومٝمق اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، وؾمٞم٠ميت

شم٘مدم ذم ُمّم٤مدر شمٗمسػمهؿ أن أهمٚماٝمؿ شمقؾمع ومٞمٝم٤م، ٓؾمٞمام اًمٙمٚمال  اإلسرائيليات: -

 إؾمح٤مق. وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن واسمـ

: متٞمز ذم ذًمؽ االستنباط واستخراج المعاني الدقيقة لآليات، وإيراد لطائف التفسير -

ـ ىماٚمٝمؿ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًماٗمسػم، يمام شم٘مدم. ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  اًمذي وم٤مق مجٞمع أىمراٟمف وُم

  :ظهور علم الوجوه والنظائر -3

اًمقاردة ذم اًمقضمف اًمقضمقه: هل اعمٕم٤مين اعمخاٚمٗم٦م ًمٚمَّٗمظ اًم٘مرآين، واًمٜمٔم٤مئر: أي٤مت 

اًمقاطمد
(2)

قمٚمؿ ُمـ قمٚمقم اًماٗمسػم اعمٝمٛم٦م، سمرز ومٞمف ُم٘م٤مشمؾ سمـ  ، و)اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر(

ل ُمـ أًمّ  ُمسا٘ماًل  ٤ميما٤مسمً ػ ومٞمف ؾمٚمٞمامن اًمذي يم٤من أوَّ
(3)

ذم شمٗمسػمه سمجالء ، وسمرز
(4)

 ،

ويمؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمده قمٞم٤مل قمٚمٞمف ذم هذا اًمٕمٚمؿ، هم٤مي٦م يمؾ ُمٜمٝمؿ آؾمادراك قمٚمٞمف
(5)

 ،

 ٤مع اًما٤مسمٕملمـــومٞمف ُمـ أشما َػ ـــيمام أًمَّ 
(6)

( 659)تلم سمـ واىمد اعمروزي ــــاحلس :
(7) ،  

                                           
 . 488، 1/476، 115/ 6، وُمـ أُمثٚم٦م شمقضمٞمف اًم٘مراءات ذم شمٗمسػمه: 6/65يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػمه  ( 6)

 .669يٜمٔمر: أٟمقاع اًماّمٜمٞمػ اعمإمٚم٘م٦م سماٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ص (1)

د. قماد اهلل ؿمح٤مشم٦م قم٤مم  ُمـ حت٘مٞمؼ (واًمٜمٔم٤مئر إؿما٤مه)سم٤مؾمؿ وىمد ـماع يما٤مسمف . 6/611: اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم ( يٜمٔمر1)

م ُمـ إصدار دار همري٥م سم٤مًم٘م٤مهرة، يمام ـماع 1111م ٟمنم اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙما٤مب سم٤مًم٘م٤مهرة، وأقمٞمد ـمإمف قم٤مم 6975

 وإصدار ُمريمز مجٕم٦م اعم٤مضمد سم٤مإلُم٤مرات. (اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر)، سم٤مؾمؿ م 1116 سماح٘مٞمؼ أ.د. طم٤مشمؿ اًمْم٤مُمـ قم٤مم

 ُمقوٕم٤م ُمـ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر. ٤141مشم٦م حم٘مؼ شمٗمسػمه أطمَم ومٞمف ( شم٘مدم ذم شمرمج٦م ُم٘م٤مشمؾ أن د. قماد اهلل ؿمح4)

 .669ص ،، أٟمقاع اًماّمٜمٞمػ اعمإمٚم٘م٦م سماٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ71-5/69 يٜمٔمر: شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ )ىمسؿ اًمدراؾم٦م( (5)

ُذيمر أن اًمٙمٚمال أًّمػ يما٤مسم٤م ذم اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، ًمٙمـ مل يِماٝمر يمِمٝمرة يما٤مب ُم٘م٤مشمؾ. يٜمٔمر:  أٟمقاع اًماّمٜمٞمػ  (6)

 . 669إمٚم٘م٦م سماٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صاعم

، اعمٗمن، اعمحدث، اًم٘م٤ميض، ًمف شمٗمسػم اًم٘مرآن، واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ، ووضمقه اًم٘مرر ُمقٓهؿ أسمق قمكم (7)

، واًمذي أـمٚمؼ أطمد ُمّم٤مدر اًمثٕمٚمال ذم اًماٗمسػم يما٤مسمف . و6/661اًم٘مرآن. يٜمٔمر: ـما٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي

وىمٞمؾ همػم ذًمؽ، يٜمٔمر:  ،78ػ واًماٞم٤من قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن صيٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م اًمٙمِم قمٚمٞمف )شمٗمسػم اًمقاىمدي(!

 =( يما٤مب ذم اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر166يمذًمؽ ٓسمٜمف قمكم سمـ احلسلم )ت  .1/481ومٝمرؾم٧م ُمّمٜمٗم٤مت اًماٗمسػم 
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(671)ته٤مرون سمـ ُمقؾمك إقمقر و
(1)

، اًمذي أسمرز هذا (111)ت، وحيٞمك سمـ ؾماّلم 

اًمٕمٚمؿ ذم شمٗمسػمه سمّمقرة ضمٚمٞم٦م
(2)

. 

ظهور كتب التفسير الشاملة الجامعة بين المنهجين األثري والنظري  -1
 )االجتهادي(:
، صمؿ ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م طمٞم٨م  ×ٜمذ قمٝمد اًمرؾمقل ٤مد ذم اًماٗمسػم ُمفمٝمر آضماٝم

شمقؾمٕمقا ومٞمف، ويم٤من ٓسمـ قما٤مس إصمر اًمٙماػم ذم ذًمؽ، صمؿ ًماالُمٞمذه ُمـ سمٕمده ذم قمٍم 

اًما٤مسمٕملم يمٛمج٤مهد وقمٙمرُم٦م وؾمٕمٞمد سمـ ضماػم، همػم أن سمٕمض اًما٤مسمٕملم يمره اًماقؾمع ومٞمف، 

ظمّمقص٤م ذم اعمديٜم٦م واًمٙمقوم٦م
(3)

ًمٚمٛمٗمن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أو ، وىمد يم٤من ُيرَوى اًماٗمسػم 

إُم٤م سمٛمٕمٜمك ضمديد أو ختػما ُمـ سملم أىمقال ُمـ ىماٚمف  :وومٞمف ُم٤م هق ُمـ اضماٝم٤مده ،اًما٤مسمٕملم

فمٝمر ُمـ  :وشم٘مٕمدت قمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وشماٜمٞمف، صمؿ عم٤م ضم٤مء قمٍم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم

 اًم٘مرآن سم٤مًمٚمٖم٦م ومحس٥م، مم٤م ضمٕمؾ اًمسٚمػ يٜماذون ذًمؽ اًمٓمريؼ، اًمٚمٖمقيلم ُمـ ومنَّ 

يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕمقن، ٟمٔمرا عم٤م أطمدث ذًمؽ ُمـ وماح سم٤مب  ويدقمقن إمم ُم٤م

ًمٚمٛماادقم٦م ًما٠مويؾ اًم٘مرآن طمس٥م أهقائٝمؿ، طماك ضم٤مء اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ومجٛمع سملم 

 أم أن هٜم٤مكاًمٓمري٘مالم، واًمس١مال اعمٓمروح هٜم٤م: هؾ اسمـ ضمرير أّول ُمـ اسمادأ ذًمؽ؟ 

 يماٛمؾ قمغم يديف؟ُمٗم٘مقدة سملم قمٍمه وقمٍم اًمسٚمػ شمٓمقر ومٞمٝم٤م اًماٗمسػم طماك اطمٚم٘م٦م 

إن اًمساٞمؾ ًمإلضم٤مسم٦م قمغم ذًمؽ هق آـمالع قمغم يما٥م اًماٗمسػم اجل٤مُمٕم٦م اعمدوٟم٦م ذم 

                                           
، ومٝمرؾم٧م 619ص اعمرضمع اًمس٤مسمؼيٜمٔمر:  يم٤من أطمد ُمّم٤مدر اًمثٕمٚمال طمٞم٨م أـمٚمؼ قمٚمٞمف )اًمٜمٔم٤مئر(،=

 .6118، 1/6194ُمّمٜمٗم٤مت اًماٗمسػم 

د اهلل اًماٍمي، اًم٘م٤مرئ اًمٜمحقي، يم٤من أول ُمـ ؾمٛمع سم٤مًماٍمة ُمـ وضمقه اًم٘مراءات وأًّمٗمٝم٤م، وشمااع ( أسمق قما6)

.  ويما٤مسمف ُمٓماقع سماح٘مٞمؼ د. طم٤مشمؿ اًمْم٤مُمـ، ويٙم٤مد يٙمقن ٟمسخ٦م 1/148اًمِم٤مذ ُمٜمٝم٤م . يٜمٔمر: هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م 

 .611ُمـ يما٤مب ُم٘م٤مشمؾ ، يٜمٔمر: أٟمقاع اًماّمٜمٞمػ اعمإمٚم٘م٦م سماٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ص

دو أٟمف  أًّمػ يما٤مسمف ذم اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر سمٕمد اًماٗمسػم واؾماٚمف ُمٜمف، إذ ٓ ذيمر  ًمف ذم اًماٗمسػم، إو٤موم٦م إمم أن ُمٕمٔمؿ ويا( 1)

ـ حمٙمؿ اهلقاري  .6/11 ُم٤مدشمف ُمقضمقدة ذم شمٗمسػمه. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ شمٗمسػم يما٤مب اهلل اًمٕمزيز هلقد سم

 .769/ 1 ( يمسٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م ، وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل. يٜمٔمر: شمٗمسػم اًما٤مسمٕملم1)
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شمٚمؽ اعمدة، وىمد فمٝمر سملم أيديٜم٤م يما٤مسم٤من يم٤مُمالن ًماٗمسػم اًم٘مرآن يٜماٛمٞم٤من ًمٓمري٘م٦م اًمسٚمػ 

ذم إيراد ُم٤م أصمر قمٜمٝمؿ ُمع رء ُمـ اضماٝم٤مد اعمٗمنيـ، مه٤م شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن 

 وحيٞمك سمـ ؾماّلم.

وىمد ادقمك سمٕمض اعمٕم٤مسيـ أن حيٞمك سمـ ؾماّلم هق أول ُمـ مجع سملم اعمٜمٝمجلم، 

وأورد أىمقال اًمسٚمػ وٟم٤مىمِمٝم٤م، ورضمح سمٞمٜمٝم٤م، وأقمٛمؾ ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ذم اًم٘مرآن، 

وأٟمف احلٚم٘م٦م اًمقاصٚم٦م اعماٛمٛم٦م سملم قمٍم اًمسٚمػ واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي
(1)

، وزقمٛمقا سم٠من 

ديـ ذًمؽ سمقضمقد رواي٦م ًمٞمحٞمك قمٜمد اسمـ اسمـ ضمرير اـّمٚمع قمغم شمٗمسػم اسمـ ؾماّلم ُم١ميم

ضمرير!
(2)

 واجلقاب قمغم ذًمؽ ُمـ وضمقه: 

أن حيٞمك سمـ ؾماّلم ُُمِ٘مؾُّ ذم سم٤مب اًمؽمضمٞمح واًمٜم٘مد واعمٜم٤مىمِم٦م، يقرده أطمٞم٤مٟم٤م  -6

سم٠مًمٗم٤مظ ُمقضمزة ضمدا شمدل قمغم اظماٞم٤مره ًمٙمـ دون ُمٜم٤مىمِم٦م، وهذا ٓ يٙمٗمك ًمٚمحٙمؿ سم٠مٟمف 

ٜم٤م أن ذًمؽ اعمٜمٝم٩م ُمروي قمّٛمـ ىماٚمف أقمٛمؾ ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم اًماٗمسػم، ظمّمقص٤م إذا قمٚمٛم

ذم ُمس٤مئؾ ُمٜمثقرة، ومٝمذا قماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ يٛمثؾ طمٚم٘م٦م ُمٝمٛم٦م ذم شمٓمقر 

                                           
واحل٤مل أن » :46طمٞم٨م ىم٤مل ص (شم٤مريخ اًماٗمسػم ورضم٤مًمف)حمٛمد اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر ذم يما٤مسمف  ( ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ6)

احلٚم٘م٦م اًمال ياؿ هب٤م اشمّم٤مل اًمسٚمسٚم٦م وو٤مقم٧م قمـ اًمٙم٤مشمالم اعمحدصملم ذم شم٤مريخ اًماٗمسػم: ُمـ اعمسانمىملم 

ٞمػ شمٓمقر ومٝمؿ اًماٗمسػم قمام يم٤من قمٚمٞمف وهمػم اعمسانمىملم، هل طمٚم٘م٦م أومري٘مٞم٦م شمقٟمسٞم٦م، سم٤مًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ياْمح يم

ذم قمٝمد اسمـ ضمري٩م، إمم ُم٤م أصاح قمٚمٞمف ذم شمٗمسػم اًمٓمؼمي، وياْمح عمـ يم٤من اًمٓمؼمي ُمديٜم٤ًم ًمف سمذًمؽ اعمٜمٝم٩م 

 . وشمإماف ذم ذًمؽ د. هٜمد ؿمٚمال حم٘م٘م٦م شمٗمسػم حيٞمك سمـشذم شمٗمسػمه اًمٕمٔمٞمؿ إصمري اًمٜمٔمري اًمذي درج قمٚمٞمف

 .79، ص(حيٞمك سمـ ؾمالم ذم اًماٗمسػمُمٜمٝم٩م )، وص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م 66-64، 6/61ؾمالم 

، قمـ ؿمٞمخف حمٛمد سمـ قماد اهلل سمـ 417/ 1حيٞمك سمـ ؾماّلم قمٜمد اسمـ ضمرير  ( وردت رواي٦م ياٞمٛم٦م ُمـ رواي٤مت1)

(، ىم٤مل: صمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾماّلم، أن ؿمٕما٦م طمدصمف قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم، قمـ اًمزهري، 168قماد احلٙمؿ اعمٍمي )ت

ًمٚمٛماٛماع إذا مل جيد اهلدي ومل يّمؿ  × رظمص رؾمقل اهلل» قمـ ؾم٤ممل سمـ قماد اهلل سمـ قمٛمر، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل:

وهل رواي٦م ُمرومققم٦م ذم ُمس٠مًم٦م وم٘مٝمٞم٦م شمٜمدرج وٛمـ ش. طماك وم٤مشماف أي٤مم اًمٕمنم، أن يّمقم أي٤مم اًمانميؼ ُمٙم٤مهن٤م

ُمروي٤مت احلدي٨م اًمال ياٜم٤مىمٚمٝم٤م اعمحدصمقن يمام ئمٝمر ُمـ إؾمٜم٤مده٤م، ومال قمالىم٦م هل٤م سم٤مًماٗمسػم اعما٤مذ، وٓ دًٓم٦م 

. يٜمٔمر أيْم٤م : ُم٘م٤مٓت ذم 6/66قف اسمـ ضمرير قمغم شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم، يمام ادقم٧م حم٘م٘ماف ومٞمٝم٤م قمغم وىم

 .188قمٚمقم اًم٘مرآن وأصقل اًماٗمسػم ص 
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اًماٗمسػم، وُمـ شمااع سمٕمض ُم٤م روي قمٜمف ًمقضمد ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ، ومٕمغم ؾماٞمؾ اعمث٤مل 

اًمٕمٚمامء ي٘مقًمقن ومٞمف ىمقٓن: ُمٜمٝمؿ  »، ىم٤مل:  ﴾ڃ   چ  چ  ﴿ شمٗمسػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

: ىَمؾَّ ُمٞم٧ٌم يٛمقت إٓ اًماٗم٧م  وىم٤مل آظمرون أظمرة سمس٤مق اًمدٟمٞم٤م، ي٘مقل: ؾم٤مق ُمـ

چ   ﴿ إطمدى ؾم٤مىمٞمف سم٤مٕظمرى. ىم٤مل اسمـ زيد: همػم أٟم٤م ٓ ٟمِمؽ أهن٤م ؾم٤مق أظمرة، وىمرأ:

ىم٤مل: عم٤م اًماٗم٧م أظمرة سم٤مًمدٟمٞم٤م، يم٤من اعمس٤مق إمم اهلل، ىم٤مل: وهق  ﴾ڇ ڇ ڇ

شأيمثر ىمقل ُمـ ي٘مقل ذًمؽ 
(1)

  . 

ىمقال ويٜم٤مىمش ويرضمح سم٘مقاقمد واوح٦م، وهذا يٜم٘مض ُم٤م وم٤مسمـ زيد هٜم٤م يٜمٔمر ذم إ

ادقمل سم٠من حيٞمك سمـ ؾماّلم أّول ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ، وٓ يإمد أن يٙمقن اؾماٗم٤مد ُمـ اسمـ زيد 

 أصمٜم٤مء شماٚمٛمذه قمغم يديف سم٤معمديٜم٦م، واهلل أقمٚمؿ.

أن ُمٛمؾ ُم٤م ذم شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم ُمـ ُمٜمٝم٩م اًماٗمسػم اًمٚمُّٖمقي وإقمامل  -1

وقمٚمقُمٝم٤م ُمإمٚمؼ سماٞم٤من إؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م ُمـ شمقوٞمح اعمٗمردات، ىمقاقمد اًمٚمُّٖم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م 

وُمٕم٤مين احلروف ، واًما٘مديؿ واًما٠مظمػم، وسمٞم٤من ُمٕم٤مين آؾماٗمٝم٤مم
(2)

، وُمثؾ هذا ُمٜمثقر 

ذم شمٗمسػم ُمـ شم٘مدُمف أيْم٤م، وإن يم٤من ُمـ متّٞمز ذم هذا اًما٤مب ومٝمق ذم يمثرة شمقضمٞمف 

دظمٚمٝم٤م اسمـ ؾماّلم ذم اًم٘مراءات، أُم٤م دقمقى حم٘م٘م٦م شمٗمسػمه أن ُمـ اًمٕمٜم٤مس اًمال أ

اًماٗمسػم: آهاامم سم٤مإلقمراب وشمٕمٚمٞمٚمف
(3)

: ومٚمؿ أىمػ قمغم ذًمؽ ذم اعمٓماقع ُمـ شمٗمسػمه، 

 إقمراهب٤م طمٞم٨م طم٤موًم٧م شمااع أي٤مت اعمِمٙمٚم٦م ذم اإلقمراب ومٚمؿ أضمده يآمرق إزم
(4)

 ،

يمذًمؽ مل ياٛمٞمز اسمـ ؾماّلم سمذيمر اًمِمقاهد اًمٚمٖمقي٦م ُمع أٟمف ضم٤مٟم٥م ُمِمٝمقر قمٜمد ُمـ 

ىماٚمف
(5)

ٜم٘مض اجلزم سم٠من اسمـ ؾماّلم أول ُمـ أدظمؾ ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ذم ، يمؾ ذًمؽ ي

                                           
 .568/ 11( أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمسػمه 6)

 .176-159، ص(ُمٜمٝم٩م حيٞمك سمـ ؾمالم ذم اًماٗمسػم)( يٜمٔمر ذًمؽ ذم رؾم٤مًم٦م 1)

 . 6/65( يٜمٔمر : شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم 1)

ـ ؾمالم قازيٜمٔمر ُم (4) ـ ضمرير ذم هذا اجل٤مٟم٥م: رؾم٤مًم٦م ٟم٦م سملم شمٗمسػمي اسم ـ ؾمالم ذم اًماٗمسػم)واسم  .548، ص(ُمٜمٝم٩م حيٞمك سم

 .547يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ص (5)
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 اًماٗمسػم، ومجع سملم اعمٜمٝمجلم إصمري واًمٚمٖمقي. 

يمذًمؽ ٓ يّمح اجلزم سم٤مـمالع اسمـ ضمرير قمغم شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾماّلم عمجرد  -1

اطماامل سمٕمٞمد، صمؿ إن اًمقاىمع يدل قمغم أن ؿمٝمرة شمٗمسػم اسمـ ؾماّلم يم٤مٟم٧م حمدودة اًمزُم٤من 

د ومٚمؿ ياج٤موز اعمٖمرب وإٟمدًمس ظمالل اًم٘مرٟملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع: ًمذا مل ُيٗمِ واعمٙم٤من، 

ُمٜمف اعمِم٤مرىم٦م اعما٘مدُمقن ًمٕمدم اـمالقمٝمؿ قمٚمٞمف، ويإمد شمقاـم١مهؿ قمغم إمه٤مًمف ُمع 

اـمالقمٝمؿ قمٚمٞمف، وئمٝمر أن وصقًمف إمم اعمنمق يم٤من ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس سمٕمد أن ظما٧م 

ووم٘مدت ٟمسخف اًمٙم٤مُمٚم٦م ،ؿمٝمرشمف
(1)

. 

أيديٜم٤م شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن وومٞمف رء يمثػم ُمـ اًمٜمٔمر هذا وىمد فمٝمر سملم 

وآضماٝم٤مد إو٤موم٦م إمم ذيمر ُمروي٤مت ُمـ ىماٚمف،  وقمغم يديف ٟمِم٠م قمٚمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر 

اًمذي يم٤من سم٤مرزا ذم شمٗمسػمه، سمؾ أًمَّػ ومٞمف يما٤مسم٤م ُمسا٘مال يمام شم٘مدم، وىمد اؾماٗم٤مد ُمٜمف حيٞمك 

سمـ ؾماّلم ذم يما٤مسمف قمـ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر
(2)

ٕمد أٟمف أيْم٤م اؾماٗم٤مد ُمـ يما٤مب ، ومال يا

ُم٘م٤مشمؾ ذم اًماٗمسػم، ورسمام شماٚمٛمذ قمٚمٞمف، ٓ ؾمٞمام أن ُم٘م٤مشمال ىم٣م آظمر طمٞم٤مشمف سم٤مًماٍمة 

طمٞم٨م ٟمِم٠م اسمـ ؾماّلم، وحتا٤مج اعمس٠مًم٦م إمم اؾما٘مراء شم٤مم ًماٗمسػمهيام وإضمراء دراؾم٦م 

 ٟم٦م سمٞمٜمٝمام ًمٜمخرج سمٜما٤مئ٩م ُمٝمٛم٦م دمكم ًمٜم٤م هذا إُمر سمِمٙمؾ أدق.قازُم

جلزم  سم٠من حيٞمك سمـ ؾماّلم أّول ُمـ أٟمِم٠م هذه اًمٓمري٘م٦م ًمٞمس ذم مم٤م شم٘مدم ياْمح أن ا

ؾ ًَمْاٜم٦ًَم ذم سمٜم٤مئٝم٤م طماك ايماامهل٤م قمغم يد اسمـ ضمرير.   -سمال ؿمؽ -حمٚمِّف، وًمٙمٜمف   ُيِمٙمِّ

صمؿ إن هٜم٤م ُمس٠مًم٦م ضمديرة سم٤مًماح٨م، وهل أٟمف مل يقضمد ُم٤م سملم قمٍم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم 

ُمـ يم٤من ًمف  -أو اًمث٤مًم٨م سمٕمدهؿاًمذي يٛمثؾ اجلٞمؾ اًمث٤مين -وقمٍم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

اضماٝم٤مد سم٤مرز ذم اًماٗمسػم يمام يم٤من احل٤مل ذم اًمٓما٘م٤مت اًمثالث اًمس٤مسم٘م٦م
(3)

، ومام ؾما٥م  

 ذًمؽ؟ وأيـ احلٚم٘م٦م اعماٛمٛم٦م سمٞمٜمٝمام ؟

                                           
 .659-658( يراضمع ُم٤م شم٘مدم ص 6)

ـ ظمالل اعم( ذيمر ذًم1)  .611اًم٘مرآن ص أٟمقع اًماّمٜمٞمػ اعمإمٚم٘م٦م سماٗمسػمٟم٦م سملم يما٤مسمٞمٝمام، يٜمٔمر :  قازؽ د. ُمس٤مقمد اًمٓمٞم٤مر ُم

 ( ومٗمٞمٝم٤م يمالم ٟمٗمٞمس ُمإمٚمؼ سم٤معمس٠مًم٦م.1، طم٤مؿمٞم٦م )58يٜمٔمر: اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص( 1)
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جي٤مب سم٠من ؾما٥م ذًمؽ ًمٕمّٚمف ُم٤م اؾماجد ُمـ إىمح٤مم قمٚمقم إُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م يمٕمٚمؿ 

ذم ومٝمؿ ٟمّمقص اًمنمع ، وإقمامل  -ظمّمقص٤م اعمٕمازًم٦م-اًمٙمالم ُمـ ىماؾ أهؾ إهقاء 

قم٘مقهلؿ اعمجردة ذم آؾمادٓل هب٤م، واخت٤مذه٤م أؾم٤مؾم٤م ذم احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ صمؿ زّم 

ٚمقصقل إمم احلؼ، وشمٕم٤مًمٞمٝمؿ قمغم أقمٜم٤مىمٝم٤م وومؼ أهقائٝمؿ، وادقم٤مئٝمؿ أن ذًمؽ اًمساٞمؾ  ًم

ُمـ مل ُيٚمِّؿ هب٤م، هذا إو٤موم٦م إمم فمٝمقر قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وشم٘مٕمٞمد أصقهل٤م وشمدويـ أًمٗم٤مفمٝم٤م 

سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمقاؾمٕم٦م اًمذي يم٤من إقمامهل٤م ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن ؾمالطم٤م ذا طمديـ
(1)

، طمٞم٨م 

هقاء ؾ، وم٤مؾماٖمٚمف أهؾ إٓمِ اْ وُمُ  ؼ  أصاح٧م هنا٤م يإم٤موره اجلٛمٞمع، وُمٝمٞمٕم٤م يِرْدُه يمؾ حُمِ 

وضمٕمٚمقه ُمٓمٞم٦م ًما٠ميٞمد دقمقاهؿ وُمٕما٘مداهتؿ اًمٗم٤مؾمدة، واختذوه ـمري٘م٤م إمم آٟمحراف 

سم٤مًماٗمسػم، ومٔمٝمر ُمٜمٝمؿ ًمٖمقيقن أًمَّٗمقا ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ُمٜماٍميـ ًمادقمٝمؿ، ُمثؾ ىمٓمرب 

 (. 165ت(، وإظمٗمش إوؾمط )ؾمٕمٞمد سمـ ُمسٕمدة 116ت)حمٛمد سمـ اعمساٜمػم 

اجلٞمؾ ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمـ اًماٗمسػم  يمؾ ذًمؽ رسمام يم٤من ؾماا٤م يم٤مومٞم٤م ذم إطمج٤مم ذًمؽ

آضماٝم٤مدي واىماّم٤مرهؿ قمغم ٟم٘مؾ شمٗمسػم اًمسٚمػ ىماٚمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم 

ا هلذا اًما٤مب، اًمذي وًم٩م ُمٜمف اعماادقم٦م ، ومٚمٕمؾ  وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ، ورواياف وشمدويٜمف، وذًمؽ ؾمدًّ

أقمالم اًمسٚمػ يقُمئذ أرادوا أن يٕمقدوا سم٤مًمقؾمط اًمٕمٚمٛمل إمم اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمٙما٤مب 

ُمـ ظمالل وَمْٝمؿ ُمـ ٟمزل ومٞمٝمؿ اًم٘مرآن وأشما٤مقمٝمؿ، وذم هذا رد قمغم اعمٕم٤مين اًمٗم٤مؾمدة  اهلل

واًما٠مويالت اًمْم٤مًم٦م اًمال أطمدصمٝم٤م اعماادقم٦م ذم  شمٗمسػم يما٤مب اهلل، وُمـ هٜم٤م ٓ شمٙم٤مد دمد 

ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ُمٗمنا ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م أًّمػ شمٗمسػما اضماٝم٤مدي٤م، وذم اعم٘م٤مسمؾ دمد 

ٜمٞمػ ضمقاُمع شمٜم٘مؾ اعم٠مصمقر قمـ اًمسٚمػ ذم اًماٗمسػم، قمنمات ُمـ ؿم٤مرك ذم اًماٗمسػم سماّم

، وقماد سمـ (146)ت، وأمحد سمـ طمٜماؾ(166)ت، واًمٗمري٤ميب (166)تيمٕماد اًمرزاق 

، وإسمراهٞمؿ احلريب (179)ت، واسمـ ُم٤مضمف (176)توسم٘مل سمـ خمٚمد  ،(149)تمحٞمد

 ، وهمػمهؿ. (185)ت

                                           
 .677يٜمٔمر: اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي ص (6)
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دون وىمد روي٧م قمـ سمٕمْمٝمؿ  قما٤مرات شمقطمل سمٙمراهاٝمؿ آضماٝم٤مد ذم اًماٗمسػم  

اء رضمال  »، يم٘مقل اإلُم٤مم أمحد قمـ اًمٗمراء : اًمرضمقع ٕىمقال اًمسٚمػ يمٜم٧م أطْمَس٥م اًمٗمرَّ

شطماك رأي٧م يما٤مسمف ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ص٤محل٤ًم
(1)

 كأٟمف أشم (115)ت. وُم٤م روي قمـ اجلرُمل

 ُمـ يما٤مسمف  (119)تقماٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك ٤مأسم
ٍ
قمّٛمـ »ًمف: )ُم٤مز اًم٘مرآن( وم٘م٤مل سمٌمء

]أي ُمٗمني  ن هذا شمٗمسػٌم ظمالف شمٗمسػم اًمٗم٘مٝم٤مءأظمذت هذا ي٤م أسم٤م قماٞمدة، وم٢م

هذا شمٗمسػم إقمراب اًماّقاًملم قمغم أقم٘م٤مهبؿ، وم٢من ؿمئ٧م ومخذ وإن »وم٘م٤مل:  ش اًمسٚمػ[؟

عم٤م وىمػ قمغم يما٤مب أيب قماٞمدة  (167)توُمثٚمف ُم٤م روي أن إصٛمٕمل ،ش ؿمئ٧م ومذر!

 (155)ت، ويمذًمؽ أسمق طم٤مشمؿ اًمسجسا٤مين شاًم٘مرآن سمرأيف! يٗمنِّ »قم٤مسمف قمٚمٞمف وىم٤مل: 

شأظمٓم٠م وومّن اًم٘مرآن قمغم همػم ُم٤م يٜماٖمل»اًمذي ىم٤مل قمٜمف: 
(2)

. 

وفمٚم٧م هذه ـمري٘م٦م ُمٗمني أهؾ اًمسٜم٦م طماك سمرز إُم٤مم اعمٗمنيـ حمٛمد سمـ ضمرير 

ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م وم٤مٟماٝم٩م هنج٤م ضمديدا، جيٛمع سملم اعمٜمٝم٩م  (161)تاًمٓمؼمي 

ـ سم٤مقماامد أىمقال ػ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م ذم سمٞم٤من ُمٕم٤مين أي٤مت: ًمٙمفمِّ اًمٜم٘مكم وآضماٝم٤مدي، ويقَ 

اًمسٚمػ أؾم٤مؾم٤م، واخت٤مذه٤م طم٤ميمام قمغم أىمقال اًمٚمٖمقيلم واضماٝم٤مدات اعما٠مظمريـ، ويم٤من 

هذا اعمٜمٝم٩م ُمرطمٚم٦م ضمديدة ذم اًماٗمسػم، شمٓمٚمَّاٝم٤م مت٤مدي أهؾ إهقاء ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن 

ُمٕماٛمديـ قمغم ؾمٕم٦م اًمٚمٖم٦م، سمؾ وإطمداصمٝمؿ عمٕم٤من ًمٖمقي٦م َُمقًمَّدة، ٓ أصؾ هل٤م ذم ُمٜمٓمؼ 

هؿ ٕىمقال اًمسٚمػ، واٟما٘م٤مصٝمؿ ُمـ ؿم٠مهن٤م، أٟما٩م ذًمؽ ٟمزقم٦م همرور اًمٕمرب، ُمع ٟماذ

أيمسااٝمؿ ادقم٤مًء أن آًم٦م اًما٠مويؾ وىْمٌػ قمٚمٞمٝمؿ، ٓ حُيِسـ همػُمهؿ أن يإم٤مـم٤مه٤م، مم٤م 

                                           
ې  ى   ﴿ ، ذيمر ذًمؽ ذم ُمٕمرض شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:66/655يٜمٔمر: ُمٛمقع وما٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )اًماٗمسػم(  (6)

 أي٦م : ذيمر إن ٟمٗمٕم٧م اًمذيمرى وإن مل شمٜمٗمع . أن ُمٕمٜمك -وُمـ شمإمف -طمٞم٨م أورد ىمقل اًمٗمراء  ﴾  ى  ائ

وهذا اًمذي ىم٤مًمقه ًمف ُمٕمٜمك صحٞمح، وهق ىمقل اًمَٗمّراء وأُمث٤مًمف، ًمٙمـ مل ي٘مٚمف »صمؿ سمٕمد ٟم٘مده هلذا اًماٗمسػم ىم٤مل: 

أطمد ُمـ ُمٗمني اًمسٚمػ: وهلذا يم٤من أمحد سمـ طمٜماؾ يٜمٙمر قمغم اًمٗمراء وأُمث٤مًمف ُم٤م يٜمٙمره، وي٘مقل: يمٜم٧م 

اء رضمال ص٤محل٤ًم  .شطماك رأي٧م يما٤مسمف ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن أطْمَس٥م اًمٗمرَّ

 .417/ 6شم٤مريخ إدب اًمٕمريب عمّمٓمٗمك ص٤مدق ًمراومٕمل ، 686ـما٘م٤مت اًمٜمحقيلم واًمٚمٖمقيلم ص( يٜمٔمر: 1)
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أوضم٥م قمغم أهؾ اًمسٜم٦م رضورة ـَمْرق ُمٜمٝمجٝمؿ، واؾمادقمك اجلٛمع سملم اًمٓمري٘ملم 

ومْمح ويمِمػ ُمٖم٤مًمٓم٤مهتؿ، و اًمٕم٘مكم ًمٜمٍمة ُمذه٥م اًمسٚمػ ُمـ ضمٝم٦م،اًمٜم٘مكم و

شمٚماٞمس٤مهتؿ قمغم اًمٕم٤مُم٦م ُمادصمريـ سمٗمٜمقن اًمٚمٖم٦م، وقمٚمؿ اًمٙمالم = ُمـ ضمٝم٦م أظمرى
(1)

، وٓ 

ؿمؽ أن هذا ُمٜمٝم٩م ؾمديد ذم اًمرد قمغم اعمآمٚملم ُمـ ظمالل قمٚمقُمٝمؿ اًماك شمرومٕمقا هب٤م، 

وادقمقا أن يمامل اًمٕمٚمؿ ٓ ياؿ إٓ سم٤مُمآم٤مئٝم٤م
(2)

 ، واهلل أقمٚمؿ.

 باب قلة المروي عنهمالمطلب الثاني: مقدار تفسير أتباع التابعين وأس
شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم أىمؾ شمٗمسػم ـما٘م٤مت اًمسٚمػ اًمثالث ٟم٘مال قمٜمد أئٛم٦م اًماٗمسػم

(3)
، 

هذا رهمؿ ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ شمقؾمع اًماٗمسػم ذم قمٝمدهؿ وؿمٛمقًمف جلٛمٞمع آي٤مت اًم٘مرآن 

وؾمقره، وشمقؾمع ذم ُمّم٤مدره، إو٤موم٦م إمم فمٝمقر قمٚمقم ضمديدة ومٞمف، يمؾ ذًمؽ يساٚمزم 

ومام إؾما٤مب اًمال ضمٕمٚماف أىمؾ  ؼم قمٜمد اعمٗمنيـ!أن يٙمقن ُم٘مدار شمٗمسػمهؿ أيم

 اًمٓما٘م٤مت اًمثالث؟ يٛمٙمٜمٜم٤م إمج٤مل ذًمؽ ومٞمام يكم:

ىمٚم٦م قمدد اعمٗمنيـ اعمجاٝمديـ ُمٜمٝمؿ ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم -6
(4)

، وشمقضمف 

 أهمٚماٝمؿ إمم ُمرد ٟم٘مؾ شمٗمسػم ُمـ ىماٚمٝمؿ.

 سم٤معمٙمثريـ ُمٜمٝمؿ اًمذيـ -ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م -قمدم اقماداد أئٛم٦م ٟم٘مٚم٦م اًماٗمسػم -1

روي٧م هلؿ شمٗم٤مؾمػم يم٤مُمٚم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ٔي٤مت اًم٘مرآن، إُم٤م سمسا٥م اهت٤مُمٝمؿ سم٤مًمٙمذب ذم 

                                           
 .11يٜمٔمر ذم ذًمؽ : اًماٗمسػم ورضم٤مًمف عمحٛمد اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر ص (6)

 .111يٜمٔمر ذم ذًمؽ: وم٘مف اًمرد قمغم اعمخ٤مًمػ ص  (1)

% ُمـ شمٗمسػم اًمسٚمػ قمٜمد 64اخلْمػمي ؿمٙمؾ شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ُم٤م ٟمسااف  ( ومٗمل إطمّم٤مء د. حمٛمد قماد اهلل1)

(. وٓ ؿمؽ أن 88)اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ ص%  قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ، 61اسمـ ضمرير، و 

 هذه اًمٜمسا٦م ؾمإمٚمق يمثػما ًمق أدظمؾ وٛمٜمٝم٤م شمٗمسػم اًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ وحيٞمك سمـ ؾمالم.

صح٤ميب،  وقمٜمد اسمـ  668 اخلْمػمي رواي٤مت اًماٗمسػم اعمقىمقوم٦م قمٜمد اسمـ ضمرير قمـ أطمَم د. حمٛمد قماد اهلل (4)

قمٜمد  64قمٜمد اسمـ ضمرير، و  61صح٤مسمٞم٤م ، وُمـ اًما٤مسمٕملم  61صح٤ميب ،  اعمٙمثرون ُمٜمٝمؿ  619أيب طم٤مشمؿ قمـ 

 اسمـ قمٜمد يمؾ ُمٜمٝمام،  يٜمٔمر: اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم  11اسمـ أيب طم٤مشمؿ، أُم٤م قمٜمد أشما٤مع اًما٤مسمٕملم وم٘مد سمٚمٖمقا طمدود  

 .89، 88، 79، 78، 68ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ: ص 
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اًمرواي٦م واٟماح٤مل اعمذاه٥م اًمٗم٤مؾمدة يم٤مًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، أو ٕؾما٤مب أظمرى 

 يمٞمحٞمك سمـ ؾماّلم.

قمدم شمٗمرغ يما٤مر صم٘م٤مهتؿ ًمٚماٗمسػم وُمِم٤مريماٝمؿ ذم ُمٕمٔمؿ قمٚمقم اًمنميٕم٦م طماك  -1

ضمٚمٞم٤م ذم اًمسٗمٞم٤مٟملم، صمؿ ذم اسمـ ضمري٩م واسمـ  يم٤مٟمقا رؤوؾم٤م ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م، وئمٝمر هذا

إؾمح٤مق، وم٘مد يم٤مٟمقا ُمـ اعمٙمثريـ ذم احلدي٨م ممـ شمدور قمٚمٞمٝمؿ ُمروي٤مشمف، وًمٕمؾ ؾمٗمٞم٤من 

اًمثقري ُمث٤مل ضمكم ذم ذًمؽ وم٘مد يم٤من رأؾم٤م ذم احلدي٨م واًمٗم٘مف واًماٗمسػم وأًّمػ ذم يمؾ 

ُمٜمٝم٤م، ويم٤من ًمف ُمذه٥م وم٘مٝمل ُمٕمروف، ومال ؿمؽ أن اًما٘مٚم٥م ذم ُمثؾ هذه اًمٕمٚمقم 

يف، ئمٝمر ذًمؽ سمقوقح اؾماٗمراغ اجلٝمد ذم أطمده٤م ي٘مقِّ وٕمػ اإلٟما٤مج اًماٗمسػمي، يْم

 ذم ُمثؾ ُم٤مهد ُمـ اًما٤مسمٕملم، وُم٘م٤مشمؾ وقماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ُمـ أشما٤مقمٝمؿ.

ىمد يٙمقن ًمٚمٛمٜمٝم٩م اعمااع قمٜمد سمٕمْمٝمؿ أصمر ذم ىمٚم٦م شمٗمسػمه، ومٝمذا ؾمٗمٞم٤من  -4

سمرأيف سمؾ ياَّاع اًمّمح٤مسم٦م اًمثقري يم٤من ُمـ ُمٜمٝمجف ذم اًماٗمسػم أٟمف ٓ ي٘مقل ذم اًم٘مرآن 

واًما٤مسمٕملم، وٓ يٗمن ُمـ اًم٘مرآن إٓ ُم٤م أؿمٙمؾ ، ويمذا ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م اًمذي يم٤من ُمع 

أيمػ اًمٜم٤مس قمـ اًمٗماٞم٤م ؾمٕم٦م قمٚمٛمف
(1)

. 

هذا ُم٘مدار شمٗمسػمهؿ ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م وأؾما٤مب ىمٚم٦م اعمروي قمٜمٝمؿ، أُم٤م ُم٘مدار 

 يمثػم ُمٜمٝمؿ، وذم شمٗمسػم يمؾ ُمٜمٝمؿ وٟمسااف، ومرسمام يّمٕم٥م حتديده ٟمٔمرا ًمٗم٘مدان شمٗم٤مؾمػم

اعم٘م٤مسمؾ ىمٚم٦م رواي٦م شمٗمسػمهؿ قمٜمد اعمٗمنيـ، ًمٙمـ ُمـ ظمالل اعمٕمٓمٞم٤مت اعماحّمٚم٦م قمام 

ُم٤م ومٞمف ُمـ أىمقاهلؿ، وُم٤م ٟم٘مؾ ُمـ شمٗمرغ  ؿ وُم٘مدارروي ُمـ طمجؿ شمٗمسػم سمٕمْمٝم

سمٕمْمٝمؿ ًمٚماٗمسػم وؿمٝمرهتؿ سمف، يمذًمؽ ُم٤م وصٚمٜم٤م ُمـ شمٗم٤مؾمػم سمٕمْمٝمؿ، إو٤موم٦م عم٘مدار 

ُمروي٤مت سمٕمْمٝمؿ قمٜمد اعمٗمنيـ
(2)

يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل أن اعمٙمثريـ ُمٜمٝمؿ ذم اًماٗمسػم  = 

                                           
 .458/  8( يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜماالء 6)

ُمـ ذًمؽ ُم٤م أورده د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي ُمـ أن أيمثر إشما٤مع شمٗمسػما قمٜمد اسمـ ضمرير هق قماد اًمرمحـ سمـ  (1)

 =شمؿ وم٘مد ضم٤مؤوا قمغمزيد سمـ أؾمٚمؿ، صمؿ اسمـ ضمري٩م صمؿ اسمـ إؾمح٤مق صمؿ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، أُم٤م قمٜمد اسمـ أيب طم٤م
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آضماٝم٤مدي هؿ: اًمٙمٚمال
(1)

، وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن
(2)

، وقماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، 

وحيٞمك سمـ ؾماّلم
(3)

، صمؿ ي٠ميت ذم اعمرشما٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من، واسمـ ضمري٩م، واسمـ 

 إؾمح٤مق، صمؿ اعُمِ٘مّٚمقن وهؿ اًمسٗمٞم٤مٟم٤من.

 التابعين  أتباع بعض يرتفس مآرخذ علىالمطلب الثالث: 
ٓ ؿمؽ أن شمٗمسػم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم يِمٙمؾ طمٚم٘م٦م وصؾ ُمٝمٛم٦م سملم شمٗمسػم اًمسٚمػ 

وُمـ سمٕمدهؿ وم٘مد سمدأ شمٓمقر اًماٗمسػم وشمقؾمع ودظمٚمف قمٜم٤مس ضمديدة، وىمد أصّمر ذًمؽ ذم 

اعمٗمنيـ سمٕمدهؿ ووماح اًما٤مب قمغم ُمٍماقمٞمف عمقاصٚم٦م ذًمؽ اًمآمقر طماك وصؾ إمم ُم٤م 

 هق قمٚمٞمف ًمدى اعما٠مظمريـ.

ٓ شمسع هذه اًمٕمج٤مًم٦م ٓؾماخالص ُم٤م ًماٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ُمـ أصمر قمغم ُمـ و

سمٕمدهؿ ، وًمٙمـ يٛمٙمـ اًم٘مقل إن يمؾ ُم٤م ُذيمر ُمـ ُمزاي٤م وظمّم٤مئص ذم اعمٓمٚم٥م اًمس٤مسمؼ 

 شمٗمسػم ٤مسمؾ هٜم٤مك ُمآظمذ قمغمـٛم٘مـل اًمـوومرهؿ، ـ٤ميب ًماٗمسٞمـجـ٤مٟم٥م اإليـجـيٛمثؾ اًم

 أمهٝم٤م:  ، ٝمؿسمٕمْم

قمـ شمٗمسػم اًمسٚمػ اًمذي أدى إمم اًماقؾمع ذم اًماٗمسػم اًمٚمٖمقي سمٕمٞمدا  -6

 آٟمحراف ذم اًماٗمسػم، وهق ُم٠مظمذ قمغم اًمٚمٖمقيلم ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ظم٤مص٦م.

 اًماقؾمع ذم رواي٦م اإلهائٞمٚمٞم٤مت. -1

                                           
اًمؽمشمٞم٥م: ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من، صمؿ اسمـ إؾمح٤مق، صمؿ قماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، صمؿ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، صمؿ اسمـ =

. وٓ خيٗمك أن اًمٙمٚمال )سمام قمرف ُمـ 88ضمري٩م. يٜمٔمر: اًماٗمسػم سم٤مٕصمر سملم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ص

 ٜمد اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ.شمٗمسػم(، وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، وحيٞمك سمـ ؾماّلم مل يرد شمٗمسػمهؿ قم

ُمـ اًمذيـ ومنوا اًم٘مرآن ذم اعم٤مئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وُمـ  شم٘مدم ُم٤م ُذيمر أٟمف ًمٞمس ٕطمد شمٗمسػم أـمقل وٓ أؿماع ُمٜمف، (6)

 .64/448قهلؿ، ويٜمٔمر: شم٤مريخ اإلؾمالم ؾمقى ىماًمذيـ ًمٞمس ذم شمٗمسػمهؿ 

 وشمٗمسػمه سملم أيديٜم٤م ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ اًم٘مرآن. (1)

 يديٜم٤م  وهق ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ أي٤مت.ٟمّمػ شمٗمسػمه شم٘مريا٤م سملم أو (1)
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 قمٜمدفمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤م طمذف إؾم٤مٟمٞمد وٟم٘مؾ إىمقال دون قمزو ًم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م،   -1

ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن
(1)

 إمم وماح سم٤مب آٟمحراف ذم اًماٗمسػم، ىم٤مل ذًمؽ أّدى وىمد ،

صمؿ أًّمػ  »أن ذيمر ـما٘م٤مت ُمٗمني اًمسٚمػ وَٟمَ٘مَٚم٦م شمٗمسػمهؿ اعمسٜمديـ:  اًمسٞمقـمل سمٕمد

ذم اًماٗمسػم ظمالئؼ وم٤مظماٍموا إؾم٤مٟمٞمد، وٟم٘مٚمقا إىمقال سمؽما، ومدظمؾ ُمـ هٜم٤م 

اًمدظمٞمؾ، واًمااس اًمّمحٞمح سم٤مًمٕمٚمٞمؾ، صمؿ ص٤مر يمؾ ُمـ يسٜمح ًمف ىمقل يقرده، وُمـ 

ء سمٕمده فم٤مّٟم٤م أن ًمف أصال، همػم خيٓمر سما٤مًمف رء يٕماٛمده، صمؿ يٜم٘مؾ ذًمؽ قمٜمف ُمـ جيل

ُمٚماٗم٧م إمم حترير ُم٤م ورد قمـ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، وُمـ يرضمع إًمٞمٝمؿ ذم اًماٗمسػم، طماك 

ٟمحق قمنمة   ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ﴿رأي٧م ُمـ طمٙمك ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

أىمقال، وشمٗمسػمه٤م سم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى هق اًمقارد قمـ اًمٜمال ومجٞمع اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم 

شقمٚمؿ ذم ذًمؽ اظماالوم٤م سملم اعمٗمنيـاسمـ أيب طم٤مشمؿ: ٓ أوأشما٤مقمٝمؿ، طماك ىم٤مل 
(2)

. 

 

 

                           

                                           
 .671 -671، 671وىمد ُم٣م سمٞم٤من شمٚمؽ اعمآظمذ سمام يٖمٜمل قمـ إقم٤مدشمف، يٜمٔمر: ص  (6)

 .6/1141( اإلشم٘م٤من 1)
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 الخاتـمة
سمٕمد هذا اًمآمقاف ُمع اًمدرة اخل٤ممت٦م ًمٕم٘مد شمٗمسػم اًمسٚمػ: ٟمّمؾ إمم ظم٤ممت٦م هذه    

إسمراز  ذم ظمالهل٤م  قمز وضمؾ أن أيمقن ىمد ُوومِّ٘م٧ماًمال أؾم٠مل اهلل :اًمدراؾم٦م اعماقاوٕم٦م

 وأوضمز أسمرز  ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف ُمـ ٟما٤مئ٩م ومٞمام يكم:  .اًما٤مسمٕملم، وذيمر ُمٕم٤معمف شمٗمسػم أشما٤مع

ريؼ متٞمز قمٍم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم سمقضمقد ـمري٘ملم رئٞمسلم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن: ـم -6

وىمد اٟماٝم٩م أهؾ إصمر ُمٜمٝمجلم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن:  أهؾ إصمر، وـمريؼ أهؾ اًمٚمٖم٦م،

 .واًمدراي٦مآىماّم٤مر قمغم اًمرواي٦م واًمٜم٘مؾ، واجلٛمع سملم اًمرواي٦م 

سمرز ذم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم قمدد ُمـ اعمجاٝمديـ ذم اًماٗمسػم قمغم ُمٜمٝم٩م اًمسٚمػ، ُمـ  -1

، وُم٘م٤مشمؾ (651)ت، وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن (646)تأؿمٝمرهؿ: حمٛمد سمـ اًمس٤مئ٥م اًمٙمٚمال 

، (651)ت، وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق (651)ت، وقماداعمٚمؽ سمـ ضمري٩م (651)تسمـ طمٞم٤من 

، وؾمٗمٞم٤من سمـ (681)ت أؾمٚمؿ وقماداًمرمحـ سمـ زيد سمـ ،(666)توؾمٗمٞم٤من اًمثقري 

 .(111)ت، وحيٞمك سمـ ؾماّلم  (698)تقمٞمٞمٜم٦م 

شمٗم٤موشم٧م ُمٜمزًم٦م ه١مٓء إقمالم ذم اًمرواي٦م، ومٛمٜمٝمؿ اعماٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف وإُم٤مُماف  -1

يم٤مًمسٗمٞم٤مٟملم، وُمٜمٝمؿ ُمـ طمٙمؿ سمْمٕمٗمف يم٤مسمـ زيد واسمـ ؾماّلم، وُمٜمٝمؿ ُمـ اهتؿ 

مم قمدم اـمراح سم٤مًمٙمذب يم٤مًمٙمٚمال وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، وُمع ُم٤م ُذيمر قمٜمٝمام وم٤مَٕوْ 

شمٗمسػممه٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، سمؾ يروى آضماٝم٤مدي ُمٜمف، ويساٗم٤مد ُمـ أىمقاهلؿ ذم اًماٗمسػم ُم٤ممل 

اِم سمف ُمـ اعمٕما٘مد اًمٗم٤مؾمد ومٞمٜماٖمل حتريره، إذ يقضمد ذم شمٗمسػم  يرد ومٞمٝم٤م ُم٤م يٜمٙمر، أُم٤م ُم٤م اهتُّ

 ت سمراءشمف ُمـ ظمالل يمااف.فمٝمراًمذي  سمـ ؾمٚمٞمامن يمؾ ُمٜمٝمام ُم٤م خي٤مًمٗمف، ٓؾمّٞمام ُم٘م٤مشمؾ

ذم اًماٗمسػم قمدا اسمـ إؾمح٤مق،  ُمـ ه١مٓء إقمالم ُُمَّمٜمٌَّػ  يمؾ   قمـ ؾُٟم٘مِ  -4

ذم يما٤مسمف اًمسػمة، وىمد وصٚمٜم٤م ُمـ شمٚمؽ اًماٗم٤مؾمػم: شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ وماٗمسػمه ُماثقث ٍ

وشمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وشمٗمسػم  -وهق أىمدم شمٗمسػم ؿم٤مُمؾ ًمٚم٘مرآن يّمٚمٜم٤م -ؾمٚمٞمامن

 حيٞمك سمـ ؾماّلم.
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أهمٚم٥م أقمالم ُمٗمني أشما٤مع اًما٤مسمٕملم، ويم٤من اقمادَّ أئٛم٦م َٟمَ٘مٚم٦م اًماٗمسػم سماٗمسػم  -5

ًمإمض إشما٤مع اقماٜم٤مء ظم٤مص قمٜمد ه١مٓء إئٛم٦م، يمٕماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمٜمد 

 اسمـ ضمرير، واسمـ ضمري٩م  قمٜمد اسمـ اعمٜمذر، وُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من  قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ.

ن اعمٙمثريـ ُمـ أشما٤مع اًما٤مسمٕملم ذم اًماٗمسػم آضماٝم٤مدي هؿ: إيٛمٙمـ اًم٘مقل  -6

وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، وقماد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، وحيٞمك سمـ ؾماّلم، صمؿ اًمٙمٚمال، 

ي٠ميت ذم اعمرشما٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من، واسمـ ضمري٩م، واسمـ إؾمح٤مق، صمؿ اعم٘مّٚمقن ُمٜمٝمؿ 

 وهؿ اًمسٗمٞم٤مٟم٤من.

شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم أىمؾ شمٗمسػم ـما٘م٤مت اًمسٚمػ اًمثالث ٟم٘مال قمٜمد أئٛم٦م  -7

رادهؿ ًماٗمسػم سمٕمض اعمٙمثريـ ُمٜمٝمؿ، يم٤مًمٙمٚمال اًماٗمسػم ٕؾما٤مب: ُمـ أسمرزه٤م: قمدم إي

 .ىمٚم٦م قمدد اعمٗمنيـ اعمجاٝمديـ ُمٜمٝمؿ، ووُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن وحيٞمك سمـ ؾماّلم

أشما٤مع اًما٤مسمٕملم خماٚمػ ُمقوققم٤مت اًماٗمسػم، وسمرز قمدد ُمٜمٝمؿ ذم  َق رَ ـمَ  -8

قماد اًمرمحـ سمـ زيد وحيٞمك سمـ ؾماّلم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن وٛم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمٕمْمٝم٤م، يم

قه واًمٜمٔم٤مئر، وحيٞمك سمـ ؾمالّم ذم اًماٗمسػم سم٤مًمُسٜم٦َّم وآقماٜم٤مء سمذيمر سم٤مًم٘مرآن واًمقضم

 اًمٚمٖمقي وذح اعمٗمردات، اًم٘مراءات وشمقضمٞمٝمٝم٤م، وقماد اًمرمحـ سمـ زيد ذم اًماٗمسػم

اًم٘مّمص ن واسمـ إؾمح٤مق ذم أؾما٤مب اًمٜمزول ووُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمام واًمٙمٚمال

 ػم.واإلهائٞمٚمٞم٤مت، وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم آؾماٜما٤مط وإيراد ًمٓم٤مئػ اًماٗمس

ُمّم٤مدر اًماٗمسػم قمٜمد شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم هل: اًم٘مرآن، واًمسٜم٦م، وشمٗمسػم  -9

 اًمّمح٤مسم٦م، وشمٗمسػم اًما٤مسمٕملم، واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُم٤م روي قمـ أهؾ اًمٙما٤مب.

ُمٔم٤منُّ شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم هل: يما٥م شمٗمسػم أشما٤مع اًما٤مسمٕملم اجل٤مُمٕم٦م سملم    -61

اٗمسػم اعمٕماٜمٞم٦م سم٤معم٠مصمقر همػم اًمرواي٦م واًمدراي٦م ، ويما٥م اًماٗمسػم اعم٠مصمقر اعمسٜمدة، ويما٥م اًم

 اعمسٜمدة، وسمٕمض يما٥م اًمسػمة واًمؽماضمؿ. 

 ٚمػ وىمرون اخلػمي٦م، ــ٤مت شمٗمسػم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم: يمقٟمف ذم قمٍم اًمسـُمـ ؾمٛم  -66
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ًماٗمسػم اًمّمح٤مسم٦م واًما٤مسمٕملم، ويمقٟمف ؿمٝمد قمٍم آطماج٤مج اًمٚمٖمقي  اويمقٟمف اُماداد

 ػم وشمقؾمٕمف ذم قمٝمدهؿ.  وٟمِم٠مة قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وشمدويـ ُمٗمرداهت٤م، إو٤موم٦م إمم شمٓمقر اًماٗمس

ُمـ  -قمٛمقُم٤م -شمٔمٝمر ىمٞمٛم٦م شمٗمسػم شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ ظمالل اقماامده   -61

٦م اًماٗمسػم، وٓ قمؼمة سمٛمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ، سم٠من أظمرج شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم ُمـ ىماؾ أقمالم َٟمَ٘مٚمَ 

أن اعمٕماٛمد ُمـ  يَّ ًمدَ يؽمضمح و .دائرة شمٗمسػم اًمسٚمػ اًمذي يٜم٘مؾ ويٕماٛمد قمٚمٞمف

 ٙمؼمى واًمقؾمٓمك دون صٖم٤مرهؿ.ُمٗمنهيؿ هؿ اًمٓما٘م٦م اًم

  أُمقر، ُمٜمٝم٤م: ظماللقمٝمد شم٤مسمٕمل اًما٤مسمٕملم يؼمز شمٓمقر شمدويـ اًماٗمسػم ذم   -61

 شمقؾمع اًماٗمسػم سمِمٛمقًمف مجٞمع آي٤مت اًم٘مرآن. -

 : اًم٘مرآن، واًمسٜم٦م، واًمٚمٖم٦م.ٓ ؾمّٞماماًماقؾمع ذم سمٕمض ُمّم٤مدر اًماٗمسػم،  -

 فمٝمقر قمٚمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر. -

 .ٜمٝمجلم إصمري واًمٜمٔمري فمٝمقر يما٥م اًماٗمسػم اعمدوٟم٦م اجل٤مُمٕم٦م سملم اعم -

 أشما٤مع اًما٤مسمٕملم: سمٕمض أهؿ اعمآظمذ قمغم شمٗمسػم  -64

 اًماقؾمع ذم رواي٦م اإلهائٞمٚمٞم٤مت. -

 اسماداء فمٝمقر طمذف إؾم٤مٟمٞمد وٟم٘مؾ إىمقال دون قمزو ًم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م. -

 اجلديرة سم٤مًمذيمر: اًماقصٞم٤مت وُمـ

مجع شمٗمسػم اًمٙمٚمال آضماٝم٤مدي واؾماخالص ُمٜمٝمجف وأصمر ُم٤م اؿماٝمر ُمـ  -

 قم٘مٞمدشمف ومٞمف.

 ة دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن.إقم٤مد -

 ٟم٦م سملم شمٗمسػمي ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن وحيٞمك سمـ ؾماّلم.قازإقمداد دراؾم٦م ُم -

 والحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات
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 فهرس املراجع
 أوال: الكتب املطبوعة:

 ، ًمٚمسٞمقـمل، حت٘مٞمؼ ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمجٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓما٤مقم٦ماإلتقان في علوم القرآن .4

 .6416:  6اعمّمحػ اًمنميػ سم٤معمديٜم٦م،  ط

 ، حت٘مٞمؼ  قمكم حمٛمد اًماج٤موي، دار اًمٗمٙمر، سمػموت.ٓسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل ،أحكام القرآن .1

: 6ط ، ًمٚمقاطمدي، رواي٦م إرهمٞم٤مين، حت٘مٞمؼ د. ُم٤مهر اًمٗمحؾ، دار اعمٞمامن: اًمري٤مض.أسباب النزول .3

 م.1115/ 6416

 دار اعمٕم٤مرف: دون شم٤مريخ. .، د. حمٛمقد أسمق ري٦مأضواء على السنة المحمدية .1

 م.6981: 5، خلػم اًمديـ اًمزريمكم، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، طاألعالم .1

سمـ ا اًمرمحـ ، ًمٚمٕمالُم٦م قماداألنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة .1

 م.6981 -هـ. 6411حيٞمك اعمٕمٚمٛمل،  قم٤ممل اًمٙما٥م، سمػموت، 

 .6411: 1، ط اًمٓمٞم٤مر، دار اسمـ اجلقزي: اًمدُم٤مم ، د. ُمس٤مقمدمتعلقة بتفسير القرآنأنواع التصنيف ال .1

 .6461: 6، ط، ٕيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ، ُمٙماا٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرةبحوث في تاريخ السنة .1

 .6418: 6، ٓسمـ يمثػم، دار اًمري٤من ًمٚمؽماث: اًم٘م٤مهرة، طالبداية والنهاية .1

 .6196، بيروت :ْمؾ إسمراهٞمؿ، دار اعمٕمروم٦مٚمزريمٌم ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗم، ًمالبرىان في علوم القرآن .40

 م.6974/ 6194: 1ط دار اًمٙما٤مب اًمٕمريب: سمػموت، ، عمّمٓمٗمك ص٤مدق ًمراومٕمل،تاريخ األدب العربي .44

ًمٗم١ماد ؾمزيملم، شمرمج٦م د. حمٛمقد ومٝمٛمل طمج٤مزي، ُمـ ُمٓماققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م تاريخ التراث العربي،   .41

 م.6981/ ٦6411م، اًمري٤مض، اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم

 قمٛمر شمدُمري، دار اًمٙما٤مب اًمٕمريب: سمػموت. :، ًمِمٛمس اًمديـ اًمذهال، حت٘مٞمؼتاريخ اإلسالم .43

 .6465قمٛمر همراُم٦م اًمٕمٛمروي، دار اًمٗمٙمر: سمػموت، ط  :، ٓسمـ قمس٤ميمر، حت٘مٞمؼتاريخ دمشق .41

ـ اًمذهال، حت٘مٞمؼ، تذكرة الحفاظ .41 ـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل، دار اعمٕم٤مر :ًمِمٛمس اًمدي ـ سم  ف اًمٕمثامٟمٞم٦م: اهلٜمد.قماد اًمرمح

 م.6996، 6467سمػموت،  :مجٕمف حمٛمد قماد اهلل أسمق صٕمٞمٚمٞمؽ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ابن إسحاق تفسير .41

 هـ.6414: 1أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م،  ُمٙماا٦م ٟمزار اًما٤مز: ُمٙم٦م، ط، حت٘مٞمؼ : تفسير ابن أبي حاتم .41

 هـ.6461، ُمٙماا٦م اًمؽماث اإلؾمالُمل سمٛمٍم،  قمكم طمسـ قماد اًمٖمٜمل :، مجٕمفتفسير ابن جريج .41

 م.1111-هـ6/6414د. قماداهلل اًمؽميمل، دار قم٤ممل اًمٙما٥م، ط، حت٘مٞمؼ: تفسير ابن جرير الطبري .41

)اعمحرر اًمقضمٞمز(، حت٘مٞمؼ: اًمرطم٤مًم٦م اًمٗم٤مروق وآظمريـ، ُمٓماققم٤مت وزارة إوىم٤مف  تفسير ابن عطية .10

 م.117هـ٧م 6418، 1اًم٘مٓمري٦م، ط:

، اإلصدار اًمث٤مين ُمـ اًمٓمإم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ، حت٘مٞمؼ : ؾم٤مُمل اًمسالُم٦م ، دار ـمٞما٦م: اًمري٤مضتفسير ابن كثير .14

 .1111-هـ6411
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: 6، حت٘مٞمؼ د. ؾمٕمد سمـ حمٛمد اًمسٕمد، دار اعمآصمر: اعمديٜم٦م اًمٜماقي٦م، طتفسير ابن المنذر .11

 م.6411/1111

، حت٘مٞمؼ حمٛمد قماد اهلل اًمٜمٛمر، قمثامن مجٕم٦م وٛمػمي٦م وؾمٚمٞمامن احلرش، دار ـمٞما٦م: تفسير البغوي .13

 .6991/ 6464اًمري٤مض، 

 .6411: 6، حت٘مٞمؼ اُماٞم٤مز قمكم قمرر، دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: سمػموت، طالثوريتفسير سفيان  .11

 -، مجع ودراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: أمحد ص٤مًمح حم٤ميري، اعمٙما٥م اإلؾمالُمل: سمػموتتفسير سفيان ابن عيينة .11

 م.6411/6981: 6دُمِمؼ، ط

ـ اعمح٘م٘ملم، ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم)اهلداي٦م إمم سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م تفسير مكي ابن أبي طالب .11  .٦6411م، (، ُمٛمققم٦م ُم

: 6، ىمٓمٕم٦م ُمٜمف: حت٘مٞمؼ: خمٚمػ سمٜمٞم٦م اًمٕمرف،  دار اسمـ طمزم: سمػموت، طتفسير عبد بن حميد .11

 م.6415/1114

 .6461: 6، حت٘مٞمؼ د. ُمّمٓمٗمك ُمسٚمؿ، ُمٙماا٦م اًمرؿمد: اًمري٤مض، طالرزاق الصنعانيعبد تفسير .11

قمٙم٤مؿم٦م وحمٛمد حت٘مٞمؼ أسمق قماد اهلل طمسلم سمـ  ،حمٛمد سمـ قماد اهلل سمـ أيب زُمٜملم ،تفسير القرآن العزيز .11

 م1111 -هـ 6411اًم٘م٤مهرة ،  -سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٙمٜمز،  اًمٗم٤مروق احلديث٦م، ُمٍم

، هقد سمـ حمٙمؿ اهلقاري، حت٘مٞمؼ سمٚمح٤مج ؾمٕمٞمد ذيٗمل، دار اًمٖمرب تفسير كتاب اهلل العزيز .30

 م.6991، 6اإلؾمالُمل، ط

 .6411/6999: 6، د. حمٛمد قماد اهلل اخلْمػمي، دار اًمقـمـ، اًمري٤مض، ط تفسير التابعين .34

، حت٘مٞمؼ: أيب حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر، دار إطمٞم٤مء (اًمٙمِمػ واًماٞم٤من قمـ شمٗمسػم آي اًم٘مرآن) ير الثعلبيتفس .31

 م.6411/1111: 6اًمؽماث اًمٕمريب: سمػموت،ط

 ه.6411، 6ط  -: ُمس٤مقمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٓمٞم٤مر، دار اسمـ اجلقزي، اًمدُم٤مم التفسير اللغوي .33

: 6اًم٘م٤مهرة، ط -اًمسالم، مجع ودراؾم٦م وحت٘مٞمؼ د. حمٛمد ؿمٙمري اًمزاويال، دار تفسير الضحاك .31

 م.6999/ 6469

 م.6976 /6196: 1ط حمٛمد طمسلم اًمذهال، دار اًمٙما٥م احلديث٦م: ُمٍم،د.  ،والمفسرون التفسير .31

 .6191: 1، حمٛمد اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر، دار اًمٙما٥م اًمنمىمٞم٦م، شمقٟمس، طالتفسير ورجالو .31

 م.1114 /6415، ًماٜم٤من -حت٘مٞمؼ هٜمد ؿمٚمال، دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت، تفسير يحيى بن سالم .31

: 4، ٓسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمقاُم٦م، دار اًمرؿمٞمد: طمٚم٥م، طتقريب التهذيب .31

6461/6991. 

 ، ٓسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، دار ص٤مدر: سمػموت. تهذيب التهذيب .31

 احلج٤مج اعمزي، حت٘مٞمؼ د. سمِم٤مر قمقاد، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. ، ٕيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال .10

 ، دائرة اعمٕمرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، اهلٜمد. 6198 :6ـ طما٤من اًماسال، ط، ٓسمالثقات .14
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ًمٚمخٓمٞم٥م اًماٖمدادي، حت٘مٞمؼ د. حمٛمقد اًمٓمح٤من، ُمٙماا٦م  ،الجامع ألرخالق الراوي وآداب السامع .11

 .6411اعمٕم٤مرف: اًمري٤مض، 

شمٗمسػم اًم٘مرآن، قمٚمقم اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: ُمٞمٙمٚمقش ُمقراين، دار اًمٖمرب  -الجامع البن وىب .13

 . م1111: 6اإلؾمالُمل، ط

 ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ، ُمّمقرة قمـ اًمٓمإم٦م إومم، دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. الجرح والتعديل .11

 .6415: 6: سمػموت، ط، حت٘مٞمؼ د. قماد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مًمٚماٞمٝم٘مل ،دالئل النبوة .11

ز طمسلم، ُمريم ، د. زيد سمـ قماد اعمحسـ آل دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية .11

 اعمٚمؽ ومٞمّمؾ: اًمري٤مض. 

 .6414: 6ًمٚمسٞمقـمل: حت٘مٞمؼ د. قماد اهلل اًمؽميمل، دار هجر: ُمٍم، ط، الدر المنثور في التفسير بالمأثور .11

 .6411: 1، ًمٚمٙما٤مين ، دار اًمٙما٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، طالرسالة المستطرفة .11

ًمِمٛمس اًمديـ اًمذهال، إذاف ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ،  سير أعالم النبالء .11

 .6461: 8ط سمػموت،

، حت٘مٞمؼ : د. حمٛمد محٞمد اهلل . ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث واًمإمري٥م، وم٤مس  سيرة ابن إسحاق .10

 م.6196/6976اعمٖمرب 

 اًمري٤مض –، د. قماد اًمرمحـ ُمٕم٤مو٦م اًمِمٝمري، ُمٙماا٦م اعمٜمٝم٤مج الشاىد الشعري في تفسير القرآن .14
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ـ اجلزري، قمٜمل سمٜمنمه سمراضمسؽم، دار اًمٙما٥مالقراء طبقاتغاية النهاية في  .11 سم  .6411اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ، 

 .4101: 4القاىرة، ط: ابن حجر العسقالني، دار الريان للتراث، فتح الباري في شرح صحيح البخاري .10
 .61، طدار اًمٙما٤مب اًمٕمريب، سمػموت ، أمحد أُملم )ُمقؾمققم٦م أمحد أُملم اإلؾمالُمل(فجر اإلسالم .14

 .6419: 6، د. ظم٤مًمد اًمسا٧م، اعمّم٤مدر: ضمدة، طففقو الرد على المخال .11



 واصلالرخالد بن يوسف د.                                        : أعالمو ومعالمو       تفسير أتباع التابعين

101 

، ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمجٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓما٤مقم٦م اعمّمحػ فهرست مصنفات التفسير .13

 .6414: 6اًمنميػ سم٤معمديٜم٦م، ط

د. هٜمد ؿمٚمال، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م  القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري، .11

 م.6981ًمٚمٙما٤مب: شمقٟمس،

 .6414: 6ٓسمـ قمدي اجلرضم٤مين، دار اًمٗمٙمر: سمػموت، ط ،في الضعفاءالكامل  .11

، ٓسمـ طما٤من، حت٘مٞمؼ حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، دار المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .11

 .6196: 6اًمققمل: طمٚم٥م، ط

اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ واسمٜمف حمٛمد، ُمّمقرة قمـ اًمٓمإم٦م إومم ، مجع قماد مجموع فتاوى ابن تيمية .11
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 خلص امل
 : وسمعد، ؾمقل اهلل وآًمفواًمصالة واًمًالم قمغم ر ،احلؿد هلل

في بعض مواضع المتشابو اللفظي في  التَّعريف والتنكير)ـ ـومفذا اًمٌحث اعمقؾمقم سم
ىمد شمضّؿـ دراؾمة مخًة كامذج ىمرآكقة شمتعّؾؼ  (القرآن الكريم دراســــة نحوية داللية

طماوًمت أن أيمشػ  ،ًا ذم اًمؼرآن اًمؽريؿسماًمتعريػ واًمتـؽػم ذم أيات اعمتشاهبة ًمػظق

وذًمؽ مـ ظمالل  ،ومقفا قمـ رء مـ وضمقه إقمجاز هذا اًمؽتاب وسمقاكف وومصاطمتف

 : وهذه اًمـامذج هل ،اجلاكب اًمـحقي وما يتعؾؼ سمف مـ دًٓمة

 .[126: اًمٌؼرة] ﴾ ...ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴿  -1

 .[35:إسمراهقؿ] ﴾  ...ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿ 

 .[61:اًمٌؼرة ]  ﴾...ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ... ﴿  -2

 .[21:آل قمؿران] ﴾ ...ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ... ﴿ 

 .[112:آل قمؿران]  ﴾ ...ڻ  ڻ  ڻ        ڻ... ﴿ 

 .[6-5:اًمنمح] ﴾ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ ﴿  - 3

 .[15]مريؿ: ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ﴿  -4

 .[33:مريؿ] ﴾ھ   ھ  ھ  ھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ 

 .[234:اًمٌؼرة]  ﴾ ...ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ...﴿ -5

 .[242:اًمٌؼرة] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ ﴿

وظمضققمًا حلدود مثؾ هذه  ،وىمد اىمتٍمت قمغم هذه اًمـامذج ـمؾًٌا ًمالظمتصار

 يمام ،وىمد ىمّدمت سمؿؼدمٍة ذيمرت ومقفا أمهقـة هذا اًمٌحث ومـفجف وظمطتف ،اًمٌحقث

 واهلل شمعامم اعمقومؼ.  ،هؿ كتائج هذا اًمٌحثظمتؿـت سمخامتة ذيمرت ومقفا أ
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 املقّدمة
 واًمصالة واًمًالم قمغم اًمرمحة اعمفداة ،احلؿد هلل محدًا يمثػمًا ـمقًٌا مٌاريمًا ومقف

 :أما سمعد ، اهلل وآًمف وصحٌف ومـ وآه قمٌدسمـ  حمؿد

 ومفق معجزة اهلل ،وكظؿف ومنن اًمؼرآن اًمؽريؿ معجز ذم سمقاكف ومعاكقف وآياشمف

ومظاهر اإلقمجاز يمثػمٌة ومتـققمة ذم هذا اًمؽتاب اًمعظقؿ ،اخلاًمدة
(1)

ومـ مظاهر  ،

 وذم ،وماًمتعريػ واًمتـؽػم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ قمامة ،إقمجازه اًمتعريػ واًمتـؽػم ومقف

 ،شُمطؾب ومام ضماء معرومًا ومػقف طمؽؿةٌ  ،أيات اعمتشاهبة مـف ًمػظقًا ظماصة حِلَؽٍؿ وًمطائػ

 ّؽرًا ومػقف ًمطقػٌة شُمرام يمذًمؽ. وما ضماء ُمـ

ش: ماصمؾف وؿماهبف وأؿمٌفف»: اعمتامصمؾ  ومعـك اعمتشاسمف
(2)

واعمؼصقد سماعمتشاسمف اًمؾػظل 

وطمصؾ ومقفا اظمتالٌف ذم احلريمة  ،: أيات اًمتل شمشاهبت أًمػافمفا ذم اًمؽتاب اًمعزيز

 أو احلرف أو اًمؽؾؿة أو اجلؿؾة. 

ده أو ما ؿماع ذم »:  واًمـؽرة قمّرومفا اًمػايمفل سمؼقًمف  ضمـٍس مقضمقد ذم اخلارج شمعدد

ِده ومقف ش ُمؼدٍر وضمقد شمعدد
 (3)

 . 

ش ما ووع ًمقًتعؿؾ ذم معلم »:  وأما اعمعرومة ومحّدها سمؼقًمف
(4)

 . 

وىمد قمّرف  »واعمعرومة شمدل قمغم معلم  ،وماًمـؽرة شمدل قمغم اًمشققع وشمصؾح ًمؾتعدد

عرومة سمام ووع واعم ،يمثػٌم اًمـؽرَة سمام ؿماع ذم ضمـس مقضمقد يمرضمؾ أو مؼّدر يمشؿس

شًمقًتعؿؾ ذم رء سمعقـف
(5)

 . 

: وذًمؽ ٕن آؾمؿ  وأصؾ إؾمامء اًمـؽرة »: ضماء ذم اعمؼتضب ،وإصؾ اًمـؽرة

                                           
 ( .1/66يـظر ذم ذًمؽ معؽمك إىمران ًمؾًققـمل ) (1)

 اًمؼامقس اعمحقط )ؿمٌف( . (2)

 ( .122ذح احلدود اًمـحقية ) (3)

 ( .123ر اًمًاسمؼ )اعمصد (4)

 ( .1/53طماؿمقة اخليي قمغم ذح اسمـ قمؼقؾ) (5)
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تف ٓ خيص واطمدًا مـ اجلـس دون ؾمائره شاعمـّؽر هق اًمقاىمع قمغم يمؾ رء مـ ُأمَّ
 (1)

 . 

اقمؾؿ أن و »:  ىمال ؾمقٌقيف ،واًمـؽرة أظمػ مـ اعمعرومة وهل أؿمد متؽـًا مـ اعمعرومة

صمؿ يدظمؾ قمؾقفا  ،اًمـؽرة أظمػ قمؾقفؿ مـ اعمعرومة وهل أؿمد متؽـًا: ٕن اًمـؽرة أول

ش ومؿـ صَمؿَّ أيمثر اًمؽالم يـٍمف ذم اًمـؽرة ،ما شُمعّرف سمف
 (2)

 . 

واؾمؿ اإلؿمارة  ،: اًمضؿػم يملكا وهؿ واعمعرومة قمـد أيمثر اًمـحاة ؾمتة أىمًام هل

واعمحغم سمإًمػ واًمالم  ،لوآؾمؿ اعمقصقل يماًمذي واًمت ،واًمعؾؿ يمؿحؿد ،يمذا

واعمضاف إمم واطمٍد مـفا يماسمـل ،يماًمغالم
(3)

 . 

 ومؼد مجع آؾمؿ اعمقصقل واؾمؿ ،وسمعض اعمتؼدملم جيعؾفا مخًة أىمًام يماعمؼمد

: )اعمٌفامت( اإلؿمارة حتت ىمًؿ واطمد ؾمامه
(4)

 . 

وذيمر اًمػايمفل
(5)

ى وهق اعمـاد ،أن اسمـ ماًمؽ زاد ىمًاًم ؾماسمعًا مل يذيمره اعمتؼدمقن 

ؿعلمـًم : يا رضمؾ قــقد كحــاعمؼص
(6)

ة أىمًام ــام ؾمٌعـــ هشـفا اسمـؾـذا ضمعـويم .

سمزيادة اعمـادى
(7)

 . 

. أما اًمتـؽػم ومؾف واًمتعريػ واًمتـؽػم ًمؽؾ واطمٍد مـفام مؼام ٓ يؾقؼ سمأظمر

  : أؾمٌاب مـفا

 أي رضمؾ واطمد.  [22]اًمؼصص: ﴾ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ﴿  : إرادة اًمقطمدة كحق -

 ﴾ ڑ  ک ﴿:  كحق إرادة اًمـقع -
 

 أي كقع مـ اًمذيمر. [ 49]ص:

                                           
 ( .4/276اعمؼتضب ًمؾؿؼمد )  (1)

 ( .1/22يـظر اًمؽتاب )  (2)

 ( .125ذح احلدود اًمـحقية ًمؾػايمفل ) ،(1/87يـظر ذح اسمـ قمؼقؾ )  (3)

 ( .4/276يـظر اعمؼتضب )  (4)

 ( .125ذح احلدود اًمـحقية ًمؾػايمفل )  (5)

(، وهذا اًمؼًؿ اًمًاسمع )اعمـادى( مل يذيمره اسمـ 137(، وذح قمؿدة احلاومظ )115ر ذح اًمتًفقؾ )يـظ (6)

ماًمؽ ذم يمؾ يمتٌف، ومػل أًمػقتف اعمشفقرة ضمعؾ اعمعرومة ؾمتة أىمًام سمدون اعمـادى، يـظر ذح اسمـ قمؼقؾ 

(1/87. ) 

 ( .1/83يـظر أووح اعمًاًمؽ إمم أًمػقة اسمـ ماًمؽ )  (7)



 اللفظي في القرآن الكريم     د. عبد اهلل بن محّمد السليماني ف والتنكير في بعض مواضع المتشابوعريالت

949 

 أي سمحرٍب وأّي طمرٍب. [ 279]اًمٌؼرة: ﴾ۇ  ۇ  ﴿  اًمتعظقؿ كحق: -

 إّن ًمف إلسماًل. وكحق: ،[4]وماـمر: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ ﴿ اًمتؽثػم كحق: -

 مـ رء مفلم طمؼػم. أي  [18]قمٌس: ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿ : اًمتحؼػم كحق -

 أي روقان ىمؾقؾ مـ [72ًمتقسمة:]ا ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴿ : اًمتؼؾقؾ كحق -

روقان اهلل اًمؽثػم اًمذي ٓ يـتفل وٓ يتـاهك أيمؼم مـ اجلـات: ٕن سمحار 

 روقان اهلل أؾماس اًمًعادة ورأؾمفا. 

 :  مـفا ،( قمغم أكقاع)الو ،( ومؾف أؾمٌاب أيضاً الوأما اًمتعريػ سمـ )

ۈ  ۈ  ٴۇ    ۇ          ۇ  ۆ      ۆ ... ﴿:  اإلؿمارة إمم معفقد ذيمرى كحق : األول

﮲    ﴿ : معفقد ذهـل قمؾؿل كحق . أو[16-15اعمزمؾ: ﴾ ... ۋ  ۋ ۓ  ۓ 

 [3]اعمائدة: ﴾ڇ چ چ چ ﴿ أو معفقد طمضقري كحق: ،[42]اًمتقسمة: ﴾﮳

 ومـزوهلا يقم قمرومة. 

ٻ   ﴿ ٓؾمتغراق اجلـس وقمالمتفا أن يصح إطمالل )يمؾ( حمؾفا كحق: : الثاني

 . [28ـًاء:]اًم ﴾ٿ  ٹ  ٹ   ﴿ ،[2]اًمعٍم: ﴾ٻ  ٻ  پ  

. واعمراد هذه احلؼقؼة ظمػم  : اًمرضمؾ ظمػم مـ اعمرأة ًمتعريػ احلؼقؼة كحق : الثالث

 مـ هذه احلؼقؼة
(1)

 . 

وذم صمـايا هذا اًمٌحث  ،وشمليت أمهقة هذا اًمٌحث مـ يمقكف متعؾؼًا سمؽالم اهلل اًمعظقؿ -

ظقًا يمشٌػ ًمٌعض مظاهر اإلقمجاز واًمٌقان ذم يمتاب اهلل ذم سمعض أيات اعمتشاهبة ًمػ

أيات  وماًمتعريػ واًمتـؽػم ذم يمتاب اهلل قمامًة وذم ،مـ طمقث اًمتعريػ واًمتـؽػم

شمرام وًمقس قمٌثًا أو ٓ ضمدوى مـ ورائف يمام  هبة مـف ظماصًة حلؽؿٍة شمطؾب وهمايةٍ اعمتشا

 يؼقل اعمؾحدون ذم آيات اهلل. 

وذم هذا اًمٌحث وكظرائف إضماسمة قمـ اًمتًاؤٓت اًمتل شمدور طمقل آظمتالف  

                                           
 (.4/87(، واًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن )1/178(، وذح اسمـ قمؼقؾ )1/179ًمؽ)يـظر أووح اعمًا (1)
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 . اًمتعريػ واًمتـؽػم(ؾ سملم أيات اعمتشاهبات مـ ظمالل اجلاكب اًمؾغقي )احلاص

يمام أن هذا اًمٌحث وأمثاًمف ومقف رٌد قمغم اًمطاقمـلم ذم يمتاب اهلل اًمالهملم ومقف اًمذيـ 

 . يزقمؿقن أن أيات اعمتشاهبة طمشٌق أو شمؽرار ٓ ومائدة مـفا وٓ إقمجاز ومقفا

اعمقوقع أكـل ُذومت سمدراؾمة ومـ أهؿ إؾمٌاب اًمتل دقمتـل ًمدراؾمة هذا  -

 وأردت أن ،اجلاكب اًمصقيت واًمٌـققي )اًمٍمذم( ذم رؾماًمتل ًمـقؾ درضمة اًمديمتقراه

أذف يمذًمؽ سماؾمتؽامل دراؾمة اجلاكب اًمؽميمقٌل )اًمـحقي( وما يتعؾؼ سمف مـ دًٓمة 

 واًمتؼديؿ واًمتلظمػم وهمػمها مما يتعؾؼ ،وذًمؽ ذم مثؾ هذا اًمٌاب )اًمتعريػ واًمتـؽػم(

 كب. هبذا اجلا

ومل أىمػ قمغم دراؾمة مًتؼؾة شمتعؾؼ سماًمتعريػ واًمتـؽػم ذم أيات اعمتشاهبات  -

 :  وإكام وىمػت قمغم يمتاسملم ذم اًمتعريػ واًمتـؽػم قمؿقمًا مها ،اًمؼرآكقة

 آؾمؿ اعمحايد سملم اًمتعريػ واًمتـؽػم ذم اًمـحق اًمعريب ظمصائصف واؾمتعامٓشمف -1

 ًمألؾمتاذ اًمديمتقر أمحد قمػقػل. 

 واًمتـؽػم سملم اًمدًٓمة واًمشؽؾ ًمؾديمتقر حمؿقد أمحد كحؾة. اًمتعريػ  -2

 ،وهاشمان اًمدراؾمتان يمام هق فماهر مـ قمـقاكقفام سمعقدشمان يمؾ اًمٌعد قمـ دراؾمتل

 . وٓ قمالىمة هلام هبا أسمداً 

يمام ذيمرت  -ؾدراؾمات اًمؼرآكقة اًمؾغقية شمؽشػ وهذه اًمدراؾمة إواومة ضمديدة ًم -

وىمد وؿؿت اعمتػرق  ،قاكف وومصاطمتفقمـ ضماكب إقمجاز هذا اًمؽتاب وسم - ؾماسمؼاً 

ومجعت اعمتـاصمر ذم هذا اًمٌاب )اًمتعريػ واًمتـؽػم ذم اعمتشاسمف اًمؾػظل اًمؼرآين( مـ 

 ،ويمتب اعمتشاسمف اًمؾػظل واعمشؽؾ ،مـفا يمتب اًمـحق واًمؾغة واإلقمراب ،مصادر قمدة

 . وهمػم ذًمؽ ،وقمؾقم اًمؼرآن وشمػًػمه

اًمؼرآين اعمؽقن مـ آيتلم أو ومـفج اًمٌحث قمـدي أكـل أسمدأ سمذيمر اًمـؿقذج  -

صمالث صمؿ أسملم مقـمـ اًمشاهد ومقف مـ اًمتعريػ واًمتـؽػم سملم أيتلم أو أيات صمؿ 

ٍب ٕطمٍد مـفؿ ،أذيمر أىمقال اًمعؾامء ذم ذًمؽ ي ما أراه ىمقيًا أو ،دون شمعصد  وًمؽــل ُأىَمقِّ
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ٍط مـ وُأَوعِّػ ما أراه وعقػًا أو سمعقدًا دون اكتؼاٍص ًمصاطمب اًمؼقل أو طم ،وضمقفاً 

 ىمدره. وقمزوت ذم احلاؿمقة أيات وإطماديث وأصمار وإىمقال وهمػمها. 

 ومؾؿ أؿمل دراؾمة يمؾ ما يتعؾؼ هبذا ،واًمٌحث ذم هذا اعمجال واؾمع رطمب -

 وإكام سمحثل هذا مؼتٍم قمغم دراؾمة مخًة كامذج ىمرآكقة ،ومذًمؽ ـمقيؾ درؾمف ،اًمٌاب

 ػم. ذم أيات اعمتشاهبة ًمػظقًا مـ طمقث اًمتعريػ واًمتـؽ

 .وأن يـػع سمف واحلؿد هلل قمغم شمقومقؼف ،واهللَ أؾملُل أن يٌارك ذم هذا اًمعؿؾ
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 النموذج اأَلوَّل
 . [126]اًمٌؼرة: ﴾یۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ﴿ : ىمقًمف شمعامم الشاىد اأَلوَّل :

 ﴾ ...ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿ : ىمقًمف شمعاممالشاىد الثَّاني : 

 . [35إسمراهقؿ:]

( ًمثاكقة )آية إسمراهقؿوضماءت أية ا ( سمتـؽػم )سمؾدًا(آية اًمٌؼرةضماءت أية إومم )

 . سمتعريػ )اًمٌؾد(

 :  أضماب اخلطقب اإلؾمؽاذم قمـ ذًمؽ سمجقاسملم

: إن اًمدقمقة اًمتل ذم آية اًمٌؼرة دقما هبا إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم ىمٌؾ أن يؽقن  إول

 ويدل قمغم ذًمؽ ،: رب اضمعؾ هذا اًمقادي سمؾدًا آمـاً  لكف ىمالومؽ ،اعمؽان واعمقوع سمؾداً 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ﴿ : ما ضماء سمعُد مـ ىمقًمف شمعامم

 مػعقًٓ صماكقًا.  (سمؾداً )و  ،مػعقًٓ أوًٓ  (هذا). وشُمعرب  [37]إسمراهقؿ: ﴾ک  

 ،ل ذم ؾمقرة اًمٌؼرةوأما اًمدقمقة اًمتل ذم آية إسمراهقؿ ومفل دقمقة صماكقة همػم إومم اًمت

وىمد دقما إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم هبذه اًمدقمقة اًمثاكقة سمعد أن أصٌح اعمؽان واًمقادي 

 . ب اضمعؾ هذا اعمؽان واًمٌؾد ذا أمـ: ر ومؽلكف ىمال ،سمؾداً 

قمطػ سمقان قمـد ؾمقٌقيف (اًمٌؾد)و ،أية مػعقًٓ أوًٓ ذم هذه  (هذا)وشُمعرب 
(1)

 

وصػًة قمـد اعمؼمد
(2)

وماًمتعريػ ًمؾٌؾد ذم آية إسمراهقؿ مـ ضمفة  ،صماكقاً  مػعقًٓ  (آمـاً )و ،

ضمفة يمقكف مؽاكًا همػم معروف  مـواًمتـؽػم ًمؾٌؾد ذم آية اًمٌؼرة  ،يمقكف معروومًا سماًمٌؾدية

                                           
ومإؾمامء اعمٌفؿة شمقصػ سمإًمػ واًمالم ًمقس إّٓ، وُيػّن هبا، وٓ شمقصػ سمام ( »2/192ضماء ذم اًمؽتاب ) (1)

 .ش يقصػ سمف همػُم اعمٌفؿة، وٓ شمػّن سمام يػّن سمف همػُمها إٓ قمطػاً 

. وماًمرضمؾ ذم همػم هذا اعمقوع ٓ ُيذيمر إٓ قمغم  : ضماءين هذا اًمرضمؾ شمؼقل» (4/216ضماء ذم اعمؼتضب ) (2)

:  : ومنذا ىمؾت : ضماءين اًمرضمؾ، ومؿعـاه اًمذي قمرومتف واًمذي يمان سمقـل وسمقـؽ ومقف ذيمر معفقد، كحق ىمقًمؽ

ضماءين هذا اًمرضمؾ، مل يؽـ قمغم معفقد، وًمؽـ معـاه اًمذي شمرى، ومنكام )هذا( اؾمؿ مٌفؿ يؼع قمغم يمؾ ما 

، ويـظر يمذًمؽ شإؾمامء اًمتل ومقفا إًمػ واًمالمإًمقف سمؼرسمؽ، وإكام شمقوحف سمام شمـَعُتف سمف، وكْعُتف  أوملت

 ( .283-4/282اعمصدر كػًف )
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ومشفقر سماًمعامرة واًمًؽـك
(1)

 . 

 وىمد شماسمعف قمؾقف مجٌع مـ اًمعؾامء ،هذا هق اجلقاب إول اًمذي أضماب سمف اإلؾمؽاذم

وكؼؾقا هذا اًمؼقل
(2)

 . 

دقماء ذم آية اًمٌؼرة دقما سمف إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم قمـدما شمرك وًمده إؾمامقمقؾ قمؾقف وماًم

ـاء اًمٌقت  . وىمٌؾ ؾمؽـك ضمرهؿ وهمػمهؿ هبذا اًمقادي اًمًالم وأمف هاضمر ذم اًمقادي ىمٌؾ سم

وأما اًمدقمقة اًمتل ذم ؾمقرة إسمراهقؿ ومقىمعت سمعد قمقدشمف ٓسمـف إؾمامقمقؾ قمؾقف 

ورة هذا اًمقادي سمؾدًا يًؽـف اًمـاساًمًالم وأمف هاضمر وسمعد سمـاء اًمٌقت وصػم
(3)

 . 

وىمد مال إمم هذا اًمؼقل احلاومظ اسمـ يمثػم واؾمتدل ًمصحتف سمؼقًمف شمعامم ذم ؾمقرة 

 ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ : إسمراهقؿ

 . [39]إسمراهقؿ:

وهذا واىمع ذم آظمر اًمدقماء ذم ؾمقرة إسمراهقؿ أي سمعد أية اًمشاهد وهل ىمقًمف 

وماًمدقماء ذم آية إسمراهقؿ  ،﴾  ...ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٿ   ٿ  ٿ﴿ : شمعامم

وىمع سمعد مقًمد إؾمحاق قمؾقف اًمًالم اًمذي هق أصغر ؾمـًا مـ إؾمامقمقؾ قمؾقف اًمًالم 

 سمثالث قمنمة ؾمـة. 

وأما اًمدقمقة إومم اًمتل ذم ؾمقرة اًمٌؼرة ومنهنا وىمعت طملم شمرك إسمراهقؿ قمؾقف 

 وقمغم ذًمؽ ،مؽة ىمٌؾ سمـائفا اًمًالم هاضمر واسمـف إؾمامقمقؾ قمؾقف اًمًالم وهق روقع ذم

                                           
 ( .282يـظر درة اًمتـزيؾ ) (1)

(، وشمػًػم 4/55(، واًمتػًػم اًمؽٌػم ًمؾػخر اًمرازي )117يـظر اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ًمؾؽرماين ) (2)

(، ويمشػ اعمعاين 1/612(، واًمٌحر اعمحقط ٕيب طمقان إكدًمز )4/626ٓسمـ يمثػم )اًمؼرآن اًمعظقؿ 

(، واًمتًفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ ًمؾؽؾٌل 1/445(، وهمرائب اًمؼرآن ًمؾحًـ اًمُؼّؿل )111ٓسمـ مجاقمة )

(، واإلشمؼان ذم قمؾقم اًمؼرآن 69(، ومعؽمك إىمران ًمؾًققـمل )35(، وومتح اًمرمحـ ًمألكصاري )1/126)

 (.2/126(، وحماؾمـ اًمتلويؾ ًمؾؼاؾمؿل )7/121وومتح اًمٌقان ًمؾؼـقضمل) (،3/342ًمؾًققـمل)

 . (3/342(، واإلشمؼان ذم قمؾقم اًمؼرآن )69(، ومعؽمك إىمران )111يـظر يمشػ اعمعاين ) (3)
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وماًمدقماء وىمع مرشملم
(1)

 . 

: إن أية اًمتل  وقمـد شملّمكم هلذا اًمؼقل وضمدت أكف ُيقرد قمؾقف إؿمؽال ظمالصتف

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿:  ذم ؾمقرة إسمراهقؿ وهل ىمقًمف شمعامم

ن واًمتل اؾمتدل هبا اخلطقب اإلؾمؽاذم ومـ شماسمعف ـ قمغم أ[37]إسمراهقؿ: ﴾ڑ   ک 

اًمدقماء اًمقاىمع مـ إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم ذم آية اًمٌؼرة وىمع ىمٌؾ سمـاء اًمٌقت ـ اؾمتدٌٓل 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ﴿: وذًمؽ أن أية  ومقف كظر

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ﴿ : واىمعة ذم ؾمقرة إسمراهقؿ سمعد ىمقًمف شمعامم ﴾ ... ک

 ،ذم ؾمقاق آية إسمراهقؿ. ومفل واردة  وىمد ضماءت سمتعريػ اًمٌؾد ﴾ ...ٹ  ٹ  ڤ

 ومؽقػ يًتدل هبا ذم ؾمقاق آية اًمٌؼرة ؟!

 ومقضمدت أن آية اًمٌؼرة ؾمٌؼفا ىمقًمف ،يمام أكـل شملمؾت ؾمقاق آيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿ

ى  ائ   ائ         ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې﴿ : شمعامم

 . [125]اًمٌؼرة: ﴾ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ     

ـٌ وماهلل ضمعؾ اًمٌقت م يمام أمركا اهلل ؾمٌحاكف سماختاذ مؼام  ،ثاسمًة ًمؾـاس وأمـًا ومفق آم

ويمذا ما قمفده ؾمٌحاكف إمم  ،وهذا ٓ يؽقن إٓ سمعد سمـاء اًمٌقت ،إسمراهقؿ مصغم

ت احلرام ًمؾطائػلم واًمعايمػلم إسمراهقؿ وإؾمامقمقؾ قمؾقفام اًمًالم مـ شمطفػم اًمٌق

 . واًمريمع اًمًجقد ومذًمؽ يمؾف سمعد سمـاء اًمٌقت

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ﴿ : سمراهقؿ ومؼد ضماء سمعدها ىمقًمف شمعامموأما آية إ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    

وىمد ؾمٌؼ آكػًا ما أوردشمف قمغم  . [37]إسمراهقؿ:﴾ڳڳڱڱڱ

وذًمؽ مـ ضمفة يمقن هذه أية ذم ؾمقاق آية  ،ضمقاب اإلؾمؽاذم مـ ضمفة اًمًقاق

 إسمراهقؿ وًمقًت ذم ؾمقاق آية اًمٌؼرة. 

                                           
 .(4/626(، )1/621يـظر شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ) (1)
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ٌِّف قمغم ما ذيمره اإلؾمؽاذم ذم و ُأطمبد ـ ىمٌؾ أن أكؼؾ ضمقاب اإلؾمؽاذم اًمثاين ـ أن ُأَك

شمعرب قمطػ سمقان  (اًمٌؾد)إقمراب آية إسمراهقؿ طمقث ذيمر أن  ضمقاسمف إول وذًمؽ ذم

 قمـد ؾمقٌقيف وصػًة قمـد اعمؼمد
(1)

واًمظاهر مـ يمالم ؾمقٌقيف أن إؾمامء اعمٌفؿة  ،

: (اًمؽتاب)ومؼد ضماء ذم  ،ػًة ٓ قمطػ سمقانيملؾمامء اإلؿمارة يعرب ما سمعدها ص

 وٓ شمقصػ سمام ،ومإؾمامء اعمٌفؿة شمقصػ سمإًمػ واًمالم ًمقس إِّٓ وُيػّن هبا»

 ش ُيػّن سمف همػُمها إٓ قمطػاً شُمػّن سمام وٓ ،همػم اعمٌفؿةيقصػ سمف 
(2)

وأما ما ذيمره قمـ  ،

ـ إقمراسمف  د ؾمٌؼ كؼؾ يمالم اعمؼمدذم ؾمقرة إسمراهقؿ صػًة ومفق يمام ىمال وىم (اًمٌؾد)اعمؼمد م
(3)

 . 

يمام أطمب أن أكٌف قمغم ما ذيمره اًمؽرماين
(4)

واًمزريمٌم
(5)

 ،ذم إقمراب آية إسمراهقؿ

 مػعقًٓ صماكقًا.  ( آمـاً )و  ،مػعقًٓ أوًٓ   (اًمٌؾد)ومؼد أقمرسما 

 ،وهذا ظمطٌل سملّمٌ وخماًمٌػ أيضًا عما ىماًمف اإلؾمؽاذم اًمذي ُكِؼؾ قمـف هذا اجلقاب

 ،ـ)هذا( قمغم مذهب ؾمقٌقيفــذم آية إسمراهقؿ قمطػ سمقان ًم (داًمٌؾ)وماإلؾمؽاذم أقمرب 

مػعقًٓ  (وهذا) ــ وىمد ؾمٌؼ آكػًا اًمتـٌقف قمغم هذه اعمًلًمة ـوصػة قمغم مذهب اعمؼمد ـ

 ًٓ مػعقًٓ صماكًقا (آمـاً )و  ،أوَّ
(6)

وهذا هق اًمصقاب
(7)

 . 

ًالم وأما ضمقاب اإلؾمؽاذم اًمثاين ومفق أن اًمدقمقشملم وىمعتا مـ إسمراهقؿ قمؾقف اًم

وذًمؽ مثؾ  ،وإكام يمان ؾمماًمف أن جيعؾ اًمٌؾد آمـاً  ،سمعد صػمورة اًمقادي واعمؽان سمؾداً 

                                           
 .(215يـظر ص ) (1)

 .(2/192اًمؽتاب ) (2)

 .(215ص )( 2يـظر طماؿمقة ) (3)

 ( .117يـظر اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (4)

 ( .1/127يـظر اًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن ) (5)

 .(215ص )ؾمٌؼ ذيمره  (6)

، واًمتٌقان ذم ش: سمدل مـ هذا أو قمطػ سمقان اًمٌؾد»وومقف  يـظر مشؽؾ إقمراب اًمؼرآن عمؽل سمـ أيب ـماًمب، (7)

واًمػريد ذم إقمراب اًمؼرآن اعمجقد ًمؾؿـتجب اهلؿذاين  ،(771ب اًمؼرآن ٕيب اًمٌؼاء اًمعؽؼمي )إقمرا

(3/169) . 
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ٕن ذًمؽ  ،وًمقس اعمطؾقب أن جيعؾف وًمداً  ،: اضمعؾ وًمدك هذا وًمدًا أديٌاً  ىمقل اًمؼائؾ

: يمـ رضماًل مقصقومًا  ومثؾف أيضًا ىمقل مـ يؼقل ،وإكام اعمطؾقب شملديٌف ،ًمقس إًمقف

 ،وإكام يلمره أن يؽقن مقصقومًا سماًمًخاء ،ًمف أن يؽقن رضمالً وًمقس أمره  ،سماًمًخاء

صػة  ( طماراً ) و ،(يمان) ظمؼم ًمـ  (يقماً ) ومـ ،: يمان اًمقُقم يقمًا طماراً  وهذا يمام ُيؼال

وذًمؽ ًمؽقكف ظمؼمًا  ،(يقماً )سملكف يمان  (اًمققم)وًمقس اًمؼصد أن خيؼم قمـ  ، (طماراً ) ًمـ

: يمان اًمققم  وإصؾ أن شمؼقل ،ًمققموإكام اعمؼصقد اإلظمٌار قمـ طمرِّ ا ،همػم مػقد

: يمان  ويملّن اًمؼقل ،ًمقجؿع سملم اًمصػة واعمقصقف  (يقماً )وإكام أقمقد ًمػظ  ،طماراً 

ومثؾف ؿماهدكا وهق  ،وماًمؼصد إمم اًمصػة دون اعمقصقف ،هذا اًمققم مـ إيام احلارة

: اضمعؾ هذا اًمٌؾد  ومقجقز أن يؽقن اعمؼصقد ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴿ : ىمقًمف شمعامم

وشمؽقن هذه  ،وذًمؽ يمام مثؾ سمف آكػاً  ،وماًمدقماء ًمف سمإمـ سمعد أن صار سمؾداً  ،آمـاً  سمؾداً 

 ﴾ ...ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿ أية )آية اًمٌؼرة( مثؾ آية إسمراهقؿ

طمؽاها اهلل ذم اعمقـمـلم ،وشمؽقن اًمدقمقة واطمدة
(1)

 . 

  ﴾ىئ  ی   ېئ  ىئ  ىئ﴿ ومآية اًمٌؼرة ،إذًا وماًمدقمقشمان وىمعتا سمعد مصػم اعمؽان سمؾداً 

: يمان اًمققم  وذًمؽ مثؾ ىمقل اًمؼائؾ ،: رب اضمعؾ هذا اًمٌؾد سمؾدًا آمـاً  اًمتؼدير ومقفا

 ،: ٕن اًمتـؽػم يدل قمغم اعمٌاًمغة وهذا يػقد اعمٌاًمغة ذم وصػف سماحلرارة ،يقمًا طماراً 

ٿ   ٿ  ٿ   ﴿ وأما آية إسمراهقؿ ،: اضمعؾف مـ اًمٌؾدان اًمؽامؾة ذم إمـ واعمعـك

ومؾقس ومقفا إٓ ـمؾب إمـ سمدون مٌاًمغة ﴾  ...ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
(2)

 . 

ومؼد ىمال ذم أول  ،وًمؽــل أرى شمـاىمضًا ذم ضمقاب اإلؾمؽاذم اًمثاين سملم أوًمف وآظمره

شواجلقاب اًمثاين: أن شمؽقن اًمدقمقشمان واىمعتلم سمعدما صار اعمؽان سمؾدًا...»ضمقاسمف: 
(3)

 

فا ـر اهلل قمــٌـد أظمـىم دةً ـقة واطمــقن اًمدقمــؽـوشم »:  فـقًمــؼـف سمــقاسمـؿ ضمـتـؿ ظمـصم ، خـاًم

                                           
 ( .284يـظر درة اًمتـزيؾ ) (1)

 . (2/438(، وروح اعمعاين )1/445(، وهمرائب اًمؼرآن )4/55يـظر اًمتػًػم اًمؽٌػم ) (2)

 . (284درة اًمتـزيؾ ) (3)
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 شذم اعمقوعلم
(1)

  . 

دقما  ومقف إصمٌات أن إسمراهقؿ ... اًمخ  شأن شمؽقن اًمدقمقشمان واىمعتلم»:  ومؼقًمف

وىمقًمف ذم آظمر  ،وأن اًمدقمقة اًمتل ذم آية اًمٌؼرة همػم اًمدقمقة اًمتل ذم آية إسمراهقؿ ،مرشملم

يؼتيض أن  شذم اعمقوعلم  وشمؽقن اًمدقمقة واطمدة ىمد أظمؼم إًمقف شمعامم قمـفا»:  ضمقاسمف

 اًمدقمقة واطمدة وًمؽـفا طمؽقت قمغم وضمفلم سماًمتعريػ واًمتـؽػم. 

ـ ـدون إول  ـوىمد كؼؾ أسمق اًمؼاؾمؿ اًمؽؾٌل ضمقاب اإلؾمؽاذم هذا )اًمثاين( ـ 

وهذا يؼتيض أن إسمراهقؿ دقما هبذا اًمدقماء »:  وكًٌف ًمٌعض اعمشارىمة وىمال ذم آظمره

 شًمػظف ومقفا قمغم وضمفلم طمؽل ،واًمظاهر أكف مرة واطمدة ،مرشملم
(2)

  . 

يمام كؼؾ اًمًققـمل
(3)

وقمّؼب قمؾقف  ،أيضًا ضمقاب اإلؾمؽاذم هذا مـ همػم إؿمارة إًمقف

 .وىمد ضمرت قمادشمف سمذًمؽ  ،ذم آظمره سمؿثؾ شمعؼقب اًمؽؾٌل دون إؿمارة أيضاً 

أّما أسمق طمقان ومؼد أضماب سمجقاب اإلؾمؽاذم إول وهق أن اًمدقمقة ذم آية اًمٌؼرة 

واًمدقمقة ذم آية إسمراهقؿ وىمعت سمعد صػمورشمف  ،ًمقادي سمؾداً وىمعت ىمٌؾ أن يصػم ا

 ،وىمقؾ: أيتان ؾمقاء»:  صمؿ أضماب أيضًا سمجقاب اإلؾمؽاذم اًمثاين ومؼال ،سمؾداً 

 ،أي اضمعؾ هذا اًمٌؾد سمؾدًا آمـاً  ،ومتحتؿؾ آية اًمتـؽػم أن يؽقن ىمٌؾفا معرومة حمذوومة

 ،ان هذا اًمققُم يقمًا طماراً : يم يمام شمؼقل ،اًمـؽرة شمقـمئة عما جيلء سمعده (سمؾداً )ويؽقن 

شإًمقف ذم أيتلم سمعد يمقكف سمؾداً ومتؽقن اإلؿمارة 
(4)

. صمؿَّ ذيمر قمؼب ذًمؽ وضمفًا صماًمثًا همػم 

: أكف ٓ  وحيتؿؾ وضمفًا آظمر وهق»:  اًمقضمفلم اًمًاسمؼلم )ضمقايب اإلؾمؽاذم( ومؼال

 وشمؽقن اعمعرومة اًمذي ضماء ،سمؾ ُدقمل ًمف سمذًمؽ ،يؽقن حمذوف وٓ يؽقن إذ ذاك سمؾداً 

. ووصػ سمؾد سمآمـ إما قمغم  سماقمتٌار ما يمول إًمقف ؾمامه سمؾداً  (هذا اًمٌؾد):  ذم ىمقًمف

                                           
 . (286اعمصدر اًمًاسمؼ ) (1)

 . (1/126ًمتًفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ )ا (2)

 . (69معؽمك إىمران ) (3)

 . (1/612اًمٌحر اعمحقط ) (4)
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أو قمغم آشمًاع عما  ،أي ذات روا ،: قمقشة راوقة معـك اًمـًب أي ذا أمـ يمؼقهلؿ

ش: هنارك صائؿ وًمقؾؽ ىمائؿ يمان يؼع ومقف إمـ ضمعؾف آمـًا يمؼقهلؿ
(1)

 . 

أسمق طمقان أن اًمدقمقة ذم آيتل اًمٌؼرة  ويظفر مـ هذا اًمؼقل إظمػم اًمذي أضماب سمف

وأن شمعريػ اًمٌؾد ذم  ،وإسمراهقؿ واطمدة وهل ىمٌؾ سمـاء اًمٌقت وىمٌؾ مصػم اًمقادي سمؾداً 

آية إسمراهقؿ سماقمتٌار ما ؾمقمول إًمقف. وهق سمذًمؽ خيتؾػ قمـ ضمقاب اإلؾمؽاذم اًمثاين 

 وأما اإلؾمؽاذم ومػمى أن اًمدقمقة سمعد ،ذم أن اًمدقمقة ىمٌؾ صػمورة اعمؽان سمؾداً 

إمم أمر مؼدر  (هذا اًمٌؾد)صػمورة اعمؽان سمؾدًا. وًمؽ أن دمعؾ اإلؿمارة ذم آية إسمراهقؿ 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿ : ويدل قمؾقف ىمقًمف شمعامم ،ذم اًمذهـ

 . وقمـدئذ شمتطاسمؼ اًمدقمقشمان ،[37]إسمراهقؿ: ﴾ڑ   ک

ؽقت قمغم م هل دقمقة واطمدة طُم أ ،أوىمع اًمدقماء مرشملم ،واحلاصؾ أن هـاك ظمالوماً 

 ،وقمغم أؾماس هذا اخلالف يـشل آظمتالف اًمدٓزم ٔيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿ وضمفلم؟

وأما  ،وماًمؼائؾقن سمقىمقع اًمدقماء مرشملم يرون أن اعمًمول ذم آية اًمٌؼرة اًمٌؾدية وإمـ

آية إسمراهقؿ وماعمطؾقب ومقفا جمرد إمـ ًمؾٌؾد
(2)

 . 

ٕمـ كػًف اعمًمول ذم آية وإمـ اعمًمول ذم آية إسمراهقؿ إّما أن يؽقن هق ا

: ٕكف اعمؼصد  وأقمقد ؾمماًمف ذم آية إسمراهقؿ دون اًمٌؾدية رهمًٌة ذم اؾمتؿراره ،اًمٌؼرة

أو ٕن اعمعتاد ذم اًمٌؾدية آؾمتؿرار سمعد اًمتحؼؼ سمخالف إمـ. وإّما أن  ،إصكم

وًٓ ومإمـ أ ،يؽقن إمـ اعمًمول ذم آية إسمراهقؿ همػم إمـ اعمًمول ذم آية اًمٌؼرة

وصماكقًا )ذم آية إسمراهقؿ( إمـ  ،)ذم آية اًمٌؼرة( جمرد إمـ اعمصحح ًمؾًؽـك

اعمعفقد
(3)

 وىمقؾ همػم ذًمؽ.  ،

                                           
اسمؼ . (1) ًَّ  اعمصدر اًم

 ( .7/121(، وومتح اًمٌقان )3/142يـظر ومتح اًمؼدير ) (2)

 . (2/438(، وروح اعمعاين )1/188إرؿماد اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ) (3)
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وأما قمغم اًمؼقل اًمثاين اًمؼائؾ سمقطمدة اًمدقمقة واًمًمال وشمؽرر احلؽاية ـ يمام هق 

 ،ةاعمتٌادر ـ وماًمذي يظفر أن اعمًمول يمال إمريـ )اًمٌؾدية وإمـ( يمام ذم آية اًمٌؼر

واىمتٍم ذم آية إسمراهقؿ قمغم ؾممال إمـ ايمتػاًء قمـ ؾممال اًمٌؾدية سمًمال ضمعؾ أومئدة 

مـ اًمـاس هتقي إًمقفؿ
(1)

 . 

:  وطمدة اًمًمال واعمًمول ومؼال ؾ(حماؾمـ اًمتلوي)ورضّمح اًمؼاؾمؿل صاطمب 

ومحذف مـ يمٍؾ ما  ،إٓ أكف شمػــ ذم اعمقوعلم ،وقمـدي أن اًمًمال واعمًمول واطمد»

وسمف شمتطاسمؼ  ،: رب اضمعؾ هذا اًمٌؾد سمؾدًا آمـاً  وإصؾ ،اطمتٌايماً أصمٌتف ذم أظمر 

أي  ،قمغم ما ومقف مـ إومادة اعمٌاًمغة ،اًمدقمقشمان قمغم أسمدع وضمف وأظمؾصف مـ اًمتؽؾػ

: اضمعؾف سمؾدًا معؾقم آشمصاف سمإمـ مشفقرًا سمف  يملكف ىمقؾ ،سمؾدًا يماماًل ذم إمـ

 : يمان هذا اًمققم يقمًا طماراً  يمؼقًمؽ
(2)

 يمالم طمًـ ضمّقد . ــ قمـدي ـ. وهق ـ

وذهب اًمزخمنمي إمم أن اًمًمال ذم آية اًمٌؼرة أن جيعؾف مـ مجؾة اًمٌالد اًمتل يلمـ 

وأما ذم آية إسمراهقؿ وماعمطؾقب أن خيرضمف مـ صػة يمان قمؾقفا مـ  ،أهؾفا وٓ خياومقن

 : هق سمؾد خمقف وماضمعؾف آمـاً  ويملن اعمؼقل ،اخلقف إمم ودها مـ إمـ
(3)

. ومػل آية 

وأما ذم آية إسمراهقؿ ومؼد  ،ًمٌؼرة يمان اًمقادي مؽاكًا ىمػرًا ومدقمل ًمف أن جيعؾف سمؾدًا وأمـاًُ ا

أو أكف  ،وؾمئؾ ًمف إمـ ٕكف سمؾد همػم آمـ (اًمٌؾد):  يمان سمؾدًا همػم آمـ ومعّرف سمؼقًمف

سمؾد آمـ ومًئؾ ًمف صمٌات إمـ ودوامف
(4)

. وىمد كؼؾ ضمقاب اًمزخمنمي سمعض اًمعؾامء 

اب سمفـوأضم
(5)

 . 

                                           
 (.1/254ؾ )(، وحماؾمـ اًمتلوي1/188إرؿماد اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ) (1)

 (.1/254حماؾمـ اًمتلويؾ ) (2)

 .(3/382اًمؽشاف ) (3)

 (.12أكؿقذج ضمؾقؾ ذم أؾمئؾة وأضمقسمة قمـ همرائب آي اًمتـزيؾ ًمزيـ اًمديـ اًمرازي ) (4)

(، 168(، واًمروض اًمريان ذم أؾمئؾة اًمؼرآن ًمنمف اًمديـ سمـ ريان )3/5يـظر مدارك اًمتـزيؾ ًمؾـًػل) (5)

 (.1/522ًمؾٌقضاوي )وأكقار اًمتـزيؾ وأهار اًمتلويؾ 
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 ،: اضمعؾ هذا ظمامتًا طمًـاً  قؼ ضمقاب اًمزخمنمي قمـد إًمقد أكؽ إذا ىمؾتوحتؼ

وشمطؾب أن ُيًٌؽ مـفا  ،ومنكؽ شمشػم إمم اعمادة مـ ذهب أو ومضة أو طمديد أو همػمها

ومؼد ـمؾٌت احلًـ دون  ،: اضمعؾ هذا اخلاشمؿ طمًـاً  وأما إذا ىمؾت ،ظماشمؿ طمًـ

. وإمم  طمًـا( ومفق سمؿـزًمة اخلؼم: وذًمؽ ٕن مقـمـ اًمػائدة ذم اعمػعقل اًمثاين ) اخلاشمؿ

وماًمًمال ذم آية اًمٌؼرة ًمؾٌؾدية  ،مثؾ هذا يرضمع اًمػرق سملم آيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿ

واًمًمال ذم آية إسمراهقؿ ًمألمـ ومؼط ،وإمـ
(1)

. وىمد اؾمُتشؽؾ هذا اًمتحؼقؼ 

 . وأضمقب قمـف سمعدة أضمقسمة

 ،وإمـ يمالمهاواؾمتظفر إًمقد أن اعمًمول ذم آيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿ اًمٌؾدية 

وأما ذم آية إسمراهقؿ ومؼد اىمتٍم قمغم  ،وىمد طمؽل ؾممال اًمٌؾدية وإمـ ذم آية اًمٌؼرة

گ    ﴿ : طمؽاية ؾممال إمـ ٕن ؾممال اًمٌؾدية ىمد طمؽل سمؼقًمف ؾمٌحاكف سمعد ذًمؽ

 ،وذًمؽ ًمؾؿًايمـة وًمقس ًمؾحج ومؼط [37]إسمراهقؿ: ﴾ڳ  ڳ گ گگ

ومذيمره  ،مـ أدظمؾ ذم اؾمتقجاب اًمشؽرأو ٕن كعؿة إ ،وهذا هق قملم ؾممال اًمٌؾدية

أطمًـ وأكًب ذم هذا اعمؼام ًمتؼريع اًمؽػار قمغم إهمػاًمف قمغم ما ىمقؾ
(2)

 . 

ذم  (هذا)ؼد اضمتفد وأضماب سملن اؾمؿ اإلؿمارة أما أسمق ضمعػر سمـ اًمزسمػم اًمغركاـمل وم

آية اًمٌؼرة مل ُيؼصد شمٌعقتف )أي أن يؽقن متٌققمًا وما سمعده شماسمع ًمف( وذًمؽ ًماليمتػاء سمام 

  ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې﴿  ؼ مـ ىمقًمف شمعامم:ؾمٌ

ؼرة: ﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائ ەئ ائ ى  [125]اًٌم

 ،وشمعريػ اًمٌقت طماصؾ مـف شمعريػ اًمٌؾد ،ومؼد شمؽرر ذيمر اًمٌقت معروما ذم هذه أية

ؾمّقام سمام ؾمٌؼ مـ دقماء إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم قمـدما كزل سمقًمده إؾمامقمقؾ وأمف  وٓ

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿:  ًمؽ ذم ىمقًمف شمعاممهاضمر سماحلرم وذ

                                           
 ( .13/314روح اعمعاين ) (1)

 . (13/314روح اعمعاين ) (2)
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ومجاء اؾمؿ  ،ومفذا اًمتعريػ ًمؾٌقت هق شمعريػ ًمؾٌؾد ،[37إسمراهقؿ:]﴾ ... ڑ   ک

وذًمؽ ًماليمتػاء سمام ؾمٌؼف  ،اإلؿمارة مًتغـقًا قمـ اًمتاسمع اعمٌلم ضمـًف ذم أؾمامء اإلؿمارة

سمؾدًا )و ،مػعقًٓ أوًٓ   (هذا) وقمغم هذا ومقؽقن إقمراب ،مما حيصؾ مـف مؼصقد اًمٌقان

ف سمؾٌد سمإًمػ واًمالم  ،(سمؾداً )صػة ًمـ  (آمـاً )و (مػعقًٓ صماكقاً  وضمرى  (اًمٌؾد)وًمق قُمرِّ

ٓ ومائدة مـف.  ،قمغم اؾمؿ اإلؿمارة مل ُيِػد سمقاكاً زائداً قمغم ما شمؼدم  وإكام يؽقن يماًمتؽرار اًمذي 

ام اًمتاسمع اعمٌلم وأما آية إسمراهقؿ ومؾؿ يًٌؼفا ما يؼقم ٓؾمؿ اإلؿمارة )هذا( مؼ

وذًمؽ قمغم اعمعفقد  ،شماسمعًا ًمف( هذا) قمغم اؾمؿ اإلؿمارة (اًمٌؾد)ضمـًف ومقضمب أن جيرى 

وهذا اًمتاسمع  ،اجلاري ذم أؾمامء اإلؿمارة مـ شمعقلم ضمـس اعمشار إًمقف سماؾمؿ ضمامد هماًمٌاً 

يعرب قمطػ سمقان قمـد اخلؾقؾ
(1)

وكعًتا قمـد ؾمقٌقيف قمغم اًمظاهر مـ يمالمف ،
(2)

، 

 مػعقًٓ صماكقاً  (آمـاً )و ،أوًٓ  ػعقًٓ م (هذا)وشمعرب 
(3)

  . 

وىمد كؼؾ أسمق اًمؼاؾمؿ اًمؽؾٌل ضمقاب اًمغركاـمل وضمعؾف اجلقاب إول مـ أضمقسمٍة 

: ىماًمف أؾمتاذكا اًمشقخ أسمق ضمعػر  اجلقاب إول»:  وىمال ذم صدره ،صمالصمة أضماب هبا

 سمـ اًمزسمػم هق أكف ...
(4)

 وؾمقليت ىمريٌا . وأما اجلقاب اًمثاين ومؼد كًٌف ًمؾًفقكم اًمخ ش

وهق ضمقاب اإلؾمؽاذم  ،. وأما اجلقاب اًمثاًمث ومؼد كًٌف ًمٌعض اعمشارىمة إن ؿماء اهلل

وىمد ؾمٌؼ ذيمره ،إول
(5)

 . 

وهذا اًمؼقل يػقد أن  ،ويرى اًمٌاطمث أن ما ذهب إًمقف اًمغركاـمل وضمقف مؼٌقل

 .ؽقت قمغم وضمفلم سمحًب ؾمقاق أيتلموًمؽـفا طم ،اًمدقمقة واطمدة

ار سمعد ضمقاسمف هذا إمم ضمقاب اإلؾمؽاذم إول وكًٌف ًمف طمقث صمؿَّ إن اًمغركاـمل أؿم

                                           
 مل أىمػ قمؾقف. (1)

 .(12(، ص )1( طماؿمقة رىمؿ )8( وىمد ؾمٌؼ ذيمر يمالم ؾمقٌقيف ص )2/192يـظر اًمؽتاب ) (2)

 .(1/92ؾ ذم شمقضمقف اعمتشاسمف اًمؾػظ مـ آي اًمتـزيؾ )يـظر مالك اًمتلويؾ اًمؼاـمع سمذوي اإلحلاد واًمتعطق (3)

 (.1/126اًمتًفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ ) (4)

 (.2( طماؿمقة )13يـظر ص ) (5)
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وهق  ،إذ ًمقس سمؿػفقٍم مـ ًمػظ أي ،: وهق قمـدي سمعقد ىمال صاطمب اًمدرة»:  ىمال

شواهلل أقمؾؿ  ،سمعد ممؽـ
(1)

. 

اًمخ  ش وهق قمـدي سمعقد ... » : : ما كؼؾف اًمغركاـمل قمـ اإلؾمؽاذم مـ ىمقًمف ىمؾت

يمام أكـل راضمعت  ،ًخة اعمحؼؼة اعمعتؿدة ًمديًمقس مقضمقًدا ذم درة اًمتـزيؾ ذم اًمـ

كًخة أظمرى ومؾؿ أضمده ومقفا. وحيتؿؾ أن يؽقن ذًمؽ مـ كاؾمخ أو ىمارئ يمتب قمؾقف 

وًمؽـ  ،يمام حيتؿؾ أكف ؾماىمط مـ أصؾ يمتاب اًمدرة اًمذي سملم أيديـا ،شمعؾقؼًا أو طماؿمقة

 وذًمؽ أن اإلؾمؽاذم ضمعؾف اجلقاب إول مـ اجلقاسملم ،هذا آطمتامل سمعقد قمـدي

ووّعػف  ،يمام أكف ذيمر سمعد ضمقاسمقف وضمفًا أو ضمقاسمًا وعقػًا ىمقؾ سمف ،اًمؾذيـ أضماب هبام

وًمق يمان اجلقاب إول سمعقدًا قمـد اإلؾمؽاذم عما  ،وؾمقليت ذيمره ىمريًٌا إن ؿماء اهلل شمعامم

 وًمؽان ذيمره آظمرًا يمام ومعؾ مع اجلقاب اًمذي ذيمره أظمػمًا وضمعؾف سمعقدًا.  ،ضمعؾف أوًٓ 

( ومنكـل آيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿقاف ذم رياض أيتلم اًمؽريؿتلم )وسمعد هذا اًمتط

 ،عقػة ذم شمقضمقف أيتلمأرهمب أيضًا ذم اإلؿمارة إمم سمعض إىمقال اًمٌعقدة أو اًمض

 .وهل سمعقدة أو وعقػة ذم كظري

وىمد ؾمٌؼت  ـومؿـ ذًمؽ ما ذيمره اإلؾمؽاذم سمعد اجلقاسملم اًمؾذيـ أضماب هبام ـ

ومؾام أقمقد  ،: إكف ضمعؾ إول كؽرة وملما ىمقل مـ يؼقل»:  ومؼال ـاإلؿمارة إًمقف آكػًا ـ

 ،ومؾقس سمٌمء ،اًمرضمؾومليمرمت  ،: رأيت رضمالً  يمام شمؼقل ،ذيمرها أقمقد سمؾػظ اعمعرومة

 . شوٓ هذا اعمؽان مؽاكف  ، هلذاوًمقس ما ذيمره مثالً 

.  وأن شمضعقػف هلذا اًمؼقل ذم مؽاكف ،ويرى اًمٌاطمث أن ما ىماًمف اإلؾمؽاذم ؾمديد

ؽرماينوىمد كؼؾ اًم
(2)

واًمًققـمل
(3)

ومـ همػم  ،هذا اجلقاب واًمتقضمقف مـ همػم قمزو ًمف

 . كؼٍد أو شمضعقػ

                                           
 . (1/91مالك اًمتلويؾ ) (1)

 ( .117اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (2)

 ( .69ان )معؽمك إىمر (3)
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ويؼرب مما ذيمره اإلؾمؽاذم ووّعػف ما أضماب سمف ذف اًمديـ احلًـ سمـ ؾمؾقامن 

: أن ؾمقرة  واًمثاين ،: ما ذيمره اًمزخمنمي : إول ومؼد أضماب سمجقاسملم ،سمـ ريان

 ،سماًمتـؽػم (سمؾداً ) هقؿ وًمذًمؽ ضماءت آية اًمٌؼرةة إسمرااًمٌؼرة ؾماسمؼة ذم اًمـزول قمغم ؾمقر

 (اًمٌؾد) شمعرومت ومصارت( آية إسمراهقؿ)وذم اًمثاكقة  ،ومؿؽة يماكت مـؽرة ذم إول

  ﴾ ...ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۇ ۇ ۆ  ۆ ...﴿ وهذا مثؾ ىمقًمف شمعامم:

[16-15اعمزمؾ:]
(1)

. 

ام . يم وٓ هذا مقـمـف ،وًمقس هذا اًمتشٌقف صحقحاً  ،ويرى اًمٌاطمث أن هذا سمعقد

أن ؾمقرة اًمٌؼرة ًمقًت ؾماسمؼة ذم اًمـزول قمغم ؾمقرة إسمراهقؿ
(2)

يمام ذيمر ذًمؽ ذف  

 اًمديـ أسمق احلًـ سمـ ريان. 

ـ ما أضماب سمف اًمٌؼاقمل ومؼال قمـد ـذم كظري  ـومـ إضمقسمة اًمٌعقدة همػم اًمظاهرة ـ

وعما يمان اًمًقاق ًمؾؿـع مـ اعمًجد وًمؾًعل ذم ظمراسمف ويمان ذًمؽ »:  آية اًمٌؼرة

وًمذًمؽ ىمرر أكف مثاسمة ًمؾـاس قمامة وأمـ يمان إكًب شمـؽػم  ،قمف ًمؾٌاديؿماماًل سمعؿ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ﴿إومصاطمًا سمام أومفؿف   (آمـاً ) ،يلكس مـ حيؾ سمف  (سمؾداً ):   اًمٌؾد ومؼال

واعمعـك أكؽؿ قمؼؼتؿ أقمظؿ آسمائؽؿ ذم دقمقشمقف  [125]اًمٌؼرة: ﴾ ...ۅ  ۅ    ۉ 

وهذا سمخالف  ،ؾف ظمرب ذم يمقكف آمـاً ومنذا اكؼطع اًمـاس قمـ أه ،يمؾتقفام ذم يمقكف سمؾداً 

ما يليت ذم ؾمقرة إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم
(3)

وعما يمان اًمًقاق »:  . وىمال قمـد آية إسمراهقؿش

إلظمراج اًمرؾمؾ مـ حماهلؿ ويمان ذًمؽ مػفاًم ٕن اعمحؾ اًمذي يؼع اإلظمراج مـف سمؾد 

ولم ،يًؽـ ومقف ومقف مـ إمـ سمام أؾمؽـ  - سمّدًمقا كعؿة اهلل وأشمٌعف ؾمٌحاكف سملن اعمتعرِّ

ومـ اإلكذار عمـ أكعؿ  ،سمام أطمدصمقا ومقف مـ اإلظماومة ًمغػم أهؾف -سمعد ضمعؾف ًمف سمؾدًا 

أي  ﴾ٹ  ٹ  ٹ ﴿ : قمؾقفؿ سمؽؾ ما ومقف مـ اخلػم يمان إكًب شمعريػف ومؼال

                                           
 ( .168يـظر اًمروض اًمريان ) (1)

 . (25، 1/24(، واإلشمؼان ذم قمؾقم اًمؼرآن )194، 1/193يـظر اًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن ) (2)

 . (2/155كظؿ اًمدرر ذم شمـاؾمب أيات واًمًقر ًمؾٌؼاقمل ) (3)
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ويمان هذا اًمدقماء  ،أي ذا أمـ سملمان أهؾف (آمـاً ) ،اًمذيـ يريدون إظمراج اًمرؾمقل مـف

واًمذي ذم اًمٌؼرة يمان طمقث  ،س مؽة وصارت مديـةصدر مـف سمعد أن ؾمؽـ اًمـا

وأن جيعؾفا  ،ومدقما أن جيعؾفا اهلل سمؾداً  ،ووع اسمـف هبا مع أمف وهل ظماًمقة قمـ ؾمايمـ

شسمعد ذًمؽ مقصقومة سمإمـ
(1)

. 

أن ما ذيمره اًمٌؼاقمل مـ مـاؾمٌة اًمًقاق ذم  ـيمام أؾمؾػت آكػًا ـ ـويرى اًمٌاطمث ـ

. وأما ما ظمتؿ سمف اًمٌؼاقمل  خيؾق مـ شمؽّؾػ ٓآيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿ سمعقد همػم فماهر و

اًمٌؼرة ىمٌؾ سمـاء اًمٌقت وؾمؽـك ضمقاسمف قمـد آية إسمراهقؿ مـ أن اًمدقماء صدر ذم آية 

د ومذًمؽ أطم ،وأما ذم آية إسمراهقؿ وماًمدقماء صادر سمعد سمـاء اًمٌقت وؾمؽـك مؽة ،مؽة

 .  (ضمقايب اإلؾمؽاذم )اجلقاب إول

: ضمقاب  إول ،ومؼد أضماب سملضمقسمة صمالصمة ،وأظمتؿ سمام ذيمره أسمق اًمؼاؾمؿ اًمؽؾٌل

اسمـ اًمزسمػم اًمغركاـمل
(2)

: ضمقاب اإلؾمؽاذم إول واًمثاًمث ،
(3)

: كًٌة  واًمثاين ،

ّل  ،وومقف أن آية إسمراهقؿ مؽقة ،اًمؽؾٌل ًمؾًفقكم وًمذا  ،يمان سمؿؽة قمـد كزوهلا × وماًمـٌَّ

ؾ وهق : هذا اًمرضم وذًمؽ مثؾ ىمقًمؽ ،سمالم اًمتعريػ اًمتل شمػقد احلضقر (اًمٌؾد)ضماء 

ومؾذا  ،ومعؾقم أن مؽة مل شمؽـ طمارضة قمـد كزوهلا ،وآما آية اًمٌؼرة ومفل مدكقة ،طمارض

مـ همػم شمعريػ سمالم احلضقر. وىمد ذيمر اًمؽؾٌل أن ذم ضمقاب اًمًفقكم  (سمؾداً )ضماء 

 ،: وذًمؽ أن اًمؽالم )آيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿ( طمؽاية قمـ إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم كظراً 

 ـف قمؾقف اًمًالم سمؿؽة أو اعمديـةومال ومرق سملم كزول ما طمؽل قم
(4)

. 

وأطمًـ مـ هذا ما أضماب سمف  ،ويرى اًمٌاطمث أن كؼد اًمؽؾٌل ًمؾًفقكم ذم مؽاكف

ٕكف معفقد  ،ذم آية إسمراهقؿ شمعريػ اًمعفد (اًمٌؾد)ومنِكَّف أوماد سملن شمعريػ  ،اسمـ قماؿمقر

                                           
 . (12/424اعمصدر اًمًاسمؼ ) (1)

 . (223) يـظر ص (2)

 . (225(، ص )215يـظر ص ) (3)

 . (1/126اًمتًفقؾ ) (4)
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ة . وآما آية اًمٌؼر(هذا)سمدًٓ مـ اؾمؿ اإلؿمارة  (اًمٌؾد)ويؽقن إقمراب  ،سماحلضقر

ودقما ذم آية  ،ومدقما ذم آية إسمراهقؿ ًمؾٌؾد أن يؽقن آمـاً  ،ومقفا ًمؾـققمقة( سمؾداً )ومتـؽػم

ومؿآل ما شمػقده أيتلم متحد ،اًمٌؼرة عمشاٍر إًمقف أن جيعؾف اهلل مـ كقع اًمٌالد أمـة
(1)

 .

وإكام ذيمرشمف  ،سمؾ هق ضمقد طمًـ ،وًمقس ضمقاب اسمـ قماؿمقر سمعقدًا أو وعقػًا قمـدي

مع اًمػارق ذم  ،ف وسملم ضمقاب اًمًفقكم اًمذي كؼؾف قمـف اًمؽؾٌلهـا ًمقضمقد ؿمٌف سمقـ

 .  مضؿقن اجلقاسملم قمؿقماً 

 

 

                           

                                           
 ( .13/238اًمتحرير واًمتـقير ) (1)
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 النموذج الثَّاني 
ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ...﴿ : ىمقًمف شمعامم الشاىد اأَلوَّل :

 .[61]اًمٌؼرة: ﴾ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ   ېئۆئ  ۈئ   ۈئ

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ﴿ : ف شمعاممىمقًم الشاىد الثَّاني :

 .[21]آل قمؿران: ﴾ ...ٴۇ

ڱ  ں  ں  ڻ    ڱ   ڱ  ڱ  ...﴿ ىمقًمف شمعامم : الشاىد الثَّالث

  .[112]آل قمؿران: ﴾ ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻ        ڻ

 ﴾ۈئ   ۈئ﴿ : ضماءت آية اًمٌؼرة )أية إومم( سماًمتعريػ سمإًمػ واًمالم ذم ىمقًمف

 . ﴾ڻ     ڻ﴿ قمؿران )أية اًمثاكقة واًمثاًمثة( سماًمتـؽػموضماءت آيتا آل 

 ،أوماد اخلطقب اإلؾمؽاذم أن آية اًمٌؼرة ذم ىمقم مضقا وأمة ظمؾت ىمد ذهب زماهنؿ

 .  وهمٓء اًمؼقم ىمد قُمرومقا وعما قُمرومقا قُمرومت أومعاهلؿ وىمٌائحفؿ

يمام ىمال  ،واًمردة ،واًمزكك مـ اعمحصـ ،: ىمتؾ اًمـػس اعمحرمة واعمراد سماحلؼ

أية وهذه إوضمف  [151]إكعام: ﴾ ی ىئ  ىئ  ىئ    ۈئ  ېئېئ ېئ  ﴿ : ممشمعا

وىمد وىمع اًمؼتؾ مـ همٓء اًمؼقم قمغم همػم هذه إوضمف  ،اًمثالصمة معروومة معؾقمة

اًمثالصمة اعمعروومة
(1)

 . 

وهمٓء  ،وأما آية آل قمؿران إومم ومفل ظمؼم قمـ ىمقم يرون ذًمؽ ويديـقن سمف

                                           
ال يحل دم امرئ مسلم : » أكف ىمال ×ضماء ذم احلديث اًمذي رواه قمٌد اهلل سمـ مًعقد مرومققمًا إمم اًمـٌل  (1)

والتارك لدينو المفارق  يشهد أن ال الو إال اهلل وأني رسول اهلل إال بإحدى ثالث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس،
 :  ( ذم يمتاب اًمديات، سماب ىمقل اهلل شمعامم6878واحلديث أظمرضمف اًمٌخاري ذم صحقحف سمرىمؿ ) ش لجماعةل

( 1322( صػحة )1676اًمخ، ومًؾؿ ذم صحقحف سمرىمؿ )  ﴾ ...ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﴿

( ذم يمتاب 4/182) ( ج4352ذم يمتاب اًمؼًامة، ذم سماب ما يٌاح سمف دم اعمًؾؿ، وأسمق داود ذم ؾمــف سمرىمؿ )

( ذم يمتاب اًمديات، ذم سماب ما ضماء ٓ 1422ذم سماب احلؽؿ ومقؿـ ارشمد، واًمؽممذي ذم ؾمــف سمرىمؿ ) احلدود،

( ذم يمتاب حتريؿ اًمدم، ذم سماب 4216حيؾ دم امرئ مًؾؿ إٓ سمنطمدى صمالث، واًمـًائل ذم ؾمــف سمرىمؿ )

. ذيمر ما حيؾ سمف دم اعمًؾؿ
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ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ﴿:  ًمف شمعامماًمؼقم مقضمقدون مل يؿقشمقا سمدًمقؾ ىمق

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۆ  ۈ  ۈ   

 ،﴾ې   ې  ې ﴿:  ومؼد ىمال شمعامم ذم آظمر أية ﴾ې   ې  ې

: إن اًمذيـ  سمصقغة اعمضارع ومل يؼؾ  ﴾ڭ  ڭ  ۇ﴿ : يمام ىمال ذم أول أية

 ومؾام مل حيصؾ مـفؿ هذا اًمقاىمع وهذه احلال يماكت خماًمػة ًمؾحال اًمقاىمعة اًمتل ،يمػروا

أظمؼم هبا قمـ ىمقم مضقا واكؼضقا وىمد ارشمؽٌقا هذه إومعال اًمؼٌقحة ومؼال اهلل 

. وأما آية آل قمؿران اًمثاكقة ومفل ظمؼم ﴾ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ﴿ومقفؿ :  شمعامم

ّل  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ﴿ : ىمال شمعامم ،× قمـ ىمقم معاسيـ ًمؾـٌَّ

     ڱ   ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳک  ک  ک  ک    

ومفذا ظمؼم   ﴾ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ    ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ        ڻ

ّل  ٕكف ٓ دمقز قمؼقسمتفؿ  ،وقمـ أومعاهلؿ اًمؼٌقحة × قمـ همٓء اًمؼقم اعمعاسيـ ًمؾـٌَّ

 ،وإكام ذًمؽ سمذكقهبؿ ،سماًمذًمة واعمًؽـة واًمغضب قمؾقفؿ مـ اهلل سمذكقب آسمائفؿ

آل قمؿران إومم اًمًاسمؼة اًمذيمر آكػًا  ومفمٓء اًمؼقم ذم هذه أية يماًمؼقم اًمذيـ ذم آية

ذم يمقهنؿ  ﴾... ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴿ : وهل ىمقًمف شمعامم

ّل  سمخالف اًمؼقم اعمخؼم قمـفؿ ذم آية اًمٌؼرة ومفؿ معاسون  ،× معاسيـ ًمؾـٌَّ

عمقؾمك قمؾقف اًمًالم طمقث ىمال هلؿ مقؾمك قمؾقف اًمًالم ومقام طمؽك اهلل ذًمؽ قمـف ذم 

ومجلء سمؾػظ  ،[61]اًمٌؼرة: ﴾ ... ۋ  ۋ  ۅ  ۅۈ  ٴۇ   ...﴿ : ىمقًمف شمعامم

وضملء سمؾػظ  ،ذم آية اًمٌؼرة ذم اًمؼصة اًمتل وىمعت وأظمؼم قمـفا ﴾ۈئ   ۈئ﴿اعمعرومة 

ذم آيتل آل قمؿران ذم اًمؼصة اًمتل وىمع اًمتفديد مؼاركًا هلا ًمؾؿـع  ﴾ڻ ڻ ﴿ اًمـؽرة

قف مثؾف واًمعؼاب قمؾ ،ع وماًمذكب ذم طمقز اعمذيمقرـؿ يؼـر ًمـوما يمان ذم ظمٌ ،فاـمـ وىمققم

يماعمذيمقر
(1)

 . 

                                           
 ( .246يـظر درة اًمتـزيؾ ) (1)
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وأضماب اسمـ اًمزسمػم اًمغركاـمل سمجقاب مقاومؼ ًمٌعض ما أضماب سمف اإلؾمؽاذم 

طمقث ذيمر اًمغركاـمل أن أيات اًمثالث )آية اًمٌؼرة  ،ومؼارب ًمف ذم سمعضف أظمر

وًمؽـ آية آل  ،وآيتل آل قمؿران( ذم سمـل إهائقؾ اًمذيـ اشمصػقا سماًمؽػر واًمعدوان

ّل قمؿران اًمثاكقة ختؼم قمـ اعمعا اًمذيـ رأوا أيات واًمؼماهلم قمغم  × سيـ ًمؾـٌَّ

د ّل حمؿَّ سمؾ متادوا ويمػروا وقماكدوا  ،صمؿ مل جُيِد ذًمؽ ومقفؿ ؿمقئاً  ،وكٌقشمف × صدق اًمـٌَّ

مـ سمعد سمقان احلؼ هلؿ ومؽان اعمـاؾمب أن يعؼم قمـ ومعؾفؿ سملن ومعؾقه سمغػم ؿمٌفة وٓ 

: سمغػم ؾمٌب وٓ  قليملكف مرادف ًمؼ ﴾ڻ ڻ﴿ : ؾمٌب يتعؾؼ سمف ومجاء ىمقًمف شمعامم

ٕهنؿ مل يتعؾؼقا سمًٌب أو ؿمٌفة ذم  ،وهذا ومقف مٌاًمغة ذم ذمفؿ وؾمقء ومعؾفؿ ،ؿمٌفة

ّل  ومعؾفؿ  ،ويعاسوه  × . وأما آية اًمٌؼرة ومفل ذم أؾمالومفؿ اًمذيـ مل يشاهدوا اًمـٌَّ

يمام قُمػل قمـفؿ ذم سمعض ما  ،وىمد ُأومصح ومقفا سمؽػرهؿ سمعد شمعريػفؿ سمذيمر آٓء وكعؿ

 ريب أن سمعضفؿ ىمد ؾَمِؾؿ مما وىمع ومقف اًمؽثػم مـفؿ مـ اًمؽػر واًمعدوان وٓ ،ارشمؽٌقه

. ومفمٓء اًمؼقم وإن [59]اًمٌؼرة:﴾ٹ ٹ ٹ﴿ ويدل قمؾقف ىمقًمف شمعامم:

ّل  ذم هبتاهنؿ  × وصػقا سماًمؽػر واًمعدوان سمام وصػقا ًمقًقا يماعمعاسيـ ًمؾـٌَّ

لم وإدًمة وجماهرهتؿ سماًمٌاـمؾ ويمػرهؿ وقمـادهؿ وقمدواهنؿ مع معايـتفؿ ًمؾؼماه

ّل  . ومؽان  وؿماهدوا أمره وكٌقشمف × يمحقل سمـ أظمطب وأمثاًمف اًمذيـ قماسوا اًمـٌَّ

ّل  أن يعؼم  × اعمـاؾمب حلال أوًمئؽ اًمذيـ مل يشاهدوا ما ؿماهده اعمعاسون ًمؾـٌَّ

: سمغػم ؾمٌب.  وماعمعّرف ًمقس ذم ىمقة اعمـّؽر اعمرادف ًمؼقًمؽ ﴾ۈئ ۈئ﴿ سمؾػظ اعمعرومة

ے  ﴿ : يمام ىمال شمعامم ،ة قمدم ضمقاز ىمتؾ اًمـػس سمغػم احلؼيمام شمؼرر قمـدهؿ ذم اًمتَّقرا

يمام شمؼرر  ،أي يمتٌـا قمؾقفؿ ذم اًمتقراة ،[45]اعمائدة: ﴾ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

ويمذًمؽ شمؼرر طمرمة آرشمداد قمـ اًمديـ قمـدهؿ يمام  ،قمـدهؿ رضمؿ اًمزاين اعمحصـ

 ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ ﴿ : ىمال شمعامم طمؽاية قمـ مقؾمك قمؾقف اًمًالم

وإكٌقاء قمؾقفؿ  ،. وقمغم يمؾ طمال ومؼد شمؼرر قمـدهؿ ما يًّقغ اًمؼتؾ[21]اعمائدة:

أي سمغػم وضمف احلؼ اعمًّقغ  ﴾ۈئۈئ ﴿ : ومؼقًمف شمعامم ،اًمًالم مؼّمؤون مـ ذًمؽ يمؾف
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ومإًمػ واًمالم ًمؾعفد. وأما آية آل قمؿران إومم ومفل ظماصة  ،ًمؾؼتؾ ذم ذيعتفؿ

اكقة سمام دًمت قمؾقف مـ اًمؽػر ومفل يمآية آل قمؿران اًمث ،سماعمتامديـ ذم اًمؽػر مـفؿ

 ،اًمٌؼرةواًمتؿّرد واًمعدوان ومـاؾمٌفا اًمتـؽػم يمأية اًمثاكقة مـ هذه اًمًقرة سمخالف آية 

اًمٌؼرة ومحال اعمذيمقريـ ذم آيتل آل قمؿران ًمقس يمحال اعمذيمقريـ ذم آية
(1)

 . 

ومـرى أن اًمغركاـمل واومؼ اإلؾمؽاذم ذم أن آية اًمٌؼرة ذم ىمقم مضقا ذم زمـ مقؾمك 

ّل  ،ًمًالمقمؾقف ا اعمتامديـ ذم  × وأما آية آل قمؿران اًمثاكقة ومفل ذم اعمعاسيـ ًمؾـٌَّ

ذم آية اًمٌؼرة يػقد اًمعفد  ﴾ۈئ ۈئ﴿وأوماد اًمغركاـمل أن اًمتعريػ  ،اًمؽػر واًمعدوان

 اعمٌقح ًمؾؼتؾ ذم ذيعتفؿ. 

ومفق إلومادة أهنؿ فمؾؿقا ومتردوا  ﴾ڻ ڻ﴿ وأما اًمتـؽػم ذم آيتل آل قمؿران

وهذا ومقف إيغال ذم ذمفؿ ومٌاًمغة ذم اًمـؽػم قمؾقفؿ  ،و ؿمٌفةويمػروا ًمغػم ؾمٌب أ

ر ،ومؽان اعمـاؾمب اًمتـؽػم ف ذم ىمقة اعُمـؽَّ وسماجلؿؾة  ،وهذا شمقضمقف ضمقد ،إذ ًمقس اعُمعرَّ

 ومفق أطمًـ سمقاكًا مـ شمقضمقف اإلؾمؽاذم ذم كظري. 

طمقث أوماد أن آية اًمٌؼرة كزًمت ذم  ،يمام ذهب اسمـ مجاقمة إمم ما ذهب إًمقف اإلؾمؽاذم

ّل  ،اًمقفقد اًمؼدماء واؾمتدل قمغم  ،× وآيتل آل قمؿران ذم اًمقفقد اًمذيـ ذم قمٍم اًمـٌَّ

وزاد ذم آؾمتدٓل ىمقًمف شمعامم ىمٌؾ آية آل قمؿران  ،ذًمؽ سمام اؾمتدل سمف اإلؾمؽاذم

ٕن اًمقفقد اًمذيـ ذم قمٍم  [111]آل قمؿران: ﴾ڃ  ڃ  چ   چ ﴿:  اًمثاكقة

ومؼد ووعقا ًمف  ،احلرص أؿمد × يماكقا حيرصقن قمغم ىمتؾ اًمرؾمقل × اًمرؾمقل

ومجاء سماًمتـؽػم ذم  ،اهلل كّجاه مـ يمقدهؿ وطمػظف مـ مؽرهؿ اًمًؿ ذم اًمطعام وًمؽـ

قسمقخ ـؿ اًمتـك قمظقـدل قمؾـاًمذي ي ،قمـد اًمعؿـًمقػق ﴾ڻ ڻ﴿ رانـآيتل آل قمؿ

واًمتشـقع قمؾقفؿ
(2)

 . 

 ،وذًمؽ ًمتؼّرر مقضمٌات ىمتؾ اًمـػس ،ًمؾعفد ﴾ۈئ ۈئ﴿وماًمتعريػ ذم آية اًمٌؼرة 

                                           
 ( .72يـظر مالك اًمتلويؾ ) (1)

 ( .125يـظر يمشػ اعمعاين ) (2)
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ّل  ﴾ڻ ڻ﴿ذم آل قمؿران واًمتـؽػم  ـ ًمؾـٌَّ هنا كزًمت ذم اعمعاسي ػلٕ  (1)× ٓؾمتغراق اًـم
 . 

إؿمارة إمم احلؼ اًمذي  ﴾ۈئ   ۈئ﴿ وذهب اًمؽرماين إمم أن اًمتعريػ ذم آية اًمٌؼرة

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ       ﴿ : وذًمؽ ىمقًمف شمعامم ،أذن اهلل أن شمؼتؾ اًمـػس سمف

ؽان سماًمتعريػ أومم وسماًمذيمر . وم [151]إكعام: ﴾ی  ی  جئ  حئ  مئ   یی

 أطمرى ٕكف مـ اهلل شمعامم. 

واقمتؼادهؿ سماًمتـؽػم ٕن اعمراد سمغػم طمؼ ذم ديـفؿ  ﴾ڻ ڻ﴿ وما ذم آل قمؿران

ومؽان سماًمتـؽػم أومم
(2)

وىمد واومؼف إكصاري ،
(3)

 . وىمال سمؼقًمف وشمؾؽ قمادشمف 

يمام أضماب اًمػخر اًمرازي وأسمق طمقان سمؿثؾ ما ىماًمف اًمؽرماين طمقث ذيمرا أن 

ذم آية اًمٌؼرة ًمإلؿمارة إمم احلؼ اعمعؾقم اعمعفقد ومقام سملم  ﴾ۈئ ۈئ﴿اًمتعريػ 

ال يحل دم »:  وذًمؽ ذم ىمقًمف قمؾقف اًمصالة واًمًالم ،اعمًؾؿلم اًمذي يقضمب اًمؼتؾ
وقتل نفس  ،وزنا بعد إحصان ،كفر بعد إيمان  ،امرئ مسلم إال بإحدى ثالث

شبغير حق
(4)

أي  ،ؼصقد سمف شمليمقد اًمعؿقمذم آل قمؿران وماعم ﴾ڻ ڻ﴿وأما اًمتـؽػم  ،

 ٓ ما يعرومف اعمًؾؿقن وٓ همػمه اًمٌتة ،مل يقضمد هـاك أي طمؼ
(5)

. وذيمر أسمق طمقان 

: ٕن اجلؿؾة أظمرضمت ﴾ڻ ڻ﴿قمـد آية آل قمؿران إومم أهنا ضماءت سماًمتـؽػم 

ومؽان اعمـاؾمب أن يمشمك  ،وذًمؽ قمام ٓ يتخصص ،خمرج اًمنمط ذم هذا اعمقـمـ

وأما ذم آية اًمٌؼرة ومجاءت أية ذم  ،دل قمغم اًمعؿقمًمق ﴾ڻ ڻ﴿سماعمـػل مـؽرًا 

واحلؼ اًمذي شمًتٌاح سمف اًمـػس وشمؼتؾ معروف قمـدهؿ ومـاؾمب أن  ،كاس معفقديـ

وماً  ﴾ۈئ   ۈئ﴿ يمشمك سماعمـػل ُمعرَّ
(6)

 . 

                                           
 ( .1/86يـظر اًمتًفقؾ ) (1)

 . (112يـظر اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (2)

 . (29يـظر ومتح اًمرمحـ ) (3)

 ( .229ؾمٌؼ خترجيف ص ) (4)

 ( .1/383(، واًمٌحر اعمحقط )3/123يـظر اًمتػًػم اًمؽٌػم ) (5)

 ( .3/76يـظر اًمٌحر اعمحقط ) (6)



 اللفظي في القرآن الكريم     د. عبد اهلل بن محّمد السليماني ف والتنكير في بعض مواضع المتشابوعريالت

931 

وىمد كؼؾ اًمزريمٌم
(1)

واًمًؿلم 
(2)

 .  احلؾٌل شمقضمقف أيب طمقان مـ همػم إؿمارة 

 . وأن اًمتـؽػم ذم آيتل آل قمؿران ًمؾعؿقم ،رة ًمؾعفدويظفر مما ؾمٌؼ أن اًمتعريػ ذم آية اًمٌؼ

:  وذيمر إًمقد وضمفًا ذم يمقن اًمالم أو إًمػ واًمالم ًمؾجـس ذم ىمقًمف شمعامم

: إفمفر  وىمقؾ ،وماًمالم ذم احلؼ قمغم هذا ًمؾعفد»:  ذم آية اًمٌؼرة ومؼال ﴾ۈئۈئ  ﴿

ويميده ما ذم آل  ،إذ ٓم اجلـس اعمٌفؿ يماًمـؽرة ،أهنا ًمؾجـس. واعمراد سمغػم طمٍؼ أصالً 

ويؿؽـ أن يؽقن ومائدة  ،ومقػقد أكف مل يؽـ طمؼًا سماقمتؼادهؿ أيضاً  ﴾ڻ ڻ﴿قمؿران 

شاًمتؼققد إفمفار معايب صـقعفؿ 
(3)

 . 

 . إًمقد ضمقد وىمريٌب مؼٌقل أيضاً  ويرى اًمٌاطمث أن ما ذيمره

 

 

                           

                                           
 ( .3/219ن ذم قمؾقم اًمؼرآن )يـظر اًمؼمها (1)

 ( .3/94يـظر اًمدر اعمصقن ) (2)

 ( .2/211روح اعمعاين ) (3)
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 النموذج الثَّالث 
 . [6-5]اًمنمح: ﴾ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ    ۇ  ۇ  ۆ       ﴿ : قولو تعالى

رًا ذم أيتلم (يناً )وضماء ذم ًمػظ  ،ومًا ذم أيتلمُمَعرَّ  (اًمعن)ضماء ًمػظ  ومفؾ  ،ُمـؽَّ

 اًمعن ذم أيتلم واطمد أم خمتؾػ ؟ وهؾ اًمقن يٌن واطمد أم ينان؟

طمقث ذيمر أن اًمعن أؿمار اخلطقب اإلؾمؽاذم سمنجياز واىمتضاب إمم ضمقاب ذًمؽ 

ومًا يمإول وأما اًمقن اًمثاين ومفق ين همػم  ،اًمثاين هق اًمعن إول وذًمؽ إلقمادشمف ُمَعرَّ

راً  وذم أية وقمد مـ اهلل أن  ،ومأية اًمثاكقة ًمقًت شمؽرارًا ًمألومم ،إول إلقمادشمف ُمـَؽَّ

وأن اًمشدة ؾمتتٌدل كعؿة وًمذا ضماء ذم احلديث قمـ  ،يعؼب اًمعن سمقنيـ

ش لن يغلب عسٌر بيسرين»:  × ٌّل اًمـَّ 
(1)

 . 

ـ واعمعرسملم وهمػمهؿ ـ قمؾامء اعمتشاسمف اًمؾػظل واعمػني  .  وىمد واومؼ اخلطقَب اإلؾمؽاذم مجٌع م

 ،وذيمر أن اًمعن واطمد ،وماًمؽرماين أيّمد ىمقل اإلؾمؽاذم وكػك اًمتؽرار ًممية اًمثاكقة

 اخلطاب وكًٌف ًمعؿر سمـ شلن يغلب عسٌر يسرين» واًمقن اصمـان وؾماق إصمر
(2)

 ،: إن مع اًمعن اًمذي أكت ومقف مـ مؼاؾماة اًمؽػار ينًا ذم اًمعاضمؾ واعمعـك ،

وإن مع اًمعن اًمذي أكت ومقف مـ مؼاؾماة اًمؽػار ينًا ذم إضمؾ
(3)

وذيمر .

إكصاري
(4)

 مثؾف. 

                                           
( قمـ احلًـ اًمٌٍمي قمـ 2/575( واحلديث أظمرضمف احلايمؿ ذم مًتدريمف )1364درة اًمتـزيؾ ) (1)

لِّ   ومنن احلًـ شماسمعٌل مل يًؿع مـ ،مرؾمٌؾ واعمرؾمؾ مـ أىمًام اًمضعقػ –يمام شمرى  –، واحلديث × اًمـٌَّ

لِّ  (، 9/327ج ) ،(4342، وىمد وعػف اعمحدث إًمٌاين ذم ؾمؾًؾة إطماديث اًمضعقػة سمرىمؿ )× اًمـٌَّ

 . (15/522واكظر احلديث ذم اًمدرر اعمـثقر ًمؾًققـمل )

سمـ اخلطاب  ، وومقف أن قمؿر( مقىمقومًا قمغم قمؿر سمـ اخلطاب 2/329إصمر أظمرضمف احلايمؿ ذم مًتدريمف ) (2)

  ومنكف ما  ،: ؾمالم قمؾقؽ أما سمعد ومؽتب إًمقف قمؿر ،سماًمشام وىمد شملًّمب قمؾقف اًمؼقم سمؾغف أن أسما قمٌقدة طُمٍِم

وإصمر  ،يـزل سمعٌد مممـ مـ مـزًمف ؿمدة إٓ جيعؾ اهلل ًمف سمعدها ومرضمًا وًمـ يغؾب قمن ينيـ ... اًمخ

ومؼد  (15/522(، واكظر إصمر أيضًا ذم اًمدر اعمـثقر )2/446أظمرضمف ماًمؽ ذم اعمقـمل سمرواية حيقك اًمؾقثل )

لِّ   . ، ومقىمقومًا قمغم قمٌد اهلل سمـ مًعقد× أورده اًمًققـمل مرومققمًا إمم اًمـٌَّ
 ( .327اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (3)

 ( .464ومتح اًمرمحـ ) (4)
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 ،وومقف شمقؾمعة ـمرف اًمرضماء واًمتلكقس ،ومػل ذًمؽ شمليمقد سملن اًمعن متٌقع سماًمقن

وذًمؽ أن اًمعرب إذا  ، اًمقن وشمعريػ اًمعن ذم أيتلموذًمؽ مًتػاد مـ شمـؽػم

 ،ذيَمَرت آؾمؿ صمؿ أقمادشمف معرومًا سمإًمػ واًمالم اًمتل ًمؾعفد يمان اًمثاين هق إول

ل كؽرة أو معرومة وماًمرضمؾ  ،: ًمؼقت رضماًل ومليمرمت اًمرضمؾ شمؼقل ،ؾمقاًء يمان إَوَّ

ومـ )رضمالً(  ،رمت رضمالً : ًمؼقت رضماًل ومليم أما إذا ىمؾت ،اًمثاين هق إول اًمذي ًمؼقتف

اًمثاين همػم إول
(1)

 . 

 ( درمهاً )اًمثاين همػم ( درمهاً )ومـ ،: إذا يمًٌت درمهًا أكػؼت درمهاً  وإذا ىمؾت

وإذا ىمؾت: إذا يمًٌَت درمهًا وملكػؼ اًمدرهؿ. وماًمدرهؿ اًمثاين هق إول ،إول
(2)

. 

د ومعف ومإمػم واطم ،: إن مع إمػم همالمًا إن مع إمػم همالماً  وإذا ىمقؾ

: إن مع أمػٍم همالمًا إن مع إمػم اًمغالم ومإمػم واطمد واًمغالم  . وإذا ىمقؾ همالمان

إن مع أمػٍم همالمًا ومفام أمػمان وهمالمان ،وإذا ىمقؾ: إن مع أمػٍم همالماً  ،واطمد
(3)

 . 

واًمعن اًمثاين هق  ،ويدل ًمذًمؽ شمـؽػمه ذم اعمقوعلم ،وماًمقن اًمثاين همػم إول

ف ذم اعمقـمـلمإول سمدًمقؾ شمعريػ
(4)

 ،ٕكف ذيمر معروماً  ،. وماًمعن واطمد وإن ذيمر مرشملم

واًمقن ينان ٕكف ذيمر مـؽرًا مرشملم
(5)

وين  ،ين ىمٌؾف ،وماًمعن حمػقف سمقنيـ ،

ومؾـ يغؾب قمن ينيـ ،سمعده
(6)

. 

وذًمؽ أن اًمعن  ،: اعمراد سماًمعن اعمحػقف سمقنيـ اًمعن اًمثاين واهلل أقمؾؿ ىمؾت

( يناً )وسمعده ،إومم( يناً )وماًمعن اًمثاين ىمٌؾف ،ًمذيمره مرشملم معروماً اًمثاين هق إول 

                                           
 ( .953مالك اًمتلويؾ ) (1)

 . (8/465معامل اًمتـزيؾ )شمػًػم اًمٌغقي( ) (2)

 ( .5/387مدارك اًمتـزيؾ )شمػًػم اًمـًػل( ) (3)

 . (421اعمعاين ) يمشػ (4)

(، واًمتًفقؾ ًمعؾقم 5/265(، و سمدائع اًمتػًػم ٓسمـ اًمؼقؿ )7/598) شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم (5)

 .(4/422اًمتـزيؾ ًمؾؽؾٌل )

 (.5/265سمدائع اًمتػًػم ) (6)
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 .نان ًمذيمرمها مـؽريـ ذم اعمقـمـلمومها ي ،اًمثاكقة

ـان ىمال سمف أيمثر اعمػنـي ،وهذا اًمؼقل اًمؼائؾ سملن اًمعن واطمد سمؾ إن  ،واًمقن اصم

اًمشقيماين
(1)

واًمِؼـّقضمل
(2)

ّل  واًمصحاسمة  × كؼال قمـ اًمقاطمدي أن هذا اًمؼقل ىمقل اًمـٌَّ

صمر اعمروي مرومققماً ومقىمقوماً :  ،واعمػنيـ  .شلن يغلب عسٌر يسرين»واعمراد سمذًمؽ ا

: إن  ومصار اعمعـك ،ومذيمر اًمعن مع إًمػ واًمالم صمؿ صمـك ذيمره»:  ىمال اًمزضماج

شمع اًمعن ينيـ
(3)

. 

واطمٌد ذم أيتلم ٕن إًمػ واًمالم شمقضمب شمؽرير  (اًمعن)وذيمر اًمعؽؼمي أن 

ٕن اًمـؽرة إذا أريد شمؽريرها ضملء  ،)ينًا( ومفام اصمـان ذم أيتلم وأما ،إول

أو سمإًمػ واًمالم ،سمضؿػمها
(4)

. 

 اعمػقداًمعن واطمد وإن يُمرر عما ومقف مـ طمرف اًمتعريػ »:  وىمال اعُمـَتجب اهلََؿذاين

 وأيضًا ومنكف ٓ خيؾق مـ أن جيعؾ شمعريػف ،وذًمؽ يقضمب شمؽرير إول ،ًمؾتَخصقص

ٕكف  ،اًمثاين ومغػم إول (يناً )وأما  ،ق اًمعن اًمذي يماكقا ومقف ومفق هق أيضاً ًمؾعفد وه

ضملء واًمـؽرة إذا أريد شمؽريرها وشمعققـفا  ،قماٍر مـ طمرف اًمتعريػ اعمػقد ًمؾتخصقص

وملكػؼف  : : يمًٌت درمها ومقؼقل اًمًامع أو سمحرف اًمتعريػ كحق أن يؼقل ،سمضؿػمها

 [16]اعمزمؾ: ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿ : ز وضمؾدًمقاًل ىمقًمف قم ويمػاك ،وملكػؼ اًمدرهؿأو 

وىمقًمف قمؾقف  ،ًمُقعؾؿ أكف إول [15]اعمزمؾ: ﴾ۆ  ۈ    ۇ ۇ  ۆ  ﴿:  ومنكف سمعد ىمقًمف

ومنن مع اًمعن ينًا إن مع اًمعن  شلن يغلب عُسر يسرين»:  اًمصالة واًمًالم

شوماقمرومف ،وإٓ ومال ،يناً 
(5)

 . 

                                           
 ( .5/571ومتح اًمؼدير ) (1)

 ( .15/294ومتح اًمٌقان ) (2)

 . (5/341معاين اًمؼرآن وإقمراسمف ) (3)

 ( .1293قان ذم إقمراب اًمؼرآن )اًمتٌ (4)

 . (4/692اًمػريد ذم إقمراب اًمؼرآن اعمجقد ) (5)
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ـ ذًمؽ ورود آؾمؿ مرشملم وأطمب أن أؿمػم إمم أكف مل ُيًؾَّؿ سمؽؾ ما ؾمٌؼ ذيمره وم

ومًا أو اًمعؽس ،أو معروماً  ،مـؽراً  ومؼد كؼؾ اًمػخر  ،أو إول ُمـؽـرًا واًمثاين ُمَعرَّ

اًمرازي
(1)

ل واحلًـ اًمُؼؿِّ
(2)

قمـ اًمػراء
(3)

واًمزضماج
(4)

اًمعن مذيمقر سمإًمػ  أن

وأما  ،وماًمعن واطمد ذم اعمقوعلم ،واًمالم وٓ معفقد ؾماسمؼ ومفق مـٍمف إمم احلؼقؼة

 قرد مـؽرًا ذم اعمقـمـلم ومؽان أطمدمها همػم أظمر.اًمقن وم

وىمد زّيػ اجلرضماين
(5)

: إن مع اًمػارس ؾمقػًا إن مع  وذيمر أكف إذا ىمقؾ ،هذا اًمؼقل

ومفذا همػم  ،اًمػارس ؾمقػًا مل يؾزم مـ ذًمؽ أن يؽقن هـاك ومارٌس واطمٌد معف ؾمقػان

ٓزم ذم اًمعرسمقة
(6)

. 

ل ُمَعؾِّؼًا قمغم شمزيقػ ا يمان  : إذا وأىمقل»:  جلرضماين هلذا اًمؼقلوىمال احلًـ اًمُؼؿِّ

اعمراد سماًمعن اجلـس ٓ اًمعفد ًمزم احتاد اًمعن ذم اًمصقرشملم
(7)

ر واًمقن ، ومنن  ،مـؽَّ

مُحِؾ اًمؽالم اًمثاين
(8)

[13]اًمرمحـ: ﴾ھ  ھ  ھ  ھ ﴿ قمغم اًمتؽرار مثؾ 
(9)

 

قن وإن مُحؾ قمغم أكف مجؾة مًتلكػة ًمزم أن يؽقن اًم ،وكحقه يمان اًمقنان واطمداً 

وإن يمان اعمراد اًمعُن اعمعفقد  ،وإٓ يمان شمؽرارًا واعمػروض ظمالومف ،اًمثاين همػم إول

وإن يمان  ،واطمداً ومنن يمان اعمعفقد واطمدًا ويمان اًمثاين شمؽرارًا يمان اًمقنان أيضًا 

                                           
 ( .32/6اًمتػًػم اًمؽٌػم ) (1)

 ( .32/124همرائب اًمؼرآن ) (2)

 . مل أىمػ قمغم ىمقل اًمػراء (3)

 ( .237( وىمد ؾمٌؼ كؼؾف ىمريًٌا ص )5/341يـظر معاين اًمؼرآن وإقمراسمف ) (4)

ىمال محزة سمـ يقؾمػ اًمًفؿل اعمتقرم : » (1( ذم احلاؿمقة )32/415ًمتـقير )ىمال اسمـ قماؿمقر ذم اًمتحرير وا (5)

: هق أسمق قمكم احلًلم سمـ حيقك سمـ كٍم اجلرضماين، ًمف شمصاكقػ قمدة،  ذم شماريخ قمؾامء ضمرضمان 427ؾمـة 

 . ش اهـ .يمان مـ أهؾ اًمًـة، روى قمـ اًمعٌاس سمـ حيقك )أسمق حيقك( اًمعؼقكم مـفا كظؿ اًمؼرآن جمؾدشمان

 ( .32/124(، وهمرائب اًمؼرآن )32/6ػم اًمؽٌػم )اًمتػً (6)

 .﴾ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  ﴿أي ذم أيتلم  (7)

ٌؾفا  ﴾ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ    ﴿اًمؽالم اًمثاين يؼصد سمف آية  (8)  .﴾ۇ  ۇ  ۆ         ۆ      ﴿    وذًمؽ سمجعؾفا شمؽراراً ًممية اًمتل ىم
ـ صمالصملم مرةوىمد شمؽرر ذيمر  (9)  . هذه أية ذم هذه اًمًقرة أيمثر م
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وإن يمان اعمعفقد اصمـلم وماًمظاهر اظمتالف  ،وإٓ ًمزم ظمالف اعمػروض ،مًتلكػًا يماكا اصمـلم

ـ أن يعاد اًمقن اًمثاين معروماً سمالم اًمعفد ومفق واطمداًمقنيـ وإٓ  واًمؽالم اًمثاين  ،ًمزم أو طمً

م  شمؽرير ًمألول ًمتؼريره ذم اًمـػقس إٓ أكف حيًـ أن جيعؾ اًمقن ومقف مغايرًا ًمألول ًمعدمٓ 

. وإذا قمرومت هذه  . وًمعؾ هذا معـك احلديث إن صمٌت واهلل ورؾمقًمف أقمؾؿ اًمعفد

وإن صمٌت صحتف  ،احلديث أمؽـ محؾ أية قمغم مجقعفاآطمتامٓت ومنن مل يثٌت صحة 

وطمقـئٍذ يؽقن ومقف ىمقة اًمرضماء  ،وضمب محؾفا قمغم وضمف يؾزم مـف احتاد اًمعن واظمتالف اًمقن

ومزيد آؾمتظفار سمرمحة اًمؽريؿ
(1)

 .ش

ل ومقف اطمتامل أْن شمؽقن أية اًمثاكقة شمؽرارًا ًمألومم ىمؾت   ،: وىمقل احلًـ اًمُؼؿِّ

وإذا يماكت  ،ًمؾعفد أو اجلـس (اًمعن)ا أن شمؽقن إًمػ واًمالم ذم وومقف اطمتامل أيًض 

ل  ًمؾعفد ومفؾ اعمعفقد واطمد ذم أيتلم أو متعدد متـقع . وما أؿمار إًمقف احلًـ اًمُؼؿِّ

واطمتامل يمقهنا مًتلكػة ًمقس سمدقمًا مـ  ،مـ اطمتامل يمقن أية اًمثاكقة شمؽرارًا عما ؾمٌؼفا

 ﴾ۋ       ۈ     ٴۇ  ۋ      ﴿: أو آؾمتئـاف ذم ىمقًمف شمعامم ومؼد أؿمار إمم اطمتامل اًمتؽرار ،اًمؼقل

مجاقمٌة مـ اًمعؾامء مـفؿ اًمزخمنمي
(2)

واًمػخر اًمرازي ،
(3)

سمـ رّيان واحلًـ
(4)

 

واًمٌقضاوي
(5)

ومجال اًمديـ اًمؼاؾمؿل
(6)

سمؾ إن زيـ اًمديـ حمؿد سمـ أيب سمؽر  ،

اًمرازي
(7)

واسمـ هشام إكصارى
(8)

وأسما طمقان
(9)

وسمدر اًمديـ اًمزريمٌم
(12)

رضمحقا 

                                           
 ( .32/124همرائب اًمؼرآن ) (1)

 ( .6/397اًمؽشاف ) (2)

 ( .32/6اًمتػًػم اًمؽٌػم ) (3)

 ( .622اًمروض اًمريان ) (4)

 ( .2/625أكقار اًمتـزيؾ ) (5)

 ( .17/188حماؾمـ اًمتلويؾ ) (6)

 . طمب خمتار اًمصحاح( عمحؿد سمـ أيب سمؽر اًمرازي وهق صا579أكؿقذج ضمؾقؾ ) (7)

 ( .657مغـل اًمؾٌقب ) (8)

 ( .12/521اًمٌحر اعمحقط ) (9)

 . (4/98اًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن ) (12)
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سمؾ إن اسمـ قماؿمقر ضمزم سماًمتؽرار  ،واؾمتظفروا اًمتؽرار ذم أية اًمثاكقة إلومادة اًمتليمقد

َل مـ ىمال سمآؾمتئـاف ومقفا وأرى مـ اعمػقد أن أكؼؾ  ،واًمتليمقد ذم أية اًمثاكقة وظمطَّ

ۇ ۇ ۆ  ﴿مميمدة جلؿؾة  ﴾ۋ     ۈ     ٴۇ  ۋ        ﴿ ومجؾة»:  كص يمالمف ذم ذًمؽ طمقث ىمال

. ومـ  ئدة هذا اًمتليمقد حتؼقؼ اـمِّراد هذا اًمققمد وشمعؿقؿف ٕكف ظمؼم قمجقبووما ﴾ۆ 

وذم اجلؿؾة اًمثاكقة ين  ،اعمػنيـ مـ ضمعؾ اًمقن ذم اجلؿؾة إومم ين اًمدكقا

اًمثاكقة  ٕكف متؿحض ًمؽقن :. وأؾمؾقب اًمؽالم اًمعريب ٓ يًاقمد قمؾقف أظمرة

ّل  شمليمقداً  ىمد ارشمٌط ًمػظف ومعـاه  شيسرينلن يغلب عسر »:  × . هذا وىمقل اًمـٌَّ

ح ذم سمعض رواياشمف سملكف ىمرأ هذه أية طمقـئذٍ  هبذه أية وشمظاومر اعمػنون  ،. وُسِّ

وؿماع سملم أهؾ اًمعؾؿ أن ذًمؽ  ،ومقضمب اًمتعرض ًمذًمؽ ،قمغم اكتزاع ذًمؽ مـفا

ومة(اًمعن)مًتػاد مـ شمعريػ يمؾؿة  وإقمادهتا  (ين)ومـ شمـؽػم يمؾؿة  ،وإقمادهتا ُمعرَّ

ر وإذا أقمقد  ،. وماًمثاين همػم إول : إن اًمؾػظ اًمـؽرة إذا أقمقد كؽرة وىماًمقا ،ةُمـؽَّ

ٴۇ  ۋ   ۈ     ۇ    ۇ  ۆ      ۆ  ۈ ﴿ : معرومة وماًمثاين قملم إول يمؼقًمف شمعامم

: ٕن شمؾؽ اًمؼاقمدة ذم  . وسمـاء يمالمفؿ قمغم ىماقمدة إقمادة اًمـؽرة معرومة ظمطل﴾ۋ

وهل ظماصة سمالم اًمتعريػ سمالم  ،عرومةإقمادة اًمـؽرة معرومة ٓ ذم إقمادة اعمعرومة م

واًمذي ذم أية  ،وهل أيضًا ذم إقمادة اًمؾػظ ذم مجؾة أظمرى ،اًمعفد دون ٓم اجلـس

ومال يـٌغل آًمتػات إمم  ،سمؾ هل شمؽرير ًمؾجؿؾة إومم ،ًمقس سمنقمادة ًمػظ ذم يمالم صمان

يمام ذم  (اًمـظؿ)وىمد أسمطؾف مـ ىمٌؾ أسمق قمكم احلًلم اجلرضماين ذم يمتاسمف  ،هذا اعملظمذ

مغـل )وضمعؾ اسمـ هشام ذم  ،أيضاً ( اًمؽشاف). وأسمطؾف صاطمب (معامل اًمتـزيؾ)

لن يغلب عسٌر »:  شمؾؽ اًمؼاقمدة ظمطل. واًمذي يظفر ذم شمؼرير معـك ىمقًمف( اًمؾٌقب
﴾ۇ ۇ ۆ  ۆ ﴿شمليمقد جلؿؾة  ﴾ۈ     ٴۇ  ۋ     ۋ      ﴿أن مجؾة  شيسرين

 (1)
 .ش

مغـل )ما اسمـ هشام ومؼد ذيمر ذم وأ ،: أما اًمزخمنمي ومؾؿ أىمػ قمغم يمالمف ىمؾت

(اًمؾٌقب
(2)

ذم اًمٌاب اًمًادس مـ اًمؽتاب وهق ذم اًمتحذير مـ أمقر اؿمتفرت سملم 

                                           
 (.32/415اًمتحرير واًمتـقير ) (1)

 (.656مغـل اًمؾٌقب ) (2)
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وذيمر ذم اعمقوع اًمراسمع قمنم  ،ذيمر مـفا قمنميـ مقوعاً  ،اعمعرسملم واًمصقاب ظمالومفا

أو  ،وإذا أقمقدت اًمـؽرة معرومة ،: إن اًمـؽرة إذا أقمقدت كؽرة يماكت همػم إومم ىمقهلؿ

وىمد َأؿمؽؾ  ،أو أقمقدت اعمعرومة كؽرة يماكت اًمثاكقة قملم إومم ،اعمعرومة معرومة أقمقدت

ذيمر ذم اًمثاًمث ما ورد ذم اًمؼرآن مـ آيات شمردد هذه اًمؼقاقمد  ،قمغم ما ذيمر سملمقر صمالصمة

ومؿام يشؽؾ قمغم إول )إذا أقمقدت اًمـؽرة كؽرة يماكت همػم إومم( ىمقًمف  ،إرسمعة

ومعؾقم سماًميورة أن  [84اًمزظمرف:] ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ : شمعامم

ومما يشؽؾ قمغم اًمثاين )إذا أقمقدت اًمـؽرة معرومة يماكت قملم  ،اهلل إًمف واطمد ؾمٌحاكف

 [128]اًمـًاء:﴾ٿٺٺٺپڀڀڀڀٺ﴿ شمعامم: ىمقًمف (إومم

واًمصؾح اًمثاين قمام ويدل  ،وماًمصؾح إول ظماص وهق اًمذي يؽقن سملم اًمزوضملم

پ  پ   ﴿ : ومثؾ ذًمؽ ىمقًمف شمعامم ،قمغم ذًمؽ اؾمتدٓهلؿ هبا قمغم يمؾ صؾح ضمائز

ومما يشؽؾ قمغم اًمثاًمث )إذا  ،واًمٌمء ٓ يؽقن ومقق كػًف [88]اًمـحؾ: ﴾پ   ڀ 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ﴿ : أقمقدت اعمعرومة معرومة يماكت قملم إومم( ىمقًمف شمعامم

ے ﴿ ومثؾف ىمقًمف شمعامم: ،واًمثاين اًمثقاب ،ومنن إول اًمعؿؾ[62]اًمرمحـ:﴾ۉ

ومما  ،واًمثاكقة اعمؼتقًمة ،ومإومم اًمؼاشمؾة [45]اعمائدة: ﴾﮳ ے ۓ ۓ ﮲

ۀ   ﴿ : )إذا أقمقدت اعمعرومة كؽرة يماكت قملم إومم( ىمقًمف شمعامميشؽؾ قمغم اًمراسمع

ومثؾ ذًمؽ ىمقل  ،[153]اًمـًاء: ﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ

اًمشاقمر
(1)

 : 

ـَ اهؾفا  سمالٌد هبا يُمـَّا ويُمـّا ِم

 

  ُإِذ اًمـاُس كاٌس واًمزماُن زمان 

 
ان اًمثاين هق إول مل يؽـ ذم اإلظمٌار سمف قمـف ومائدة. وىمد ذيمر اسمـ هشام سمعد ومؾق يم

ومنذا » : ذًمؽ أن هذه اًمؼاقمدة يؿؽـ اًمؼقل هبا إذا مل شمقضمد ىمريـة ختاًمػفا طمقث ىمال

ىمريـة  وملما إن وضمدت ،ادقمل أن اًمؼاقمدة ومقفـ إكام هل مًتؿرة مع قمدم اًمؼريـة

                                           
(، وًمؽـ اًمًققـمل كؼؾ 947( ويمذا ذم ذح ؿمقاهد اعمغـل ًمؾًققـمل )657اًمٌقت همػم معزو ذم اعمغـل ) (1)

( 21/93. يـظر إهماين ) ف قمـ إصػفاين ذم إهماين ًمرضمؾ مـ قماد، وهق يمام ىمال اًمًققـملكًٌت

 وروايتف ذم إهماين وذح ؿمقاهد اعمغـل )واًمٌالد سمالد( .
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شوماًمتعقيؾ قمؾقفا ؾمفؾ إمر
(1)

. 

(اًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن)اًمزريمٌم هذه اًمؼقاقمد ذم  وىمد ذيمر
(2)

حتت قمـقان 

وىمد ذيمر هذه اًمؼقاقمد إرسمع ومثؾ هلا ودًّمؾ  ،ىماقمدة ومقام إذا ذيمر آؾمؿ مرشملم()

ًمؽـف ضمعؾ هذه اًمؼقاقمد هماًمٌة همػم  ،قمؾقفا وومّصؾ ومقفا سمليمثر مما ذيمره اسمـ هشام

 ،إول أن يؽقكا معرومتلم»:  الومؼ ،ومذيمر ما يـؼضفا مـ آي اًمؽتاب اًمعزيز ،مَطردة

وهل مـؼقوة سمآيات  ،وهذه اًمؼاقمدة ًمقًت مطردة ،واًمثاين هق إول هماًمًٌا ...

يمثػمة يمؼقًمف شمعامم ...
(3)

ومال »وىمال ذم اًمؼًؿ إظمػم )إول معرومة واًمثاين كؽرة(:  ش

م ىمريـة قمغم اًمتغاير يمؼقًمف ومتارة شمؼق ،سمؾ يتقىمػ قمغم اًمؼرائـ ،يطؾؼ اًمؼقل سمف

شوشمارة شمؼقم ىمريـة قمغم آحتاد ،...ممشمعا
 (4)

. 

وىمد ذيمر اًمًققـمل أيضًا شمؾؽ اًمؼقاقمد وًمؽـف كؼؾ قمـ اًمشقخ هباء اًمديـ ذم 

قمروس إومراح
(5) 

( همػم حمررة أن هذه اًمؼاقمدة )إقمادة آؾمؿ مرشملم سمصقرها إرسمع

ًمؽـ اًمًققـمل رّد ذًمؽ وأضماب قمـ  ،وذيمر هذه أيات ،وأهنا مـتؼضة سمآيات يمثػمة

أيات اًمتل ُذيمر ومقفا اكتؼاض هذه اًمؼاقمدة
(6)

. 

 ،ىمؾت : اًمًققـمل أضماب قمـ سمعض أيات سمام يراه ورسمام ٓ ُيًؾَّؿ ًمف يمؾ يمالمف

واًمصقاب ذم رأي  ،يمام أكف مل جيب قمـ مجقع أيات اًمتل شمـؼض اـمِّراد هذه اًمؼاقمدة

اقمد هماًمٌة اًمٌاطمث ما ذهب إًمقف اسمـ هشام واًمزريمٌم مـ يمقن هذه اًمؼاقمدة أو اًمؼق

وأما إذا وضمدت اًمؼريـة  ،وأن اؾمتؿرارها إكام يؽقن مع قمدم اًمؼريـة ،همػم مطردة

                                           
 ( .658مغـل اًمؾٌقب ) (1)

 ( .4/94اًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن ) (2)

 اعمصدر اًمًاسمؼ . (3)

 .(4/122اعمصدر اًمًاسمؼ ) (4)

ٌؽل ): قمر يـظر (5) ًد يـ اًم ( . وهذا اًمؽتاب 356ـ  1/355وس إومراح ذم ذح شمؾخقص اعمػتاح، ًمٌفاء اًمدِّ

 وؿـ يمتاب )ذوح اًمتَّؾخقص( .

 . (2/296اإلشمؼان ذم قمؾقم اًمؼرآن ) (6)
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اًمتل شمدل قمغم ظمالومفا ومإمر واًمتػًػم قمغم ما دًمت قمؾقف اًمؼريـة وىمد ضماء ذم يمالم 

وأهنا ًمقًت قمغم  ،ذه اًمؼقاقمد هماًمٌة همػم دائؿةـدل قمغم أن هـسمعض اعمػنيـ ما ي

ؾمٌقؾ اًمقؼلم
(1)

 . 

 ﴾ٴۇ  ۋ     ۋ     ۈ   ﴿ قمغم ما ؾمٌؼ ذيمره مـ وىمقع اخلالف ذم يمقن أية اًمثاكقةوقمقدًا 

ًمؽـفام  ،ومؼد أؿمار اًمؼرـمٌل وإًمقد إمم اخلالف ومقفا ،ًمالؾمتئـاف أو اًمتؽرار

اسمتدأت مـ دون  ﴾ۈ     ٴۇ  ۋ     ۋ     ﴿ وذًمؽ أن أية ،رضمحا آؾمتئـاف وآسمتداء ومقفا

اًمـًؼ اًمتل شمدل قمغم اًمعطػ وماء أو واو أو همػمها مـ طمروف
(2)

يمام أن اًمتلؾمقس  

واعمؼام  ،أومضؾ مـ اًمتليمقد ، ويمالم اهلل يـٌغل أن حُيؿؾ قمغم أسمؾغ آطمتامًملم وأوومامها

وىمد يمان اعمنميمقن يعػمون  ،وماعمؼام مؼام اًمتًؾقة واًمتـػقس ،يًتدقمل ذًمؽ

ّل  ،واعمممـلم سماًمػؼر واحلاضمة × اهلل رؾمقل أهنؿ رهمٌقا  × طمتك ؾمٌؼ إمم ذهـ اًمـٌَّ

اهد(  قمـ اإلؾمالم سمًٌب اومتؼار أهؾف ومجاءت هذه اًمًقرة ومـفا أيتان )اًمشَّ

ًمؾتلكقس واًمتًؾقة واًمتنية
(3)

واًمذيـ رضمحقا اًمتؽرار ومقفا اؾمتدًمقا سمام ذم مصحػ  .

 طمقث ضماءت مرة واطمدة د اهلل سمـ مًعقد قمٌ
(4)

. 

: ومنذا  نن ىمؾت. وم وهق ذم مصحػ اسمـ مًعقد مرة واطمدة »:  وىمال اًمزخمنمي

واًمذي كػز سمقده ًمق يمان اًمعن ذم ضمحر »:  ومؾَؿ ىمال ،صمٌت ذم ىمراءشمف همػم مؽرر

: يملكف ىمصد  ؟ ىمؾت شإكف ًمـ يغؾب قمن ينيـ  ،ًمطؾٌف اًمقن طمتك يدظمؾ قمؾقف

وذًمؽ ينان  ،ومتلوًمف سمقن اًمداريـ ،مـ معـك اًمتػخقؿ (يناً )سماًمقنيـ ما ذم ىمقًمف 

ذم احلؼقؼة
(5)

 .ش

                                           
زيؾ (1) ظر أكقار اًمـت ٌقان ) (،5/571وومتح اًمؼدير ) (22/123)وكظؿ اًمدر ،(2/625)ـي وحماؾمـ  ،(15/294وومتح اًم

 .(17/94)اًمتلويؾ 

 .(22/73اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن ًمؾؼرـمٌل ) (2)

 .(29/142روح اعمعاين ) (3)

 (.579(، أكؿقذج ضمؾقؾ )657)مغـل اًمؾٌقب ) (4)

 (.579(، ويـظر أيضًا أكؿقذج ضمؾقؾ )6/398اًمؽشاف ) (5)
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ـ أن اًمتليمقد ذم أية اًمثاكقة يػقد ـاًمؼائؾ سماًمتؽرار واًمتليمقد  ـقماؿمقر ـوذيمر اسمـ 

وهذا اًمؽمضمقح ىمد قمؼم قمـف سمصقغة اًمتثـقة ذم ىمقًمف  ،شمرضمقح أصمر اًمقن قمغم أصمر اًمعن

 ،يمـاية رمزية قمـ اًمتغؾب واًمرضمحان  (ينيـ)وماًمتثـقة ذم  شًمـ يغؾب قمن ينيـ»

 : يؼصد مـف اًمتؽثػم وذًمؽ مثؾ ىمقًمف شمعامم وماًمتثـقة ىمد يؽـك هبا قمـ اًمتؽرير اًمذي

واعمعـك ارضمع اًمٌٍم  [4]اعمؾؽ: ﴾چ  ڇ    ڇ      ڇ      ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ﴿

 ،وذًمؽ أن اًمٌٍم ٓ يـؼؾب طمًػمًا مـ رضمعتلم ،وًمقس رضمعتلم ،مرات قمديدة

شًمٌقؽ وؾمعديؽ ودواًمقؽ»:  وهذا مثؾ ىمقل اًمعرب
 (1)

. 

رير ذم أية اًمثاكقة قمـد مـ يؼقل سمف يػقد شمؼرير معـك أية ذم وقمغم يمؾٍّ وماًمتؽ

ـ اًمؼؾقب يمام هق ؿملن اًمتؽرير فا م اًمـػقس ومتؽـق
(2)

. وقمغم ذًمؽ يتحد اًمعن واًمقن
(3)

. 

وأما مـ يؼقل سمآؾمتئـاف ذم أية اًمثاكقة ومنن آؾمتئـاف ومقفا يػقد زيادة اًمتًؾقة 

سماهلل ويدل قمؾقف شمعدد اًمقن وإومراد اًمعنوشمؼقية اًمؼؾقب وىمقة اًمرضماء  ،واًمتـػقس
(4)

 . 

 ،ومذهب سمعض اًمعؾامء إمم أهنا ًمؾعفد ،خمتؾػ ومقفا (اًمعن)وإًمػ واًمالم ذم 

وممـ ىمال سمذًمؽ أسمق اًمؼاؾمؿ سمـ ضمزي اًمؽؾٌل
(5)

وإًمقد ،
(6)

وذم  ،واسمـ قماؿمقر

أي اًمعن اًمذي قمفدشمف  ،شمعريػ اًمعفد (اًمعن)وماًمتعريػ ذم  » : ذًمؽ يؼقل

وهق مـ ىمٌقؾ ما يًؿقف كحاة اًمؽقومة سملن )أل( ومقف قمقض قمـ اعمضاف إًمقف  ،فوقمؾؿت

شأي ومنن مع قمنك يناً  [41]اًمـازقمات: ﴾ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿ : كحق ىمقًمف شمعامم
(7)

. 

                                           
 . (32/416)اًمتحرير واًمتـقير (1)

(، وروح اعمعاين 622، واًمروض اًمريان )(4/98(، واًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن )6/397)يـظر اًمؽشاف (2)

(29/142. ) 

 . (579يـظر أكؿقذج أضمؾقؾ ) (3)

 . (29/142( وروح اعمعاين )6/397يـظر اًمؽشاف ) (4)

 ( .4/422)اًمتًفقؾ (5)

 ( .29/142روح اعمعاين ) (6)

 ( .32/413)اًمتحرير واًمتـقير (7)
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إن مـ طمقث  ،: مع يمؾ قمن ين وىمقؾ»:  وىمد كؼؾ أسمق طمقان هذا اًمؼقل ومؼال

أن اًمعن معرف سماًمعفد واًمقن مـؽر
(1)

 . ش

 (اًمعن)إومم واًمالم ذم يمؾؿة  (اًمعن)اًمعؾامء سملم اًمالم ذم يمؾؿة وومّرق سمعض 

ومذهب اًمًؿلم احلؾٌل ،اًمثاكقة
(2)

وأسمق حيقك زيمريا إكصاري 
(3)

إمم أن اًمالم ذم يمؾؿة 

 . اًمثاكقة ًمؾعفد (اًمعن)وأن اًمالم ذم يمؾؿة  ،إومم ًمؾجـس  (اًمعن)

ؾعفد أو اجلـس سمآطمتامًملم ًم (اًمعن)وذيمر ومريٌؼ صماًمث مـ اًمعؾامء أن اًمالم ذم 

ومـفؿ اًمزخمنمي ،مـ همػم شمرضمقح
(4)

واًمٌقضاوي
(5)

واًمٌؼاقمل
(6)

واًمشقيماين
(7)

 

واًمِؼـّقضمل
(8)

يؼقل اًمزخمنمي قمـد ذيمره ًمؾؼقل اعمحتؿؾ سملن أية اًمثاكقة  .

وإكام يمان اًمعن واطمدًا ٕكف ٓ  ،ومفام ينان قمغم شمؼدير آؾمتئـاف»:  ًمالؾمتئـاف

: ٕن طمؽؿف  ومفق هق ،شمعريػف ًمؾعفد وهق اًمعن اًمذي يماكقا ومقفخيؾق إما أن يؽقن 

. وإما أن يؽقن ًمؾجـس  إن مع زيٍد مآً  ،: إن مع زيٍد مآً  طمؽؿ زيٍد ذم ىمقًمؽ

شي يعؾؿف ًمؽ يمؾ أطمد ومفق هق أيضًا اًمذ
(9)

. 

ل ومؼد ومّرق سملم يمقن اًمالم ًمؾعفد أو اجلـس سمحًب آظمتالف  أما احلًـ اًمُؼؿِّ

وىمد ؾمٌؼ كؼؾ كص يمالمف ،اًمثاكقة ًمالؾمتئـاف أو اًمتؽرارذم يمقن أية 
(12)

ومال  ،

 داقمَل إلقمادشمف.

                                           
 . (12/521اًمٌحر اعمحقط ) (1)

 .( 11/46اًمدر اعمصقن ) (2)

 . (464ومتح اًمرمحـ ) (3)

 ( .6/397اًمؽشاف ) (4)

 ( .2/625أكقار اًمتـزيؾ ) (5)

 ( .22/123كظؿ اًمدرر ) (6)

 ( .5/571ومتح اًمؼدير ) (7)

 ( .15/294ومتح اًمٌقان ) (8)

 ( .6/397اًمؽشاف ) (9)

 ( .238ؼ كص يمالمف ص )ٌ(، وىمد ؾم32/124يـظر همرائب اًمؼرآن ) (12)
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: إن أية اًمثاكقة ًمؾتؽرار واًمتؼرير  وكؼؾ إًمقًمز قمـ سمعض إضمؾة اًمذيـ ىماًمقا

ًمالؾمتغراق (اًمعن)أن إًمػ واًمالم ذم 
(1)

وىمد أؿمؽؾ قمغم ذًمؽ سملن مـ اًمعن ما  

 ،ر واعمرض اعمالزمان ًمصاطمٌفام إمم اعمقتٓ يعؼٌف ين دكققي ومثال ذًمؽ اًمػؼ

ا ويمذًمؽ مـ اًمعن ما ٓ يعؼٌف ين آظمروي يمعن  ،واعمقت ًمقس يًنا دكققيًّ

مـفا أن آؾمتغراق قمرذُم ويؽػل ومقف أن  ،اًمؽاومر. وأضمقب قمـ هذا اإلؿمؽال سملضمقسمة

 وىمقؾ همػم ذًمؽ.  ،اًمعن ذم اًمغاًمب يعؼٌف ين

وًمؽـ هذا  ،ًمالؾمتغراق (اًمعن)ال( ذم وذهب مجال اًمديـ اًمؼاؾمؿل إمم أن )

وماعمراد اًمعن اًمذي  ،آؾمتغراق اؾمتغراق سماعمعفقد قمـد اعمخاـمٌلم مـ أومراده وأكقاقمف

يعرض ًمؾؿرء مـ اًمػؼر واًمضعػ وضمفؾ اًمصديؼ وىمقة اًمعدو وىمؾة اًمقؾمائؾ إمم 

 اعمطؾقب وهمػم ذًمؽ مما هق معروف ومعفقد
(2)

ٌاطم ، ـ مؼٌقل ذم كظر اًم  ث.وهذا اًمؼقل طمً

ًمؾعفد أىمرب وذًمؽ ٓظمتالف  (اًمعن)ويؿقؾ اًمٌاطمث إمم أن إًمػ واًمالم ذم 

وصماًمث قمنه ومقام  ،وذًمؽ قمنه ذم مروف ،ومفذا قمنه ذم ومؼره ،اًمعن سملم اًمـاس

وراسمع قمنه ذم شمًؾط إقمداء أو اًمظاعملم  ،يقاضمفف مـ مصائب وحمـ ومتاقمب

وٓ يشؽؾ  ،ومعـد محؾفا قمغم اًمعفد شمؽقن قمامة ؿمامؾة يمؾ سمحًٌف ،وهمػم ذًمؽ ،قمؾقف

وإرادة اًمعفد »:  . يؼقل إًمقد : إهنا ًمالؾمتغراق قمؾقفا ما ىمد يشؽؾ سمف ًمق ىمقؾ

ـ اًمؼقؾ واًمؼال ـاس ًمف سمًٌب اًمـزول ،أؾمؾؿ م ؾمتئ ـ اظمتاره اظمتاره ًمذًمؽ مع ٓا شويملن م
(3)

. 

أوماد سمذًمؽ اًمزخمنمي طمقث يؼقل:  ومتـؽػمها ًمؾتػخقؿ واًمتعظقؿ يمام (يناً ) وأما

: إن مع اًمعن يناً  يملكف ىمقؾ ،؟ ىمؾت اًمتػخقؿ: ومام معـك هذا اًمتـؽػم ومنن ىمؾت»

: ومنذا صمٌت ذم  ومنن ىمؾت ،وهق ذم مصحػ اسمـ مًعقد مرة واطمدة ،قمظقاًم وأيد يٍن 

واًمذي كػز سمقده ًمق يمان اًمعن ذم ضمحر ًمطؾٌف اًمقن »:  ومؾؿ ىمال ،ىمراءشمف همػم مؽرر

                                           
 ( .29/141روح اعمعاين ) (1)

 . (17/187حماؾمـ اًمتلويؾ ) (2)

 . (29/144روح اعمعاين ) (3)
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: ما ذم  : يملكف ىمصد سماًمقنيـ ؟ ىمؾت شإكف ًمـ يغؾب قمن ينيـ  ،تك يدظمؾ قمؾقفطم

ـ معـك اًمتػخقؿ (يناً ) : ىمقًمف شوذًمؽ ينان ذم احلؼقؼة ،ومتلوًمف سمقن اًمداريـ ،م
(1)

. 

وىمد ىمال سمؼقل اًمزخمنمي زيـ اًمديـ اًمرازي
(2)

واسمـ هشام
(3)

وأسمق حيقك زيمـريا 

ٕكصاري ا
(4)

واًمشـقيماين
(5)

واًمؼـقضمل
(6)

ًمقًمز وا
(7)

واًمؼاؾمؿل
(8)

قماؿمقر واسمـ
(9)

. 

.  وذيمر زيـ اًمديـ اًمرازي أن شمـؽػم اًمقن ٕكف همائب مػؼقد وًمؾتػخقؿ واًمتعظقؿ

 ،طمتك يملكف مؼارٌن ًمؾعن ،: ومع يمقن اًمقن همائًٌا مػؼقدًا ومنكف ىمريٌب ضمداً  ىمؾت

قمغم  اًمداًمة قمغم اعمعقة واعمصاطمٌة شمدل (مع)ومنن  ﴾ۇ ۇ ۆ  ۆ ﴿وذًمؽ أن اهلل ىمال 

ًمؾتػخقؿ  (يناً ). واًمؼقل سملن شمـؽػم وهقمة حلاىمف سمف ،اعمٌاًمغة ذم مؼارسمة اًمعن ًمؾقن

واًمتعظقؿ ٓ يعـل وٓ يقضمب اًمؼقل سملن أية اًمثاكقة ًمؾتؽرار واًمتليمقد يمام ىمقؾ
(12)

، 

ػك اًمتؽرار وأوماد ومنن أسما حيقك زيمريا إكصاري ىمد ىمال سمآؾمتئـاف ذم أية اًمثاكقة وك

 ،واًمقن اصمـان سمدًمقؾ شمـؽػممها» :طمقث ىمال ،ًمؾتػخقؿ واًمتعظقؿ (يناً )يـ ذمسملن اًمتـق

شواًمتـؽػم ومقفام ًمؾتػخقؿ واًمتعظقؿ
(11)

ًمؾتػخقؿ واًمتعظقؿ ( يناً ). ومؽقن اًمتـقيـ ذم 

ومنن أسما حيقك زيمريا إكصاري ىمال سمآؾمتئـاف ذم أية  ،ٓ يؼتيض احتاد اًمقن

 ًا ًمؾتعظقؿ واًمتػخقؿ يمام كؼؾـا يمالمف آكػًا.يمام ذيمر أن اًمتـقيـ ذم ين ،اًمثاكقة

                                           
 ( .6/398اًمؽشاف ) (1)

 ( .579أكؿقذج ضمؾقؾ ) (2)

 ( .657مغـل اًمؾٌقب ) (3)

 ( .464ومتح اًمرمحـ ) (4)

 ( .5/571ومتح اًمؼدير ) (5)

 ( .15/294ومتح اًمٌقان ) (6)

 ( .29/142روح اعمعاين ) (7)

 ( .17/188حماؾمـ اًمتلويؾ ) (8)

 ( .32/414اًمتحرير واًمتـقير ) (9)

 . (29/142ذيمر هذا اًمؼقل سمال كًٌة صاطمب روح اعمعاين ) (12)

 . (464ومتح اًمرمحـ ) (11)
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إٓ  ،ـ شمعريَػفـقمغم ما ؾمؿعت مـ اعمراد سماًمقن  ـويمان اًمظاهر ـ»:  وىمال إًمقد

: ٕن اًمـؽرة  : إن ومائدشمف اًمظفقر ذم اًمتلؾمقس وىمد يؼال ،أكف أوصمر اًمتـؽػم ًمؾتػخقؿ

اعمعادة فماهرها اًمتغاير واإلؿمعار سماًمػرق سملم اًمعن واًمقن
(1)

 .ش

 ،وُذيمر أن شمعريػ اًمعن وشمـؽػم اًمقن ومقف إؿمارة ًمطقػة إمم أن اًمدكقا دار اًمعن

وماًمعن معفقد واًمقن مٌفؿ
(2)

. ومع ذًمؽ ومنن جملء اًمقن مـؽرًا ذم أيتلم ومقف 

إؿمعار سماًمتقؾمعة واًمرضماء واًمتلكقس واًمتًؾقة
(3)

 . 

 ،اًمعؾامء إضمالءوىمٌؾ اخلتؿ أود أن أؿمػم إمم ما رأيتف شمـاىمضًا أو ظمطًل مـ سمعض 

ًمؾتؽرار واًمتؼرير  ﴾ۈ    ٴۇ  ۋ    ۋ   ﴿ومـ ذًمؽ مجع سمعضفؿ سملم اًمؼقل سملن أية 

ومـ ذًمؽ ىمقل  ،واًمؼقل سملهنا ًمالؾمتئـاف أو ما يتضؿـ معـك آؾمتئـاف ،واًمتليمقد

. واجلقاب قمـف  يًلل قمـ وضمف اًمتؽرير»:  أيب ضمعػر سمـ اًمزسمػم اًمغركاـمل اًمذي ىمال

 ،ـت ذيمر إكعامف ؾمٌحاكف ... ومٌنّم قمٌاده سملن اًمعن يتٌعف اًمقنأن هذه اًمًقرة شمضؿ

وزيد شمليمقدًا سماًمتؽرير وشمقؾمقع اًمتلكقس سماإلؿمعار  ،وشمليمد ذًمؽ سمنّن اعمميمدة ًمؾخؼم

ومنن اًمعرب إذا أقمادت آؾمؿ سملداة اًمعفد  ،احلاصؾ مـ شمـؽػم اًمقن وشمعريػ اًمعن

: ًمؼقت رضمالً  أوًٓ ... ومنذا ىمؾت وهل إًمػ واًمالم يمان اعمذيمقر صماكقًا هق اعمذيمقر

ومليمرمت رضماًل يمان اًمثاين همػم إول هؽذا يمالمفؿ ...
(4)

ؾحظ أن اسمـ اًمخ ومقُ  ش

 . مجع سملم يمقن أية اًمثاكقة ًمؾتؽرير واًمؼقل اعمتضؿـ ًمالؾمتئـاف اًمزسمػم 

: أن اًمقن  ما ومائدة شمؽراره ؟ ضمقاسمف»:  ٓسمـ مجاقمة( يمشػ اعمعاين)وضماء ذم 

واًمعن إول هق اًمثاين سمدًمقؾ شمعريػف  ،يٍن إول سمدًمقؾ شمـؽػمه اًمثاين همػم

.شسماًمالم
(5)

 : إذا ىمقؾ سماًمتؽرار ًمزم احتاد اًمعن واًمقن. ىمؾت 

                                           
 . (29/142روح اعمعاين ) (1)

 ( .29/141ذيمر هذا حمؼؼ روح اعمعاين ذم احلاؿمقة ) (2)

 . (953مالك اًمتلويؾ ) (3)

 . (953مالك اًمتلويؾ ) (4)

 ( .421ين ص )يـظر يمشػ اعمعا (5)



 (ه4133 جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

916 

صمؿ زاد ؾمٌحاكف هذا اًمققمد شمؼريرًا وشمليمقدًا  »:  ًمؾشقيماين (ومتح اًمؼدير)وضماء ذم 

ؼًا ينًا آظمر عما شمؼرر مـ أي إن مع ذًمؽ اًمعن اعمذيمقر ؾماسم ﴾ۈ     ٴۇ  ۋ     ۋ    ﴿:  ومؼال

 ،أكف إذا أقمقد اعمعرف يؽقن اًمثاين قملم إول ؾمقاء يمان اعمراد سمف اجلـس أو اًمعفد

عما أريد سماًمػرد إول ذم نكف يراد سماًمثاين ومرد مغاير ـد ومـر إذا أقمقـؽـؿــالف اًمـسمخ

...اًمغاًمب
(1)

ىمال سماًمتؽرار ًممية اًمثاكقة   أيضًا أن اًمشقيماين . ويظفرش

 ؾمتئـاف وؿـًا ًمؼقًمف سمتعدد اًمقن وإومراد اًمعن.وآ

يمرر ؾمٌحاكف وشمعامم قمـ ـمريؼ آؾمتئـاف » : ًمؾٌؼاقمل (كظؿ اًمدرر)وضماء ذم 

؟ مميمدًا ًمف وشمرهمقًٌا ذم أمره شمرىمًٌا عما ىمد : وهؾ سمعده مـ قمن جلقاب مـ يؼقل

 وإن يمان محؾ يمؾ واطمد مـفام قمغم ،مع وطمدة اًمعن ،يتًٌب قمـف مٌنمًا سمتؽريره

 ،ومنكف معرومة ،أي اعمذيمقر ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈ     ﴿رء همػم ما ىمصد سمف أظمر ممؽـًا ومؼال: 

أي  (يناً ) ،واعمعرومة إذا أقمقدت معرومة يماكت همػم إومم ؾمقاء أريد اًمعفد أو اجلـس

ومنن اًمـؽرة إذا أقمقدت كؽرة اطمتؿؾ أن شمؽقن همػم  ،آظمر ًمدومع اعمضار واعمؽاره

ّل  ،إومم : إن أية عما كزًمت ىمال  ومؼال احلًـ اًمٌٍمي ،هنا همػمهاإ × وىمد ىمال اًمـٌَّ

ّل   شأتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين»:  × اًمـٌَّ
(2)

. 

ومـ ذًمؽ إؿمارشمف سماًمتؽرار واًمتليمقد ذم  ،ويرى اًمٌاطمث أن ذم يمالم اًمٌؼاقمل كظراً 

يمرر ؾمٌحاكف ذًمؽ قمـ ـمريؼ  »:  أية اًمثاكقة وىمقًمف سمآؾمتئـاف ومقفا وذًمؽ سمؼقًمف

صمؿ إكف ذيمر شمؽرر اعمعرومة واًمـؽرة وذًمؽ يتضؿـ اًمؼقل  شئـاف ... مميمدًا آؾمت

 : وأما اعمؾحظ اًمثاين قمغم يمالم اًمٌؼاقمل ومفق ىمقًمف ،سمآؾمتئـاف ذم أية اًمثاكقة

اًمخ وهذا ظمالف ما ذيمره اًمعؾامء  ش أقمقدت معرومة يماكت همػم إومم ...واعمعرومة إذا »

دت معرومة يماكت اًمثاكقة قملم إومم ٓ همػمها ذم ومنن اعمعرومة إذا أقمق ،ذم هذه اًمؼاقمدة

وىمد  ،وىمد ؾمٌؼ ذيمر ذًمؽ وشمؼريره ،إٓ إذا دًمت اًمؼريـة قمغم همػم ذًمؽ ،اًمغاًمب

                                           
 . (5/571يـظر ومتح اًمؼدير ) (1)

 ( .22/123يـظر كظؿ اًمدرر ) (2)
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ورسمام يمان ذًمؽ حتريػًا  ،حتؼؼت مـ يمالم اًمٌؼاقمل وراضمعتف صماكقة ومقضمدشمف يمام كؼؾتف

اًمٌؼاقمل  ويؽقن ذًمؽ اًمتحريػ مـ )قملم( إمم )همػم( ذم يمالم ،مـ اًمـاؾمخ أو اًمطاسمع

ومنن اًمـؽرة إذا أقمقدت كؽرة »:  . وأما اعمؾحظ اًمثاًمث ومفق ىمقل اًمٌؼاقمل اًمًاسمؼ

ّل  ،اطمتؿؾ أن شمؽقن همػم إومم وهذا اًمؽالم ٓ يصح  شإهنا همػمها  × وىمد ىمال اًمـٌَّ

ّل  ،وٓ يؾقؼ ذم كظري طمتك وإن يمان اًمٌؼاقمل يؼصد شمؼرير  ،مل يؼؾ ذًمؽ × وماًمـٌَّ

ت كؽرة يماكت همػم إومم( ومنن هذه اًمؼاقمدة ًمقًت : )اًمـؽرة إذا أقمقد ىماقمدة

وإكام اعمـاط قمغم  ،وهل مـتؼضة سمآيات قمدة يمام ؾمٌؼ سمقان ذًمؽ ،سمؾ هل هماًمٌة ،مّطردة

اطمتؿؾ أن »:  يمام أن اًمٌؼاقمل أؿمار إمم أنَّ هذه اًمؼاقمدة ًمقًت مّطردة سمؼقًمف ،اًمؼريـة

ّل  شر إوممـشمؽقن همق قمغم ؾمٌقؾ اجلزم ما  × ومؽقػ يؼقل سمآطمتامل صمؿ يـًب ًمؾـٌَّ

 ؾف ؟!.ــؼـؿ يـًم
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 النموذج الرَّابع
 ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ : ىمال شمعامم الشاىد اأَلوَّل :

 .[15]مريؿ:

 ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ   ﴿ : ىمال شمعامم الشاىد الثَّاني :

 .[33]مريؿ:

 ،وأية إومم ذم ىمصة حيقك سمـ زيمريا قمؾقفام اًمًالم ،يؿيمؾتا أيتلم ذم ؾمقرة مر

سماًمتـؽػم ذم   (ؾمالمُ )وىمد ضماءت يمؾؿة  ،ذم ىمصة قمقًك سمـ مريؿ  وأية اًمثاكقة

سماًمتعريػ  (اًمًالم)وأما أية اًمثاكقة ومؼد ضماء ًمػظ   ،ة إومم ذم ىمصة حيقك أي

. واًمًالم إمان ذم ىمصة قمقًك
(1)

 واًمعاومقة واًمًالمة ،
(2)

وهق اؾمؿ مـ  ،

واًمتحقة أذف مـ  ،وذيمر اسمـ قمطقة أن اًمًالم هق اًمتحقة اعمتعارومة ،أؾمامء اهلل شمعامم

وإكام اًمنمف ذم  ،: ٕن إمان حيصؾ سمـػل اًمعصقان وذًمؽ أىمؾ اًمدرضمات إمان

أن ؾمّؾؿ اهلل قمؾقف وطمّقاه ذم اعمقاـمـ اًمتل يؽقن ومقفا اإلكًان ذم هماية اًمضعػ 

قؾة واًمػؼر إمم اهلل شمعاممواحلاضمة وىمؾة احل
(3)

ٕن  ،. ويمال اًمؼقًملم مرضمعفام واطمد

واًمتحقة مـ اهلل شمعـل إمان  ،واًمًالمة مما يؽره ،وإمان ،معـك اًمًالم اًمتحقة

واًمًالمة مـ اعمؽروه
(4)

. 

وؾّمقغ آسمتداء سمف وهق كؽرة  ،وهق مٌتدأ (ؾمالم) وضماءت أية إومم سمتـؽػم

ٕكف ذم معـك اًمدقماء
(5)

. 

                                           
 (.5/213( وشمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم )15/483يـظر ضمامع اًمٌقان ) (1)

(، وومتح اًمٌقان 422( ومػردات أًمػاظ اًمؼرآن ًمؾراهمب إصػفاين )3/329معاين اًمؼرآن ًمؾزضماج ) (2)

(8/158.) 

ر اًم (3)  (.9/442قضمقز )اعمحرَّ

 (.4/249أوقاء اًمٌقان ) (4)

 اعمصدر اًمًاسمؼ. (5)
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مما اسمتدئ سمف ذم اًمـؽرة ٕكف اؾمؿ  (ؾمالم)وذيمر أسمق إؾمحاق اًمزضماج أن يمؾؿة 

وأؾمامء إضمـاس يٌتدأ  ،وؾمالُم قمؾقؽ ،: اًمًالم قمؾقؽ وملكت شمؼقل ،يؽثر اؾمتعامًمف

: ًمٌقؽ وظمػٌم سملم  ومتؼقل ،ٕن ما شمػقده اًمـؽرة مـفا ىمريب مما شمػقده اعمعرومة مـفا ،هبا

وؾمالم قمؾقؽ  ،: اًمًالم قمؾقؽ أهيا اًمـٌل وشمؼقل ،: واخلػم سملم يديؽ وشمؼقل ،يديؽ

أهيا اًمـٌل
(1)

ضماء أوًٓ سماًمتـؽػم ذم ىمصة حيقك قمؾقف  (ؾمالم). وأوماد اًمزضماج أن ًمػظ 

يمان إطمًـ أن يؽقن سمإًمػ واًمالم  قد صماكقة ذم ىمصة قمقزاًمًالم وعما أقم

 ، اًمصاحللماًمًالم قمؾقـا وقمغم قمٌاد اهلل ،: ؾمالم قمؾقؽ أهيا اًمـٌل شمؼقل ،( واًمًالم)

: ؾمالٌم قمؾقـا وقمغم قمٌاد اهلل اًمصاحللم وًمؽ أن شمؼقل
(2)

. وىمقل اًمزضّماج هذا ٓ  

وذًمؽ أن اًمزضماج  ،ذم ىمصة قمقًك  (اًمًالم)يػفؿ مـف أن )ال( ًمؾعفد ذم ًمػظ 

: ؾمالم قمؾقـا  : اًمًالم قمؾقـا وقمغم قمٌاد اهلل اًمصاحللم أو شمؼقل أضماز ًمؽ أن شمؼقل

ومؾق يماكت )ال( قمفدية ذم يمؾؿة  ،الًم قمؾقؽ أهيا اًمـٌل: ؾم وقمغم...اًمخ سمعد ىمقًمؽ

. وإكام  : اًمًالم قمؾقـا وقمغم قمٌاد اهلل اًمصاحللم اًمًالم ًمقضمب قمـده أن شمؼقل صماكقة

وًمذا ضماز  ،اؾمٌؿ يمثر اؾمتعامًمف (ؾمالم)ىمقل اًمزضماج يػقد ـ يمام ؾمٌؼ آكػًا ـ أن ًمػظ 

ٕن ما شمػقده  ،آسمتداء هباوهق مـ أؾمامء إضمـاس اًمتل يصح  ،آسمتداء سمف وهق كؽرة

 .  كؽرهتا ىمريب مما شمػقده معرومتفا

 (ؾمالم)ٕن ًمػظ   ذم ىمصة حيقك (ؾمالم)وأما اًمؽرماين ومؼد ذيمر أن شمـؽػم 

 يمام ىمقؾ ،مـ اهلل قمز وضمؾ واًمؼؾقؾ مـف شمعامم يمثػم
(3)

  : 

ـْ   ىمؾقـٌؾ ِمـْـَؽ يؽػقـل وًمؽـ

 

 ىَمؾقـُؾؽ ٓ ُيَؼــال ًَمُف ىمؾقـُؾ  

﴾ اهدكا ساـمًا مًتؼقامً ﴿أ احلًـ وًمذا ىمر - 
(4)

ويتضؿـ ذًمؽ اًمرى مـف شمعامم 

                                           
 ( .3/329معاين اًمؼرآن ًمؾزضماج ) (1)

 . اعمصدر اًمًاسمؼ (2)

 ( .675، 127(، سمال كًٌة، وهق سمال كًٌة أيضًا ذم مغـك اًمؾٌقب )234اًمٌقت ذيمره اًمؽرماين ذم اًمؼمهان ) (3)

 . ( وكًٌفا ًمؾحًـ1/41ها اسمـ ضمـل ذم اعمحتًب )(، وهذه اًمؼراءة ذيمر6ؾمقرة اًمػاحتة أية ) (4)
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 ومـف ،وىمد ورد مثؾ ذًمؽ ذم اًمشعر ،سماًمؼؾقؾ
(1)

  : 

 وإينِّ ْٕرَى ِمـِؽ يا هـُد سماًمذي

 

ه اًمقاِر ًمؼّرْت سَمالسمُِؾـفْ    ًمق اسْمٍَمَ

 سمِـال وسملن ٓ اؾمتطقـع وسماعمـُك 

 

 وسماًمققمِد طمتك يًلم اًمققمَد آمؾـفْ  

 ،وىمد ضماء كؽرة ٕن اًمؼؾقؾ مـ اهلل شمعامم يمثػم ،مـ اهلل  وماًمًالم ذم ىمصة حيقك 

وًمذا  ،أي أكف ؾمّؾؿ قمغم كػًف ومفق مـ قمقًك ا اًمًالم ذم ىمصة قمقزوأم

قمغم كػًف مـ وطمل   قز أن يؽقن ؾمالم قمقًككاؾمب أن يليت سماًمتعريػ. وجي

ومقؽقن ىمريًٌا مـ ؾمالم حيقك ،اهلل قمز وضمؾ قمؾقف
 (2)

وىمد ىمال سمؼقل اًمؽرماين  .

ٕكصاريهذا أسمق زيمريا  ا
(3)

واًمؼـّقضمل 
(4)

. 

ومؼد  ،وذيمر اًمؽرماين ىمقًملم آظمريـ ذم شمعريػ وشمـؽػم ًمػظ اًمًالم ذم أيتلم

( أشمك معرومًا سمإًمػ قًكطمؽل ىمقًٓ يػقد أن اًمًالم ذم أية اًمثاكقة )ىمصة قم

ذم أية  (اًمًالم)ًمالم ذم واًمالم ٕن اًمـؽرة إذا شمؽررت شمعرومت ويملكف يشػم إمم أن ا

: ٓ  : أن معرومة اجلـس وكؽرهتا ؾمقاء ومتؼقل . يمام ذيمر ىمقًٓ آظمر وومقف اًمثاكقة ًمؾعفد

وٓ أذب اعماء ومفام ؾمقاء ،أذب ماء
(5)

. وهذا اًمؼقل إظمػم هق ىمقل اًمزضماج. 

وهذان اًمؼقٓن إظمػمان ذيمرمها اًمؽرماين قمغم ؾمٌقؾ اًمـؼؾ وًمقس قمغم ؾمٌقؾ اًمؼقل 

 ومفق ىمقًمف اًمذي يراه. وأما اًمؼقل إول  (وىمقؾ)ٕكف يؼقل ىمٌؾفام  هبام

:  ومقؼال ذم ىمصة حيقك (ؾمالم)ًمتـؽػم  ـأراه قمؾقاًل ـ ـوذيمر اًمٌؼاقمل شمعؾقاًل ـ

                                           
( جلؿقؾ سمثقـة وروايتف 8/125، ومها ذم إهماين ) ةٌ( سمال ك234ً)قتان ذيمرمها اًمؽرماين ذم اًمؼمهاناًمٌ (1)

، وىمد وضمدهتام يمذًمؽ ذم ديقان مجقؾ سمثقـة ذم آظمر اًمديقان ذم اًمؼًؿ شوإين ٕرى مـ سمثقـة سماًمذي: » هـاك

مـ مؼطققمة مؽّقكة  شوإيّن ٕرى مـ سمثقـة سماًمذي»( سمرواية 245ب إمم مجقؾ وإمم همػمه )اًمّثاًمث ومقام ُكً

 . (1/42مـ صمالصمة أسمقات . يمام ذيمرمها اسمـ ضمـل ذم اعمحتًب )

 . (234اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (2)

 . (254ومتح اًمرمحـ ) (3)

 . (158ومتح اًمٌقان ) (4)

 ( .234اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (5)
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خالف ما يليت ذم قمقًكوًمعؾف كّؽر اًمًالم ٕكف ىمتؾ ومام ؾمؾؿ سمدكف سم»
(1)

 ش

 يظفر زم وضمف هذا اًمتعؾقؾ أو وضماهتف. وٓ

ومذهب ومريؼ إمم أهنا  ،ل( ذم ًمػظ )اًمًالم( ذم ىمصة قمقًك واظمتؾػ ذم )ا

وذهب آظمرون إمم أهنا ًمؾعفد. ومذهب اًمؽرماين إمم أهنا ٓؾمتغراق  ،ًمؾجـس

اجلـس
(2)

طمقث  ،طمقث ذيمر أوًٓ ما يراه مرضمقطمًا أو همػم صحقح ،. ويمذا اًمزخمنمي

 قمقًك  صماكقًا ذم ىمصة (اًمًالم): إن إًمػ واًمالم ضماءت ذم يمؾؿة  ذيمر أكف ىمقؾ

: ضماءكا رضمؾ ومؽان مـ  وذًمؽ مثؾ ىمقًمؽ ،ًمتعرومف سماًمذيمر أوًٓ ذم ىمصة حيقك 

: ذًمؽ اًمًالم اعمقضّمف إمم حيقك ذم اعمقاـمـ  ومعؾ اًمرضمؾ يمذا. واعمعـك ذم أية اًمثاكقة

واًمصحقح أن هذا اًمتعريػ شمعريض سماًمؾعـة قمغم متفؿل مريؿ  ،اًمثالصمة مقضّمف إزم

ومػل  ،: وضمـس اًمًالم قمكّم ظماصة ومنذا ىمال ،ًمؾجـسوماًمالم  ،وأقمدائفا مـ اًمقفقد

ېئ  ىئ   ﴿ : وكظػم هذا ىمقًمف شمعامم ،ذًمؽ شمعريض متضؿـ سملن ود اًمًالم قمؾقؽؿ

واعمؼام مؼام  ،ومعـك ذًمؽ أن اًمعذاب قمغم مـ يمّذب وشمقمم [47]ـمف: ﴾ىئ  ىئ     ی 

ومقؾقؼ سمف مثؾ هذا اًمتعريض ،قمـاد ومـايمرة
(3)

. 

ومؼد كؼؾ سمعضفؿ يمالم اًمزخمنمي وأن  ،مـ اًمعؾامءوىمد ىمال سمؼقل اًمزخمنمي مجٌع 

.  يمام كؼؾقا اًمؼقل اًمثاين اًمؼائؾ سملن اًمالم قمفدية ،ًمؾجـس (اًمًالم)اًمالم ذم يمؾؿة 

ومـ همٓء اًمؼائؾلم واعمرضمحلم سملهنا ًمؾجـس أسمق طمقان
(4)

واًمٌقضاوي
(5)

وأسمق 

اًمًعقد
 (6)

واًمٌؼاقمل 
(7)

واًمشقيماين 
(8)

وإًمقد
(9)

. 

                                           
 ( .12/194كظؿ اًمدرر ) (1)

 ( .234اًمؼمهان ) (2)

 . (4/19اًمؽشاف ) (3)

 ( .7/259اًمٌحر اعمحقط ) (4)

 ( .2/31أكقار اًمتـزيؾ ) (5)

 ( .3/426إرؿماد اًمعؼؾ اًمًؾقؿ إمم مزايا اًمؽتاب اًمؽريؿ ) (6)

 ( .12/194كظؿ اًمدرر ) (7)

 . (3/417ومتح اًمؼدير ) (8)

 . (16/82روح اعمعاين ) (9)
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ذم أية اًمثاكقة ًمؾعفد  (اًمًالم)اًمعؾامء إمم أن )ال( ذم ًمػظ  مـوذهب ومريٌؼ آظمر 

ومـفؿ أسمق اًمٌؼاء اًمعؽؼمي
(1)

واعمـتجب اهلؿذاين
(2)

واًمًؿلم احلؾٌل
(3)

واحلًـ سمـ 

ؾمؾقامن سمـ ّريان
(4)

وأسمق اًمؼاؾمؿ اًمؽؾٌل
(5)

واًمِؼـّقضمل
(6)

. 

خمنمي يمام كؼؾ سمعُض هـمٓء اًمؼقَل اًمثاين اًمؼائؾ سملهنا ًمؾجـس وكؼؾقا يمالم اًمز

ذم أية اًمثاكقة  (اًمًالم) وسمقان ذًمؽ قمـدهؿ أن ،ذم ذًمؽ وًمؽـفؿ رضمحقا أهنا ًمؾعفد

ضماء سمإًمػ واًمالم ٕن اًمًالم ذم أية إومم ذم ىمصة حيقك  ذم ىمصة قمقًك 

: رأيت رضمالً  ومؽان اعمراد سماًمثاين إول وذًمؽ يمؼقًمؽ ،قمؾقف اًمًالم ضماء كؽرة

ۇ    ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ   ﴿ : ب اهلل ىمقًمف شمعاممومثال ذًمؽ ذم يمتا ،ومليمرمت اًمرضمؾ

: أي ذًمؽ اًمًالم اعمقضّمف إمم  واعمعـك هـا ،[16-15]اعمزمؾ: ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ

 . (حيقك قمؾقف اًمًالم ذم اعمقاـمـ اًمثالصمة مقضّمف إزّم )إمم قمقًك

صحقح شملم سملهنا ًمؾجـس أو اًمعفد مـ همػم وكؼؾ ومريٌؼ صماًمث اًمؼقًملم اًمؼائؾ

ومـفؿ اًمػخر اًمرازي ،ًمفٕطمدمها أو شمرضمقح 
(7)

وأسمق زيمريا إكصاري 
(8)

وذيمر  ،

: أن اًمـؽرة واعمعرومة ذم مثؾ هذا اًمؾػظ  : إول زيـ اًمديـ اًمرازي ىمقًملم ذم ذًمؽ

. واًمؼقل إول اًمؼائؾ سملن اًمـؽرة : أهنا ًمؾعفد وٓ ومرق سمقـفام ذم اعمعـك. اًمثاين ،ؾمقاء

ا ىمقل طمؽاه أسمق اًمٌؼاء اًمعؽؼميواعمعرومة ذم مثؾ ذًمؽ ؾمقاء وٓ ومرق ذم معـامه
(9)

 

يمام طمؽاه اًمؽرماين يمام ؾمٌؼ آكػاً  ،أيضاً 
(12)

. وهذا اًمؼقل ىمقل اًمزضماج يمام ؾمٌؼ 

                                           
 ( .874اًمتٌقان ذم إقمراب اًمؼرآن ) (1)

 ( .3/399اًمػريد ذم إقمراب اًمؼرآن اعمجقد ) (2)

 ( .7/597اًمدر اعمصقن ) (3)

 ( .237اًمروض اًمريان ) (4)

 ( .3/9اًمتًفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ ) (5)

 ( .8/158ومتح اًمٌقان ) (6)

 ( .21/216اًمتػًػم اًمؽٌػم ) (7)

 ( .254ومتح اًمرمحـ ) (8)

 ( .874راب اًمؼرآن )اًمتٌقان ذم إقم (9)

 ( .252يـظر ص ) (12)
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شمؼرير ذًمؽ
(1)

 وهق ىمقل ىمقي وضمقف ذم كظر اًمٌاطمث.  ،

أما اسمـ قماؿمقر ومؼد أضماز أن شمؽقن )ال( ضمـًقة أو قمفدية ومؼد ذيمر اسمتداء أهنا 

صمؿ إكف أضماز أن  ،وماًمًالم مجقعف قمؾقف ،اًمًالم سمفوذم ذًمؽ مٌاًمغة ذم شمعّؾؼ  ،ًمؾجـس

وذم ذًمؽ يمـاية سمتؽريؿ اهلل شمعامم قمٌده سماًمثـاء  ،أي ؾمالم إًمقف ،شمؽقن )ال( قمفدية

ڃ  چ    ﴿ ذم آية × اهلل ومثؾ ذًمؽ اًمًالم قمغم رؾمقل ،قمؾقف ذم اعمأل إقمغم

ويمذًمؽ ذم اًمصالة ذم اًمتشفد  ،[56]إطمزاب: ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ 

. وذم ذًمؽ أيضًا شاًمًالم قمؾقؽ أهيا اًمـٌل ورمحة اهلل وسمريماشمف» : كؼقل أمركا أن

:  وؿمتؿقه ذم اعمقاـمـ اًمثالصمة ومؼد ىماًمقا شمعريض سماًمقفقد اًمذي ـمعـقا ذم قمقًك 

وحينم مع اًمؽػرة ٕهنؿ يزقمؿقن ويدقمقن أكف يمػر  ،ومات مصؾقسماً  ،وًمد مـ زكك

سملطمؽام مـ اًمتقراة
(2)

م أن شمؽقن ضمـًقة أو قمفدية. ومل أَر . وماسمـ قماؿمقر جُيّقز ذم اًمال

. ومٌعض ـًقة أو قمفدية إٓ اسمـ قماؿمقرأطمدًا مـ اًمعؾامء أضماز أن شمؽقن )ال( ضم

وسمعضفؿ حيؽك  ،وسمعضفؿ يرى أهنا قمفدية ،اًمعؾامء ـ يمام ؾمٌؼ ـ يرى أهنا ضمـًقة

 اًمؼقًملم دون شمرضمقح أو شمصحقح.

 ،وإفمفر »طمقث ىمال:(وىمد ظمّطل إًمقد مـ ىمال سمعفدية )ال( ذم ًمػظ )اًمًالم

ضملء سمف شمعريضًا سماًمؾعـة قمغم متفؿل مريؿ  ،سمؾ اًمصحقح أن اًمتعريػ ًمؾجـس

 ،وأقمدائفا ـ قمؾقفا اًمًالم ـ مـ اًمقفقد ... واًمؼقل سملكف ًمتعريػ اًمعفد ظمالف اًمظاهر

يؽقن  وقمقـف ٓ ،ٓ ٕن اعمعفقد ؾمالم حيقك قمؾقف اًمصالة واًمًالم ،سمؾ همػم صحقح

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ جلقاز أن يؽقن مـ ىمٌقؾ ،صالة واًمًالمؾمالمًا ًمعقًك قمؾقف اًم

ومقؽقن  ،سمؾ ٕن هذا اًمؽالم مـؼطع قمـ ذًمؽ وضمقدًا وهداً  ،[25اًمٌؼرة:] ﴾ڤ

ويػقُت قمغم ذًمؽ  ،قمغم أن اعمؼام يؼتيض اًمتعريض ،معفقدًا همػم ؾماسمؼ ًمػظًا ومعـًك

                                           
 ( .252يـظر ص ) (1)

 ( .16/121اًمتحرير واًمتـقير ) (2)
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. يمذا ذم  ًالماًمتؼدير: ٕن اًمتؼاسمؾ إكام يـشل مـ اظمتصاص مجقع اًمًالم سمف قمؾقف اًم

اًمؽشػ. وآيمتػاء ذم اًمعفد سمف ًمتصحقحف سمذيمره ذم احلؽاية ٓ خيػك طماًمف
(1)

 . ش

 د ىمقي ؾمديد وهق شمرضمقح ًمؼقلًمقٕويرى اًمٌاطمث أن ما ذهب إًمقف ا

ٓ شمعارض سملم اًمؼقًملمويمام أن ىمقل اًمزضماج اًمًاسمؼ  ،اًمزخمنمي واًمؽرماين  . ضمقف أيضاً و

اًمقارد ذم ىمصة  اًمـؽرة (ؾمالمٌ )أىمقى ؟ هؾ هقأّي اًمًالملم أومضؾ وواظمُتؾػ ذم 

؟ ومذهب سمعضفؿ إمم اًمقارد ذم ىمصة قمقًك اعمعرومة (اًمًالم)؟ أم هق حيقك 

وذًمؽ ًمؽقكف مـ ىمقل  ،أومضؾ وأىمقى ة اًمقارد ذم ىمصة حيقك اًمـؽر (ؾمالم) أن

أي أكف هق اًمذي  ،ومفق مـ ىمقًمف هق ذم ىمصة قمقًك  (اًمًالم)وأما  ،اهلل شمعامم

وىمد ؾماق اسمـ ضمرير  ،وأما حيقك ومنن اًمذي ؾمؾَّؿ قمؾقف هق اهلل شمعامم ،كػًف ؾمؾَّؿ قمغم

ومؼال قمقًك  -ومها اسمـا اخلاًمة -: إن قمقًك وحيقك اًمتؼقا  سمًـده قمـ احلًـ أكف ىمال

. ومؼال  : اؾمتغػر زم أكت ظمػم مـل . ومؼال ًمف حيقك : اؾمتغػر زم أكت ظمػم مـل ًمقحقك

وؾمّؾؿ اهلل قمؾقؽ ،ػزؾمّؾؿُت قمغم ك ،: أكت ظمػم مـل ًمف قمقًك
(2)

. وىمد أظمرج هذا 

إصمر أيضًا اسمـ يمثػم
(3)

واًمؼرـمٌل
(4)

واًمشـؼقطك 
(5)

. 

واًمؼؾقؾ  ٕن إول مـ اهلل  ،ومـّؽر ذم إول وقمّرف ذم اًمثاين»:  ىمال اًمؽرماين

وًمق أدظمؾ  ،وإًمػ واًمالم ٓؾمتغراق اجلـس ، ... واًمثاين مـ قمقًك ،مـف يمثػم

قمؾقف اًمتًعة واًمعنميـ
(6)

واًمػروع اعمًتحًـة واعمًتؼٌحة مل يؽـ يٌؾغ قمنم معشار 

ؾمالم اهلل شمعامم قمؾقف
(7)

ـ ؾمالم  . وماًمؽرماين يرى أن ؾمالم اهلل قمغم حيقك ش أومضؾ م

                                           
 ( .16/82روح اعمعاين ) (1)

 ( .15/482ضمامع اًمٌقان ) (2)

 ( .5/214شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ) (3)

 ( .11/61اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن ) (4)

 ( .4/252أوقاء اًمٌقان ) (5)

 . اهلجاء يعـل مجقع طمروف (6)

 ( .234اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (7)



 اللفظي في القرآن الكريم     د. عبد اهلل بن محّمد السليماني ف والتنكير في بعض مواضع المتشابوعريالت

925 

الملم قمـده. ،قمقًك قمغم كػًف ٓ مؼاركة سملم اًًم  طمتك مع اًمتعريػ و

مـ وأكف أقمظؿ  وىمد اؾمتظفر اًمشـؼقطل أيضًا ومضؾ ؾمالم اهلل قمغم حيقك 

 قمغم كػًف وضمعؾف فماهراً  م قمقًك ؾمال
(1)

. 

 قمغم كػًف أومضؾ مـ ؾمالم اهلل قمغم وذهب ومريٌؼ آظمر إمم أن ؾمالم قمقًك 

ىمال اًمؼرـمٌل سمعد أن ؾماق إصمر اًمًاسمؼ واًمذي اًمتؼك ومقف حيقك وقمقًك  ، حيقك 

وماكتزع سمعض اًمعؾامء مـ هذه أية ذم اًمتًؾقؿ ومضؾ »:  قمؾقفام اًمًالم صمؿ ىمال

اىمتضت ذًمؽ ال إدًٓمف ذم اًمتًؾقؿ قمغم كػًف ومؽاكتف مـ اهلل شمعامم اًمتل سملن ىم ،قمقًك

ًؾؿ قمؾقف ـ أن ي شطملم ىمّرر وطمؽك ذم حمؽؿ اًمتـزيؾ أقمظؿ ذم اعمـزًمة م
(2)

. 

 :وىمقًمف» :وهذا ما ذهب إًمقف اسمـ قماؿمقر طمقث ىمال قمـد ؾمالم قمقًك 

ًمقعؾؿقا أضمراه قمغم ًمًاكف  ،إمم آظمره شمـقيف سمؽرامتف قمـد اهلل ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ﴿

)اًمًالم( هـا  ـواًمؼقل ومقف شمؼدم ذم آية ذيمر حيقك وضملء سمـ ،أكف سمؿحؾ اًمعـاية مـ رسمف

معروما سماًمالم قمغم اجلـس مٌاًمغة ذم شمعّؾؼ اًمًالم سمف طمتك يملن ضمـس اًمًالم سملمجعف 

وذًمؽ  (وؾمالم قمؾقف يقم وًمد). وهذا ممذن سمتػضقؾف قمغم حيقك إذ ىمقؾ ذم ؿملكف  قمؾقف

سمالم اجلـس وسملم اًمـؽرة هق اًمػرق سملم اعمعرف
(3)

 .ش

وًمؽؾٍّ مـ اًمػريؼلم وضمف يمام ىمال ذًمؽ اسمـ قمطقة
(4)

وكؼؾ ذًمؽ قمـف اًمؼرـمٌل 
(5)

 .

وأما  ،قمـد سمعض اًمعؾامء ًمؽقكف مـ ىمقل اهلل شمعامم ومتػضقؾ وشمرضمقح ؾمالم حيقك 

ؾ وُرضّمح ؾمالم قمقًك  ومفق مـ ىمقًمف ؾمالم قمقًك  . وقمـد سمعض اًمعؾامء وُمضِّ

 مع ما شمضؿـ مـ اإلومادة سماظمتصاص  ،مة اهلل شمعامم إياه مؼام كػًفعما ومقف مـ إىما

                                           
 . (4/252أوقاء اًمٌقان ) (1)

 . (11/61اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن ) (2)

 ( .16/122اًمتحرير واًمتـقير ) (3)

ر اًمقضمقز ) (4)  ( .9/442اعمحرَّ

 ( .11/61اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن ) (5)
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مجقع اًمًالم سمف 
 (1)

. 

وأما احلؽؿة مـ اًمًالم قمغم اًمـٌقلم اًمؽريؿلم قمقًك وحيقك قمؾقفام اًمًالم ذم 

ويقم اًمٌعث( ومذًمؽ أنَّ هذه  ،ويقم اعمقت ،هذه اعمقاـمـ اًمثالصمة )يقم اًمقٓدة

اية اًمضعػ واحلاضمة وىمؾة احلقؾة واًمػؼر إمم اهلل اعمقاـمـ اًمثالصمة يؽقن اًمعٌد ذم هم

قمظقؿ احلقل
(2)

. وىمد أظمرج اًمطؼمي سمًـده إمم ؾمػقان أكف ذيمر أن أوطمش ما يؽقن 

ويقم يؿقت  ،: يقم يقًمد ومنكف يرى كػًف ظمارضمًا مما يمان ومقف اًمعٌد ذم صمالصمة مقاـمـ

حمنم قمظقؿ ويقم ُيٌعث ومنكف يرى كػًف ذم ،ومنكف يرى ىمقمًا مل ُيعايـفؿ ىمٌؾ ذًمؽ
(3)

 . 

 

 

                           

                                           
 . (16/83روح اعمعاين ) (1)

 ( .11/62) اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن (2)

 . (15/482ضمامع اًمٌقان ) (3)
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 النموذج الصامس
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ : ىمقًمف شمعامم :الشاىد اأَلوَّل

  ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڀپ  پ    ڀ

 . [234]اًمٌؼرة: ﴾ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ :ىمقًمف شمعامم :الشاىد الثَّاني

ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃڄ  ڃ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 

  . [242]اًمٌؼرة: ﴾ڌ  ڎ   ڎ    ڌڇ  ڇ  ڍ   ڍ

ومقـمـ اًمشاهد  ،ومل يػصؾ سمقـفام إٓ مخس آيات ،هاشمان أيتان ذم ؾمقرة اًمٌؼرة

 ﴾ڍ   ڍ﴿:  وذم أية اًمثاكقة ذم ىمقًمف ،﴾ٹ﴿:  ذم أية إومم ذم ىمقًمف

 .  ًمتـؽػمومؼد ضماءت إومم سماًمتعريػ وضماءت اًمثاكقة سما

أوماد اخلطقب اإلؾمؽاذم أن اعمعروف ذم أية إومم هق أمر اهلل اعمشفقر وهق 

وأما أية اًمثاكقة وماعمراد  ف ًمعٌاده واعمؼصقد سمف هـا اًمزواج.ذقمف اًمذي ذقم

ومـ  ،إومعال اعمٌاطمة ًمؾؿرأة أن شمػعؾفا مـ زواج أو ىمعقد أو همػم ذًمؽ (معروف)سمـ

سمقح هلـ ومعؾف وًمذا اعمٌاطمة ذقمًا وهق سمعض ما أ هـا ومعٌؾ مـ أومعاهلـ (معروف)

 . (معروف)كاؾمٌف شمـؽػم 

ًمإلؿمارة إمم ضمقاز ما  (سماعمعروف)واحلاصؾ أن أية إومم ضماءت سماًمتعريػ 

شمػعؾف اعمعتدات سملكػًفـ سماًمقضمف اعمشفقر اعمعروف ذقمًا واعمٌاح ذقمًا ومعّرف 

إلؿمارهتا إمم  (مـ معروف)ؽػم وأما أية اًمثاكقة ومجاءت سماًمتـ ،ٓؿمتفاره ومعرومتف

فا ومـاؾمب أن يؽقن ـفا ويلشمقــؾــعـدات أن يػـح ًمؾؿعتـقـقه اًمتل أسمـٍف مـ اًمقضمـوضم

ذًمؽ سماًمتـؽػم
(1)

. 

واعمراد سمأية  ،وماعمراد سمأية إومم ما ذقمف اهلل مـ إطمؽام ومؾذا كاؾمب شمعريػف

                                           
 ( .347درة اًمتـزيؾ ) (1)
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كف مـ شمعرض ًمؾخطاب أو اًمثاكقة ما أسمقح ًمؾـًاء أن يػعؾـف سملكػًفـ مما يريـف وخيؽم

ومؾذا كاؾمٌف اًمتـؽػم ،شمزّيـ أو ؾمػر أو إىمامة او همػم ذًمؽ مما هلـ أن يػعؾـف
(1)

. وهذا 

 ىمقل وضمقف ضمقد.

وىمد ىمال سمؼقل اإلؾمؽاذم هذا اًمؽرمايند 
(2)

ـُ مجاقمة ، واسم
(3)

ـُ اًمزسمػم اًمغركاـمل واسم
(4)

ذم  -

ل -أطمد شمقضمقفقف  ـُ اًمُؼؿِّ  واحلً
(5)

وماصؾ اًمًامرائل وىمال  يمام كؼؾف قمـف اًمديمتقر ،

 : ودًّمؾ قمغم صحتف سملمريـ ،سمف

پ  پ   پ  ﴿ : أن أية إومم اًمتل ضماءت سماًمتعريػ ضماء ومقفا اأَلوَّل :

ومؿعـك يؽمسمصـ: يصؼمن أكػًفـ هذه اعمدة ًمقتقن هلـ اًمزواج صمؿ ذيمر  ﴾ڀ پ  

س ومؾق ،وًمقس إمر يمذًمؽ ذم أية إظمرى ،اًمعدة اًمتل يٌاح هلـ اًمتزوج سمعدها

 . ومقفا ذيمر ًمؾؽمسمص وٓ ًمؾعدة اًمتل حيؼ هلـ اًمزواج سمعدها

ف ٕن اًمزواج رء واطمد  : والثاني أن اعمعروف اًمذي يؼصد سمف اًمزواج قُمرِّ

ر ٕكف مل ُيرَد سمف ومعٌؾ معلم ،معروف ر ،وأما اًمثاين ومـؽِّ سمؾ يمؾ مٌاح ذقمًا ومؾذا ُكؽِّ
(6)

 . 

ومنن هذه أية متؼدمة  ، ًمؾعفدوذهب سمعض اًمعؾامء إمم أن اًمالم ذم أية إومم

 ،وأية اًمثاكقة متلظمرة ذم اًمتالوة متؼدمة ذم اًمـزول ،ذم اًمتالوة متلظمرة ذم اًمـزول

وأية إومم كاؾمخة ًممية اًمثاكقة قمـد مجفقر اًمعؾامء مـ اًمًؾػ واخلؾػ. ومعغم 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۇ  ۆ  ۇ ﴿ : ذًمؽ شمؽقن )ال( ًمؾعفد اًمذيمري يمؼقًمف شمعامم

ـْ  صمؿ شمؼقل ،: ًمؼقت رضمالً  ويمؼقًمؽ [16-15اعمزمؾ:] ﴾ۋ  ۋ : اًمرضمؾ ِم

                                           
 . (121، يمشػ اعمعاين )(132 – 129مالك اًمتلويؾ ) (1)

 ( .126اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (2)

 ( .121يمشػ اعمعاين ) (3)

 ( .129مالك اًمتلويؾ ) (4)

 ( .2/321همرائب اًمؼرآن ورهمائب اًمػرىمان ) (5)

 ( .192آين )اًمتعٌػم اًمؼر (6)
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 وْصػف يمذا ويمذا
(1)

ومليمرمت اًمرضمؾ ،ويمؼقًمؽ: ًمؼقت رضمالً  ،
(2)

. 

 وهذا اًمؼقل ىمال سمف اًمؽرمايند 
(3)

ل واحلًـ اًمُؼؿِّ
(4)

سمعد أن ىمآ سمؼقل اإلؾمؽاذم 

يمام ىمال سمف أسمق طمقان ،ومفق ىمقل صمانٍ  ،اًمًاسمؼ
(5)

واًمًؿلم احلؾٌل 
(6)

يمام  -قمرومة  واسمـ 

كؼؾ ذًمؽ قمـف اسمـ قماؿمقر
(7)

ـُ قماؿمقر هذا اًمؼقل سمعد أن كؼؾ كص  - وىمد وّعػ اسم

وأن اًمالم  ،وذيمر أن هذا همػم مًتؼقؿ ،يمالم اسمـ قمرومة اًمؼائؾ سملن اًمالم ًمؾعفد

وشمعريػ اجلـس واًمـؽرة ؾمقاء ،ًمؾجـس
(8)

 . 

 ومؾقًت أيتان ذم ؾمقرة ،ويرى اًمٌاطمث أن ما ذهب إًمقف اسمـ قماؿمقر ؾمديد

 وشمٌايـ اًمتـزيؾ سمقـفام سمخالف آيتل ،ٓظمتالف أطمؽامفام ،اًمٌؼرة يمآيتل ؾمقرة اعمزمؾ

 .ًمؾعفد اًمذيمري سمعقد (سماعمعروف)( ذم ىمقًمف . ومجعؾ )ال اعمزمؾ

يمام  -ؾعفد اًمذهـل وماعمعروف هق اًمزواج ( ًميمام يرى اًمٌاطمث صحة ضمعؾ )ال

شمـاىمض سملم وٓ  وسمذًمؽ يؽقن مقاومؼًا ًمؼقل اإلؾمؽاذم -وضمف سمف اإلؾمؽاذم وهمػمه

 .  ( ًمؾعفد اًمذهـل ذم كظر اًمٌاطمثشمقضمقف اإلؾمؽاذم وضمعؾ )ال

وذهب اسمـ اًمزسمػم اًمغركاـمل إمم شمقضمقف آظمر همػم اًمذي ىمال سمف اإلؾمؽاذم ـ طمقث 

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿:  سمعد ىمقًمف ﴾ڀ  ڀ  ٺ ﴿أوماد أن أية إومم ضماء ومقفا 

ومٌؾقغ إضمؾ سماؾمتقػائفـ ٕرسمعة  ﴾ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ

واعمعـل: أكف جيقز هلـ اخلروج قمـد ذًمؽ سمعد متام قمدهتـ وهذا  ،أؿمفر وقمنمة أيام

                                           
 ( .2/554اًمٌحر اعمحقط ) (1)

 ( .2/524اًمدر اعمصقن ) (2)

 ( .126اًمؼمهان ) (3)

 ( .2/321همرائب اًمؼرآن ) (4)

 ( .2/554اًمٌحر اعمحقط ) (5)

 . (2/524اًمدر اعمصقن ) (6)

 ( .2/474اًمتحرير واًمتـقير ) (7)

 . اعمصدر اًمًاسمؼ (8)
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 ،ىمد أطمرز أمدًا حمدودًا معؾقم اًمؼدر واًمغاية يتؼقد سمف ظمروضمفـ (ذاإ)يمؾف سمام شمؼتضقف 

ا أية اًمثاكقة ومؾؿ  ،أي اعمعؾقم مـ مقضمب اًمنمع (سماعمعروف)ومـاؾمٌف اًمتعريػ  وأمَّ

س اًمتؼققد احلاصؾ سمـ )إْن( سمؾقغ إمد اعميوب وهق وًمق ،يذيمر ومقفا سمؾقغ إضمؾ

 (إنْ )اًمتل هل فمرف ًمؾؿًتؼٌؾ ومفـاك ومرٌق سملم  (إذا)احلقل مثؾ اًمتؼققد احلاصؾ مـ 

ويعـل ذًمؽ أن ىمقامؽ مرشمٌط سمؼقام  ،: أىمقم إذا ىمام زيدٌ  أٓ شمرى أكؽ شمؼقل ،(إذا)و

وأما إذا ىمؾت: أىمقم إن  ،السمؾ يعاىمٌف قمغم آشمص ،ٓ يتؼدم قمؾقف وٓ يتلظمر قمؾقف ،زيد

( إنْ )ومـ  ،وىمد يؽقن قمِؼٌف وىمد يتلظمر قمـف ،ومذًمؽ يعـل أن ىمقامؽ سمعد ىمقامف ،ىمام زيد

شمعـل ذم أية اًمثاكقة آؾمتؼٌال دون اىمتضاء شمعؼقب أو شملظمػم. ومحصؾ ذم فماهر ًمػظ 

: ما  واًمثاكقة ،: أن إضمؾ مل يذيمر سمؾقهمف أية اًمثاكقة إهبام مـ وضمفلم: إول

رـؽقـــف اًمتـٌـذا كاؾمـومؾ ، اكفـؼ سمقـقمغم ما ؾمٌ (إنْ )شمؼتضقف 
(1)

. وهذا شمقضمقف وارٌد 

 .  مؼٌقل أيضاً 

 

                           

                                           
 (.272) مالك اًمتلويؾ (1)
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 الصـــاتمة
غم رؾمقل اهلل حمؿد واًمصالة واًمًالم قم ، رؿمادـؾ اًمـادي إمم ؾمٌقـد هلل اهلـاحلؿ

  : وسمعدُ  ،وآًمف

 ،متعؾؼة سماًمتعريػ واًمتـؽػم ذم اعمتشاسمف اًمؾػظلىمؿت سمدراؾمة مخًة كامذج ىمرآكقة 

ومتشقًا سماعمًؿقح سمف ذم طمدود اًمٌحث  ،رهمًٌة ذم آظمتصار :وشمريمُت أيمثَر مما درؾمت

 :  وذم هناية هذا اًمٌحث فمفرت زم سمعض اًمـتائج ومـ أمهفا ،اًمعؾؿل

ٓ همرو ومفق مـ ًمدن طمؽقؿ و ،إقمجاز هذا اًمؽتاب اًمعظقؿ وسمقاكف وسمالهمتف -

ذه اًمدراؾمة اعمتعؾؼة سماًمتعريػ واًمتـؽػم ذم اعمتشاسمف اًمؾػظل ذم اًمؽتاب وه ،قمؾقؿ

 .  اًمعزيز ىمد يمشػت ضماكًٌا مفاًم مـ ضمقاكب إقمجازه وسمقاكف وومصاطمتف

أو  ،اظمتالف اًمعؾامء ذم شمقضمقف أيات اعمتشاهبة ًمػظقًا ذم اًمتعريػ واًمتـؽػم -

اًمتقضمقفات اضمتفادية فمـقة  شمعّدد اًمتقضمقف ًمعامل واطمٍد ذم آية واطمدة يدل قمغم أن هذه

 .  يمام يعـل ضمقاز ىمٌقهلا أو رّدها ،وذًمؽ يعـل اطمتامل صقاهبا أو ظمطئفا ،ٓ ىمطعقة يؼقـقة

أن اظمتالف اًمعؾامء ذم هذه اًمتقضمقفات يدًمـا قمغم شمعدد وضمقه اًمؼرآن اًمؽريؿ  -

 .  ومفذا اًمؽتاب اًمعزيز ذو وضمقه إقمجازية وسمقاكقة متعددة ،ومعاكقف

أيات اعمتشاهبات مـ طمقث اًمؼقة واًمؼرب أو اًمضعػ  اظمتالف شمقضمقف -

 ،وسمعضفا وعقػ سمعقد ،ومٌعض اًمتقضمقفات ىمقٌي ىمريب ،واًمٌعد أو آطمتامل

 وسمعضفا حمتؿؾ. 

سمرزت أمهقة اًمًقاق ذم شمقضمقف أيات اعمتشاهبة ًمػظقًا مـ طمقث اًمتعريػ  -

قح ذم كظري وهق مًؾؽ صح ،وقمّقل قمؾقف يمثػم مـ اًمعؾامء قمـد اًمتقضمقف ،واًمتـؽػم

 قمـد شمقضمقف يمثػم مـ أيات اعمتشاهبة. 

اًمتعريػ كظر سمعض اًمعؾامء قمـد شمقضمقفف ًمٌعض أيات اعمتشاهبات مـ طمقث  -

وقمـدي أن ذًمؽ مؼٌقٌل  ،أو شمرشمقًٌا ذم اعمصحػ ،اعمتلظمر كزوًٓ واًمتـؽػم إمم اعمتؼّدم و
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ن اعمعّقل قمؾقف شمرشمقب : ٕ شمرشمقًٌا ذم اعمصحػ اعمتلظمر كزوًٓ ٓأطمقاكًا ذم اعمتؼّدم و

 ٓ طمًب شمرشمقٌفا ذم اعمصحػ.  ،أيات أو اًمًقر طمًب كزوهلا

 ،ذم اًمتقضمقف قمـد اًمعؾامء يـشل قمـف اظمتالف دٓزم آظمتالف اًمـحقي -

وآظمتالف ذم  ،يـشل قمـف اظمتالف ذم اًمدًٓمة ،ومآظمتالف ذم )ال( قمفدية أو ضمـًقة

  كقع اًمتـؽػم يـشل قمـف أيضًا اظمتالف دٓزم.

ومام واومؼ اًمؼريـَة  ،وشمعؾدؼ يمثػٍم مـ اًمؼقاقمد هبا ،أمهقة اًمؼريـة ذم يمثػم مـ اعمقاـمـ -

 ،وما ظماًمػ اًمؼريـَة مـ هذه اًمؼقاقمد قُمؾِّؼ اًمعؿُؾ سمف ،مـ هذه اًمؼقاقمد ىُمٌِؾ وقُمِؿَؾ سمف

 واعمعّقل قمغم اًمؼريـة.
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 املصادر واملراجع 
 ،اعمؽتٌة اًمعٍمية ،حتؼقؼ حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ ،جلالل اًمديـ اًمًققـمل ،علوم القرآن اإلتقان في -

 . هـ1418 ،صقدا ـ سمػموت

عقد ،(لسليم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبي السعودإرشاد العقل ا -  . دار اًمػؽر ،ٕيب اًًم

ـ دار اًمؽتب اعمٍميّة ،األغاني ألبي الفرج األصفهاني - ـان ،دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب ،مصّقرة قم ـ ًٌم  . سمػموت 

ـ شمقؿقة ،عمحؿـد إملم اًمشـؼقطل ،أضـواء البيان في إيضـاح القرآن بالقرآن - ٌـة اسم  . هـ1428 ،اًمؼـاهرة ،مؽت

حتؼقؼ  ،اًمرازيًمزيـ اًمديـ حمؿد سمـ أيب سمؽر  ،أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل -

ـ  ومم ،دار قمامل اًمؽتب ،اعمطرودياًمديمتقر قمٌد اًمرمح  . هـ1412 ،اًمرياض اًمطٌعة ٕا

دار اًمؽتب  ،ٕيب ؾمعقد قمٌد اهلل سمـ قمؿر اًمٌقضاوي ،(وأسرار التأويل )تفسير البيضاويأنوار التنزيل  -

 . هـ1428 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت ،اًمعؾؿقة

سمـ يقؾمػ سمـ أمحد سمـ هشام ٕيب حمؿد قمٌد اهلل مجال اًمديـ  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -

اعمؽتٌة  ،احلؿقدووح اعمًاًمؽ عمحؿد حمل اًمديـ قمٌدومعف قمدة اًمًاًمؽ إمم حتؼقؼ أ ،إكصاري

 . صقدا ـ سمػموت ،اًمعٍمية

 .هـ1412سمػموت  ،دار اًمػؽر ،ٕيب طمّقان إكدًمز البحر المحيط -

اًمطٌعة  ،اًمدمام ،دار اسمـ اجلقزي ،مجعف يني اًمًقد حمؿد ،بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم -

 .هـ1414 ، إومم

 ،اعمؽتٌة اًمعٍمية ،حتؼقؼ حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ ،ًمٌدر اًمديـ اًمزريمٌم ،البرىان في علوم القرآن -

 .  سمػموت - صقدا

دار  ،اهلل اهلل ظمؾػ قمز اًمدـي قمٌدحتؼقؼ أمحد  ،عمحؿقد سمـ محزة اًمؽرماين ،البرىان في متشابو القرآن -

 هـ.1418 ،اًمطٌعة اًمثاكقة ،مٍم ،اعمـصقرةوماء. اًمق

 ،سمػموت ،دار اجلقؾ ،حتؼقؼ قمغم حمؿد اًمٌجاوي ،ٕيب اًمٌؼاء اًمعؽؼمي ،التبيان في إعراب القرآن -

 .هـ1427 ،اًمطٌعة اًمثاكقة

 ،اعمـعؿ اًمققكزحتؼقؼ حمؿد قمٌد ،ٕيب اًمؼاؾمؿ حمؿد سمـ أمحد سمـ ضمزي اًمؽؾٌل ،التسهيل لعلوم التنزيل -

 .  دار اًمؽتب احلديثة ،راهقؿ قمطقة قمقضوإسم

مـ شمػًػم اًمؽتاب  ،وشمـقير اًمعؼؾ اجلديد ،حترير اعمعـك اًمًديد)اعمختٍم مـ  ،التحرير والتنوير -

 .  شمقكس ،عمحؿد اًمطاهر سمـ قماؿمقر (اعمجقد

 . هـ1427 ،اًمطٌعة اًمراسمعة ،قماّمن ،دار قمامر ،ًمؾديمتقر وماوؾ اًمًامرائل ،التعبير القرآني -

ٕيب اًمػداء سمـ يمثػم طمؼؼف وظمرج أطماديثف أسمق إؾمحاق احلقيـل واظمتٍمه  ،ير القرآن العظيمتفس -

 . هـ1431اًمطٌعة إومم  ،دار اسمـ اجلقزي ،اًمديمتقر طمؽؿت سمـ سمشػم سمـ ياؾملم

 .  اًمطٌعة اًمثاكقة ،ـمفران ،دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،ًمػخر اًمديـ اًمرازي ،التفسير الكبير -
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حتؼقؼ اًمديمتقر قمٌد اهلل  ،عمحؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي ( تفسير الطبري آي القرآن )جامع البيان عن تأويل  -

 . هـ1422 ،اًمطٌعة إومم ،اًمؼاهرة ،دار هجر ،سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل

دار اًمؽتب  ،حتؼقؼ أمحد حمؿد ؿمايمر ،عمحؿد سمـ قمقًك اًمؽممذي ( سنن الترمذي الجامع الصحيح ) -

 .  سمػموت ،اًمعؾؿقة

اًمطٌعة  ،سمػموت ،دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،ٕيب قمٌد اهلل اًمؼرـمٌل (القرآن )تفسير القرطبي الجامع ألحكام -

 . هـ1428إومم 

مؽتٌة ومطٌعة مصطػك اًمٌايب  ،عمحؿد اًمدمقاـمل اخليي ،حاشية الخضري على شرح ابن عقيل -

 . م1942ـ  هـ1359اًمطٌعة إظمػمة  ،وأوٓده

دار  ،حتؼقؼ اًمديمتقر أمحد حمؿد اخلراط ،ًمؾًؿلم احلؾٌل ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -

 . هـ1426 ،اًمطٌعة إومم ،دمشؼ ،اًمؼؾؿ

سمـ قمٌد اعمحًـ  اهلل حتؼقؼ اًمديمتقر قمٌد ،جلالل اًمديـ اًمًققـمل ،الدرر المنثور في التفسير بالمأثور -

رة اًمؼاه ،إومم. اًمطٌعة  اًمؽميمل سماًمتعاون مع مريمز هجر ًمؾٌحقث ًمؾدراؾمات اًمعرسمقة واإلؾمالمقة

 .  مريمز هجر ًمؾٌحقث واًمدراؾمات اًمعرسمقة واإلؾمالمقة ،م2223ـ  هـ1424

حتؼقؼ اًمديمتقر حمؿد مصطػك  ،عمحؿد سمـ قمٌد اهلل اخلطقب اإلؾمؽاذم ،درة التنزيل وغرة التأويل -

 .هـ1422. اًمطٌعة إومم  اعمؽرمة مؽة ،مطاسمع ضمامعة أم اًمؼرى ،آيديـ

ومم ،يعؼقب إمقؾ سمديعف وطمّؼؼف وذطمف اًمّديمتقر مجع ،ديوان جميل بثينة -  م .1992ـ  هـ1412 ،اًمطٌعة ٕا

طمؼؼف  ،ًمشفاب اًمديـ حمؿقد إًمقد ،والسبع المثاني ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم -

 .م2212ـ  هـ1431اًمطٌعة إومم  ،ممؾمًة اًمرؾماًمة سمػموت ـ ًمٌـان ،جمؿققمة مـ ـمؾٌة اًمعؾؿ

حتؼقؼ قمٌد احلؾقؿ  ،ًمنمف اًمديـ احلًـ سمـ ؾمؾقامن سمـ رّيان ،في أسئلة القرآنالروض الريّان  -

 . هـ1415 ،اًمطٌعة إومم ،اعمديـة اعمـقرة ،مؽتٌة اًمعؾقم واحلؽؿ ،اًمًؾػل

. اعمؽتب اإلؾمالمل ـ  عمحؿد كاس اًمديـ إًمٌاين سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرىا السّيئ في األّمة -

وشمتؿة اًمؽتاب مـ اجلزء اخلامس سمؿؽتٌة  ،م1985ـ  هـ1425اخلامًة اًمطٌعة  ،دمشؼ ،سمػموت

 . م1996ـ  هـ1417اًمطٌعة إومم  ،اًمرياض ،اعمعارف

يـ قمٌد احلؿقد ،ٕيب ؾمؾقامن سمـ إؿمعث اًمًجًتاين ،سنن أبي داود - مطٌعة  ،حتؼقؼ حمؿد حمقل اًمدِّ

عادة ًَّ د ويطؾب مـ اعمؽتٌة اًمتجارّية اًمؽؼمى ًمصاطمٌفا ،مٍم ،اًم  ،اًمطٌعة اًمثَّاكقة ،مصطػك حمؿَّ

 . م1952ـ  هـ1396

اًمطٌعة إومم  ،قمـاية قمٌد اًمػتاح أسمق همدة وآظمريـ ،سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي -

 . سمػموت ـ ًمٌـان ،. دار اًمٌشائر اإلؾمالمقة م1986ـ  هـ1426

 ،حتؼقؼ حمؿد حمل اًمديـ قمٌد احلؿقد ،ًمعٌد اهلل سمـ قمؼقؾ اًمعؼقكم ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -

 . م1988ـ  هـ1429 ،دار اًمػؽر



 اللفظي في القرآن الكريم     د. عبد اهلل بن محّمد السليماني ف والتنكير في بعض مواضع المتشابوعريالت

935 

ًقدحتؼقؼ اًمديمتقر قمٌد اًمرمحـ  ،جلامل اًمديـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ ماًمؽ إكدًمز شرح التسهيل -  ،اًم

نم ،واًمديمتقر حمؿد سمدوي اعمختقن ٌاقمة واًـم ومم ،هجر ًمؾط  . م1992ـ  هـ1412 ،اًمطٌعة ٕا

طمؼؼف اًمديمتقر حمؿد اًمطقب  ،جلامل اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد اًمػايمفل شرح الحدود النحوية -

 . م1996ـ  هـ1417 ،اًمطٌعة إومم ،دار اًمـػائس ،اإلسمراهقؿل

ٌة احلقاة ،حمؿقد اًمشـؼقطلحمؿد  شمصحقح وشمعؾقؼ ،جلالل اًمديـ اًمًققـمل ،شرح شواىد المغني -  .  دار مؽت

حتؼقؼ قمدكان  ،حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ ماًمؽ إكدًمزجلامل اًمديـ  شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ -

 م.1977ـ  هـ1397 ،ـمٌاقمة وزارة إوىماف اًمعراىمقة سمٌغداد ،اًمدوري

 ،سمػموت ،دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،عمحؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمٌخاري ،صحيح البخاري بحاشية السندي -

 . هـ1419 ،اًمطٌعة إومم

د ومماد قمٌدحتؼ ،عمًؾؿ سمـ احلّجاج اًمؼشػمي ،صحيح مسلم -  ،دار إطمقاء اًمؽماث ،اًمٌاىمل قؼ : حمؿَّ

 م .1955ـ  هـ1374 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت

ٌؽل ،عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح - ًد يـ اًم واًمؽتاب وؿـ )ذوح  ،ًمٌفاء اًمدِّ

 . هـ1345 ،اًمؼاهرة ،مٍم ،ـمٌع سمؿطٌعة قمقًك اًمٌايب وذيماه ،(اًمتَّؾخقص

ل اًمـقًاسمقري ،رقانغرائب القرآن ورغائب الف - إسمراهقؿ قمطقة حتؼقؼ  ،ًمـظام اًمديـ احلًـ سمـ حمؿد اًمُؼؿِّ

ٌايب احلؾٌل وأوٓده سمؿٍم ،قمقض ومم ،مطٌعة مصطػك اًم  . هـ1381 ،اًمطٌعة ٕا

مراضمعة إسمراهقؿ سمـ قمٌد اهلل  ،ًمصديؼ طمًـ اًمؼـقضمل اًمٌخاري ،فتح البيان في مقاصد القرآن -

 . هـ1412ـ سمػموت ـ  صقدا ،اعمؽتٌة اًمعٍمية ،إكصاري

حتؼقؼ حمؿد  ،ًمشقخ اإلؾمالم أيب حيقك زيمريا إكصاري ،فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن -

 . هـ1425 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت ،قمامل اًمؽتب ،قمكم اًمصاسمقين

ف اقمتـك سم ،عمحؿد سمـ قمكم اًمشقيماين ،فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير -

 . هـ1415 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت ،دار اعمعرومة ،وراضمعف يقؾمػ اًمغقش

ـ حتؼقؼ اًمديمتقر  ،ًمؾؿـتجب طمًلم سمـ أيب اًمعز اهلؿذاين ،الفريد في إعراب القرآن المجيد - ومفؿل طمً

ؿر واًمديمتقر ومماد قمكم خمقؿر ومم ،اًمدوطمة ،دار اًمثؼاومة ،اًـم  . هـ1411 ،اًمطٌعة ٕا

حتؼقؼ مؽتب حتؼقؼ اًمؽماث ذم  ،ديـ حمؿد سمـ يعؼقب اًمػػموز آسماديعمجد اًم القاموس المحيط -

 . م1987ـ  هـ1427 ،اًمطٌعة اًمثاكقة ،سمػموت ،ممؾمًة اًمرؾماًمة ،ممؾمًة اًمرؾماًمة

 ،سمػموت ،دار اجلقؾ ،حتؼقؼ قمٌد اًمًالم هارون ،ٕيب سمنم قمؿرو سمـ قمثامن سمـ ىمـؼم ،كتاب سيبويو -

 . هـ1411 ،اًمطٌعة إومم

حتؼقؼ  ،ٕيب اًمؼاؾمؿ اًمزخمنمي ،قائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن ح -

 . هـ1418 ،اًمطٌعة إومم ،اًمرياض ،مؽتٌة اًمعٌقؽان ،قمادل أمحد قمٌد اعمقضمقد وحمؿد قمكم معّقض



 (ه4133 جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

936 

ر دا ،حتؼقؼ مرزوق قمكم إسمراهقؿ ،عمحؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ مجاقمة ،كشف المعاني في المتشابو والمثاني -

يػ  . هـ1422 ،اًمطٌعة إومم ،اًمرياض ،اًمنمَّ

دار  ،حتؼقؼ حمؿد ومماد قمٌد اًمٌاىمل ،عمحؿد مجال اًمديـ اًمؼاؾمؿل ، ()تفسير القاسمي محاسن التأويل -

 . هـ1398 ،اًمطٌعة اًمثاكقة ،سمػموت ،اًمػؽر

قؼ قمكم حتؼ ،سمـ ضمـل ٕيب اًمػتح قمثامن ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -

دار ؾمزيملم ًمؾطٌاقمة  ،احلؾقؿ اًمـجار واًمديمتقر قمٌد ،واًمديمتقر قمٌد اًمػتاح ؿمؾٌل ،اًمـجدي كاصػ

 . م1986ـ  ـه1426 ،اًمطٌعة اًمثاكقة ،واًمـنم

د قمٌد ،المحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -  ،احلّؼ سمـ هماًمب سمـ قمطقّة إكدًمز ًمؾؼايض أيب حمؿَّ

ـمٌع قمغم  ،اًمعال اًمًّقد إسمراهقؿ وآظمريـ واًمًّقد قمٌد ،ـ إسمراهقؿ إكصارياهللّ سم : قمٌد حتؼقؼ وشمعؾقؼ

قخ ظمؾقػة سمـ محد آل صماين أمػم دوًمة ىمطر  . م1987ـ  هـ1428 ،اًمطٌعة إومم ،كػؼة ؾمؿّق اًمشَّ

 ،دمشؼ ،اعمؽتٌة إمقية ،ًمعٌد اهلل سمـ أمحد اًمـًػل (مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسير النسفي -

 .  محاة ،اًمغزازممؽتٌة 

 ،اًمؼادر قمطا حتؼقؼ مصطػك قمٌد ،ٕيب قمٌد اهلل حمؿد سمـ قمٌد اهلل احلايمؿ المستدرك على الصحيحين -

 . م1992ـ  هـ1411 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت ،دار اًمؽتب اًمعؾؿقة

ممؾمًة  ،حتؼقؼ اًمديمتقر طماشمؿ صاًمح اًمضامـ ،عمؽّل سمـ أيب ـماًمب اًمؼقز ،مشكل إعراب القرآن -

 . هـ1428 ،اًمطٌعة اًمراسمعة ،سمػموت ،ًمةاًمرؾما

 .  ٕيب حمؿد احلًلم سمـ مًعقد اًمشاومعل اًمٌغقي (معالم التنزيل )تفسير البغوي -

قمامل  ،حتؼقؼ اًمديمتقر قمٌد اجلؾقؾ قمٌده ؿمؾٌل ،ٕيب إؾمحاق إسمراهقؿ اًمزضماج ،معاني القرآن وإعرابو -

 . هـ1428 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت ،اًمؽتب

وٌطف وصححف أمحد ؿمؿس  ،جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًققـمل ،في إعجاز القرآن معترك األقران -

 . هـ1428 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت ،دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،اًمديـ

كصاريـٓسم ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب -  .  هـ1427 ،سمػموت ،صقدا ،اعمؽتٌة اًمعٍمية ،ـ هشام ٕا

 ،دمشؼ ،دار اًمؼؾؿ ،حتؼقؼ صػقان قمدكان داوودي ،ينًمؾراهمب إصػفا ،مفردات ألفاظ القرآن -

 . هـ1423 ،اًمطٌعة اًمثاًمثة ،سمػموت ،اًمدار اًمشامقة

 .  سمػموت ،قمامل اًمؽتب ،اخلاًمؼ قمضقؿة حتؼقؼ حمؿد قمٌد ،اس المبردـبـألبي الع ضبـمقتـال -

ؼقؼ اًمديمتقر حمؿقد حت ،مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيو المتشابو من آي التنزيل -

 . هـ1425سمػموت  ،دار اًمـفضة اًمعرسمقة ،يمامؾ أمحد

دار  ،حتؼقؼ حمؿد ومماد قمٌد اًمٌاىمل ،سمرواية حيقك اًمؾقثل ،ًمإلمام ماًمؽ سمـ أكس إصٌحل الموطأ -

 .مٍم ،إطمقاء اًمؽماث اًمعريب
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 خلص  امل

هذا اًمبحث هيدف ًمرصد دمرسمة ُمتٛمٞمزة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اعمٖمرب 

وذات اُمتداد شمارخيل ُمت٠مصؾ ذم اعمٖمرب ُمٜمذ دظمقل  ،اًمٕمريب، وهل دمرسمة ُمتجذرة

 اًمٗمتح اإلؾمالُمل.

 وإؾمس اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ًمتحٗمٞمظ اعمٜمٝمجٞمة اعمٕمامل قمـ اًمدراؾمة هذه وشمٙمِمػ

 : هل أرسمٕمة ومّمقل ذم ذًمؽ دراؾمة قمؼم وذًمؽ اعمٜماـمؼ، هذه ذم هلا اًمٕمٚمٛمٞمة

 وومٞمف شمٕمريػ سمٛمراطمؾ وآًمٞمات اًمتحٗمٞمظ ومٞمٝما، وهق ومّمؾ شمٕمريٗمل.  اًمٗمّمؾ إول : 

ويريمز قمغم ظمّمائص  اعمٜمٝماج اعمٖماريب ذم احلٗمظ، وهق ومّمؾ  : واًمٗمّمؾ اًمثاين 

 حتٚمٞمكم ًمٚمٛم٘مقُمات اًمٕمٚمٛمٞمة وإؾمس اعمٜمٝمجٞمة ًمتٛمٞمز هذه اًمتجرسمة.

 إلسمراز :اًمٙمتاشمٞمب ذم اًم٘مرآن حتٗمٞمظ ذم اًمؽمسمقية ٕماملاعم يدرس: صماًمث وومّمؾ

 ُمـ ًمٙمثػم اًمٙمتاشمٞمب هذه ؾمبؼ قمـ وًمٚمٙمِمػ، اًمٙمتاشمٞمب ذم اًمؽمسمقية اعمالُمح

 .اًمٞمقم اًمٖمرسمٞمة اًمؽمسمقية اًمٜمٔمريات

يتْمٛمـ وصػ اًمزيارات اعمٞمداٟمٞمة ًمٙمتاشمٞمب ُمـ ؿمامل اعمٖمرب  : راسمع وومّمؾ

عما جيري قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ذم اًمتٙمتٞمب  وضمٜمقسمف وهمرسمف شمتجغم ومٞمٝما اًمتٓمبٞم٘مات اًمٕمٛمٚمٞمة

 (احلزب اًمراشمب)وىمراءة  (إؾمقار)تٚمٗمة واًمتٚم٘ملم واًمتحٗمٞمظ وُمراضمٕمة سمٛمراطمٚمف اعمخ

سايمـ اًمتالُمٞمذ )إىماُمات ُمع اًمقىمقف قمغم ومْماءات اًمٙمتاشمٞمب وىماقمات اًمدرس وُم

ويمذا اًمتٕمرف قمغم مجٚمة ُمـ اعمِمايخ واًمٗم٘مٝماء ذم اًمٙمتاشمٞمب وهٞمآهتؿ  اًمداظمٚمٞمة(

اجلٚمقس إًمٞمٝمؿ أصمٜماء ومؽمات اًمٕمٛمؾ وأظمذ اًمّمقر عمختٚمػ اًمٕمٛمٚمٞمات وأطمقاهلؿ، و

 وأًمٞمات ًمٚمتقصمٞمؼ اًمبٍمي ُمع شمسجٞمالت ًمٚمتقصمٞمؼ اًمسٛمٕمل وهمػم ذًمؽ.
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 ةــمقدم
 :احلٛمد هلل واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل، وسمٕمد

حلٗمظ اًم٘مرآن وشمٕمٚمٛمف  × وم٘مد ؾمٕمت إُمة ُمٜمذ ٟمزول اًم٘مرآن قمغم ٟمبٞمٝما حمٛمد

: وؾمٚمؽ اًمتاسمٕمقن هلؿ × ظ اًم٘مرآن مجٚمة ُمـ أصحاب رؾمقل اهللوشمٕمٚمٞمٛمف، وىمد طمٗم

وُمـ سمٕمدهؿ هذه اًمسبٞمؾ، وهؿ ذم ذًمؽ يستٚمٝمٛمقن أرساره ويستٝمدون أٟمقاره، 

ويٚمتٛمسقن أؾمباب اًمؽمىمل ذم ُمدارج اخلػمية اٟمٓمالىما ُمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم 

 شن وعلموخيركم من تعلم القرآ»شمٜمقهيا سم٠مهؾ اًم٘مرآن، وشمٜمبٞمٝما قمغم ومْمٞمٚمتٝمؿ: 
(1)

. 

ويمان اعمٜمٓمٚمؼ ذم هذا آدماه سماًمٜمسبة ًمٚمٙمبار مما يمان يتاح هلؿ ُمـ اًمسامع ُمـ اًمٜمبل 

ذم جماًمسف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذم ُمسجده اًمنميػ سمٕمد هجرشمف إمم اعمديٜمة اًمٜمبقية، أو × 

مما يمان يسٛمٕمف سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض، أو ممـ يمان يت٘مرب إمم اهلل سماًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآين 

ب سمـ إَرّت وقمبد اهلل سمـ أم ُمٙمتقم وأيب سمـ يمٕمب يمٛمّمٕمب سمـ قمٛمػم وظمبا

 إٟمّماري وقمبادة سمـ اًمّماُمت وأيب اًمدرداء وهمػمهؿ.

أُما اًمّمٖمار وم٘مد اؾمتحدصمت هلؿ ُمٙماشمب ذم إطمٞماء سمدأت ذم اعمديٜمة قمغم قمٝمد 

صمؿ اشمسع اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ ذم إُمّمار اعمٗمتقطمة.أيب سمٙمر وقمٛمر

ًمتقٟمز ُم١مرظما هلذا اًمٓمقر ُمـ ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمٕمالُمة حمٛمد اًمٓماهر سمـ قماؿمقر ا

 : أـمقار اًمتٕمٚمٞمؿ اإلؾمالُمل ذم اًمّمدر إول

وأول ُما فمٝمر اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اإلؾمالم يمان همػم ُمٕملم اعمحؾ، ومٙماٟمقا يٕمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ »

سمٕمْما اًم٘مرآن ذم ُمٜمازهلؿ وذم جماُمٕمٝمؿ، وًمٙمـ عما يمان اعمسجد هق اعمجٛمع ًمٚمٜماس ذم 

جيٚمس  × جيد ُمقضٕما، وُما يمان اًمٜمبل اعمديٜمة يمان هق اعمقضع اعمتٕملم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ عمـ مل

 .ش اعمسجد. ويمذا اؾمتٛمر إُمر سمٕمدهٕصحاسمف إٓ ذم

ومٗمل اعمقـم٠م قمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اًمرمحـ أطمد وم٘مٝماء اعمديٜمة ُمـ يمبار اًمتاسمٕملم أٟمف 

                                       
 .   4639اًم٘مرآن رىمؿ احلديث:  صحٞمح اًمبخاري يمتاب ومْمائؾ (1)
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من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرًا أو يعلمو رجع إلى بيتو كالمجاىد » : يمان ي٘مقل
ش في سبيل اهلل رجع غانما

(1)
. 

وؾمٛمك اعمسٚمٛمقن سمٞمت شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن صمؿ ضمٕمٚمت ذم اعمديٜمة سمٞمقت ًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن... 

 سمْمؿ اًمٙماف وشمِمديد اعمثٜماة اًمٗمقىمٞمة. ( اًمُٙمتَّاب)أو  ( اعمٙمتب)

وماؾمتٛمر اًمٜماس يٕمٚمٛمقن اًمّمبٞمان اًم٘مرآن سمٓمرق خمتٚمٗمة سمحسب اإلُمٙمان، وأول 

د اهلل اخلزاقمل ُمـ مجع اًمّمبٞمان ذم اعمٙمتب قمٛمر سمـ اخلٓماب، وأىمام قماُمر سمـ قمب

وأُمره أن يالزُمٝمؿ ًمٚمتٕمٚمٞمؿ، وضمٕمؾ ًمف رزىما ُمـ سمٞمت اعمال، وأُمره أن جيٚمس ًمٚمتٕمٚمٞمؿ 

ٕمد صالة اًمّمبح إمم اًمْمحك اًمٕمازم، وُمـ صالة اًمٔمٝمر إمم صالة اًمٕمٍم، سم

 ويسؽمحيقن سم٘مٞمة اًمٜمٝمار.

وعما رضمع قمٛمر ُمـ شمٗم٘مده سمالد اًمِمام، رشمب ًمٚمّمبٞمان اعمتٕمٚمٛملم آؾمؽماطمة يقُمل 

 اجلٛمٕمة ُمـ يمؾ أؾمبقع.اخلٛمٞمس و

أرؾمٚمت إمم ُمٕمٚمؿ اًمٙمتاب أن أرؾمؾ إزم ُمـ وذم اًمبخاري أن أم ؾمٚمٛمة 

 ش همٚمامٟمؽ يٜمٗمِمقن زم صقوما
(2)

. 

أُما ىمّمة ظمروج قمٛمر إمم اًمِمام اعمذيمقرة ذم هذا اخلؼم وم٘مد ؾماىمٝما اًمقاىمدي ذم 

يمتاب اعمٖمازي، وذيمر ومٞمٝما أن قمٛمر ظمرج إمم اًمِمام قمام ومتحٝما، وأـمال اًمٖمٞمبة ومٞمٝما 

واؾمتقطمش اًمٜماس ًمٗم٘مده، ومٚمام رضمع ظمرج اًمٜماس ؿمقىما إًمٞمف ًمٚم٘مائف قمغم سمٕمد ُمـ 

اعمساومة، ويمان ظمروضمٝمؿ يقم اخلٛمٞمس همدوة، وأول ُمـ اشمّمؾ سمف إوٓد خلٗمتٝمؿ 

وٟمِماـمٝمؿ وومرطمٝمؿ سمف. وسمات اًمٜماس ُمٕمف ًمٞمٚمة اجلٛمٕمة ذم سم٘مٞمة ؾمٗمره )أي ىمبؾ وصقًمف 

                                       
ُمـ همدا إمم اعمسجد ٓ »ىمال:  ×، وقمـ أيب أُماُمة قمـ اًمٜمبل 86سمرىمؿ  ًمباينًمألاحلديث رم صحٞمح اًمؽمهمٞمب  (1)

. رواه اًمٓمربؼماين ذم اًمٙمبربػم سم٢مؾمربٜماد ٓ سمرب٠مس شيٕمٚمٛمف يمان ًمف يم٠مضمر طماج شماُما طمجتفيريد إٓ أن يتٕمٚمؿ ظمػما أو 

   : طمسـ صحٞمح. إًمباينسمف. ىمال 

شمارخيٞمربة وآراء إصربالطمٞمة ًمٚمِمربٞمخ حمٛمربد  دراؾمربة –يمتاب أًمٞمس اًمّمبح سم٘مريب: اًمتٕمٚمربٞمؿ اًمٕمربريب اإلؾمربالُمل  ( 2)

 54-53ص:  اًمٓماهر سمـ قماؿمقر
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الة، وم٘مال ًمألوٓد: أٟمتؿ ظمرضمتؿ إمم اعمديٜمة( وم٠مصبح سمف قمغم اعمديٜمة ودظمؾ ىمبؾ اًمّم

وشمٕمبتؿ يقُما ذم اخلروج ويقُما ذم اًمرضمقع، وىمد ضمٕمٚمت ًمٙمؿ يقم اخلٛمٞمس يقم راطمة، 

 ش ويمذًمؽ ُمـ ضماء سمٕمديمؿ إمم يقم اًم٘مٞماُمة
(1)

. 

وهٙمذا شمقاصٚمت اًمٕمٜماية سمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن أيام اًمراؿمديـ وُمـ سمٕمدهؿ ذم احلجاز 

 واًمِمام واًمٕمراق وُمٍم وهمػمها. 

،  اهر هذا آقمتٜماء إىماُمة اعمدارس واعمٕماهد واًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمةوىمد يمان ُمـ ُمٔم

يمام طمٔمل شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن  وًم٘مد اىمؽمٟمت ٟمِم٠مة اًمٙمتاشمٞمب ذم اعمٖمرب سمدظمقل اإلؾمالم،

وزيادة قمغم اعمساضمد ورؾماًمتٝما  ًمدى اعمٖمارسمة سمٕمٜماية ومائ٘مة، وم٠مؾمسقا اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة.

آٟمٞمة ًمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن ٕسمٜمائٝمؿ أؾمس اعمٖمارسمة ذم يمؾ ريمـ ُمـ سمالدهؿ يمتاشمٞمب ىمر

وسمٜماهتؿ ُمٜمذ ـمٗمقًمتٝمؿ اعمبٙمرة، وهذه اًمٙمتاشمٞمب ىمد شمٙمقن ُمست٘مٚمة، وىمد شمٙمقن شماسمٕمة 

عمسجد يمام هق اًمِم٠من ذم اًمبقادي، وطمتك اعمٖمارسمة اًمرطمؾ يماٟمقا يتخذون ظمٞمٛمة ظماصة 

 ُمـ ظمٞماُمٝمؿ ًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وأداء اًمِمٕمائر، شمٜمت٘مؾ ُمٕمٝمؿ  أيٜمام طمّٚمقا.

ات قمٚمٛمٞمة ًمٚمٛمٖمرب، اـمٚمٕمت ومٞمٝما قمـ يمثب قمغم سمٕمض وىمد يماٟمت زم زيار

اًمٙمتاشمٞمب ومرأيت دمرسمة قمجٞمبة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن دمٛمع طمٗمظ اًم٘مرآن ُمع طمٗمظ قمٚمقُمف 

اعمٝمٛمة واعمساقمدة قمغم إشم٘ماٟمف يمْمبط اعمتِماسمف وقمٚمؿ  اًمرؾمؿ واًمْمبط، وهلؿ ذم ذًمؽ 

 أٟمٔمٛمة ومريدة ؾمقف آيت قمغم ذيمرها.

وزرت سمٕمض اًمٕمٚمامء ظمرجيل هذه اًمٙمتاشمٞمب
(2)

ؿمّقىمٜمل  ، ومسٛمٕمت ُمٜمٝمؿ ُما

ًمدراؾمة هذه اًمتجرسمة اًمثرية واعمٛمتدة ذم أقمامق اًمزُمـ، وأطمببت اًمتٕمرف قمٚمٞمٝما قمـ 

يمثب، يمام زرت سمٕمض اًمٙمتاشمٞمب ذم سمقادي ـمٜمجة
(3)

وهل ذم اًمِمامل اعمٖمريب وأظمرى   

                                       
 .54ص  1اعمّمدر ٟمٗمسف: اهلاُمش رىمؿ  (1)

وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ اًمٕمالُمة ُمّمٓمٗمك اًمبحٞماوي ُمـ أهؾ ـمٜمجربة ،واًمِمربٞمخ قمٛمربر اًم٘مزاسمربري إُمربام ُمسربجد احلسربـ  (2)

 اًمثاين سماًمدار اًمبٞمْماء.

اقمة ُمٚمقؾمة اًمتاسمع إلىمٞمؿ اًمٗمحص أٟمجربرة سمقٓيربة ـمٜمجربة، يماًمِمٞمخ أمحد اًمتقزاين ؿمٞمخ يمّتاب ىمرية اًمرُمان، مج (3)

 آُمام ُماًمؽ ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمتٞمؼ ذم ـمٜمجة. وُمٕمٝمد
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ذم سمقادي آؾمٗمل وسمقادي اًمّمقيرة ذم اجلٜمقب اعمٖمريب يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمٝما ذم اًمٗمّمؾ 

رومت قمغم سمٕمض ُمِماخيٝما اًمٕماُمٚملم ومٞمٝما، وذايمرهتؿ ذم أؾماًمٞمب اًمتٕمٚمٞمؿ اًمراسمع، وشمٕم

اعمتبٕمة ومٞمٝما واًمقؾمائؾ اعمستٕمٛمٚمة ًمٚمتٚم٘ملم واًمتحٗمٞمظ، ومٜمِم٠مت ًمدي ومٙمرة هذا اًمبحث 

وأثره العلمي  قرآنية،المؤسسات ال القرآن في تعليم) اًمذي ضمٕمٚمت قمٜمقاٟمف:
 .(ش الكتاتيب القرآنية في المغرب أنموذجا» والتربوي

 يماٟمت ظمٓمة اًمبحث يماًمتازم:و 

 الفصل األول: مراحل  التعّلم في الكّتاب وآلياتو :
 اعمبحث إول: ُمراطمؾ اًمتٕمٚمؿ وسمرٟماجمف ذم اًمٙمتاشمٞمب.

 اعمبحث اًمثاين: اًمقؾمائؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة وآًمٞمات اعمراضمٕمة .

 الفصل الثاني: المعالم المنهجية في التحفيظ ، وفيو مبحثان :
 علمية التي يقوم عليها تعليم القرآن في الكتاتيب:: األسس ال المبحث األول  
 اًمتٚم٘ملم. -1

 اًمتٙمتٞمب. -2

 اًمتّمحٞمح. -3

 اًمتدرج. -4

 المبحث الثاني: ميزات المنهاج المغربي في التعليم في الكتاتيب:
 ضبط احلٗمظ. -1

 ضبط اًمرؾمؿ. -2

 ضبط اعمتِماسمف. -3

 ضبط اًمقىمػ. -4

 :يم في الكتاتيبالفصل الثالث: المعالم التربوية في تحفيظ القرآن الكر 
 اعمبحث إول: اًمٜمٔمرية اإلؾمالُمٞمة اًمؽمسمقية ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اعمٛمٜمٝمج.

 اعمبحث اًمثاين: إصمر اًمؽمسمقي.

 اعمبحث اًمثاًمث: اًمؽمسمٞمة اإليامٟمٞمة وإسمٕماد آضمتامقمٞمة واًمٜمٗمسٞمة ذم اإلىماُمة اًمدائٛمة.
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 انية للوقوف على التجارب العلمية:الفصل الرابع: الزيارات الميد
ذه اًمتجارب اًمثرية اًمتٕمريػ هبا، واإلومادة ُمٜمٝما ذم ويمان هدذم ُمـ دراؾمة ه

 ُم١مؾمسات وُمٕماهد ودور شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اعمنمق.

وأمحد اهلل أن يرس زم اًمتٕمرف قمغم هذه اًمتجارب اًمٕمٚمٛمٞمة اًمرومٞمٕمة اًمِم٠من  

 ورصدها، وسمٞمان أؾمسٝما اًمٕمٚمٛمٞمة.

وأؿمٙمر يمؾ ُمـ ذايمرشمف ذم اعمقضقع ُمـ أهؾ اعمٖمرب إوومٞماء  ُمـ اًمٕمٚمامء   

اًمذيـ زرهتؿ ذم يمتاشمٞمبٝمؿ  –واًمٗم٘مٝماء أصحاب اعمدارس واًمٙمتاشمٞمب  عمدرريـوا

أو ممـ شمقاصٚمت ُمٕمٝمؿ ُمـ اعمٝمتٛملم ُمـ أهؾ اًم٘مرآن أو اعمٕمٜمٞملم سماًمٙمتاشمٞمب   -اًمٕماُمرة 

 ممـ يْمٞمؼ اعم٘مام قمـ طمٍمهؿ ؾمائال اعمقمم أن جيزهيؿ ظمػم اجلزاء.

 سمف. واهلل أؾم٠مل أن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ظماًمّمًا ًمقضمٝمف وأن يٜمٗمع 

 ويمتبف اًمٗم٘مػم امم قمٗمق رسمف

 

 عيسى بن ناصر الدريبي .دأ.
 أؾمتاذ اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞمة اعمِمارك سمجاُمٕمة اعمٚمؽ ؾمٕمقد

 ًمٙمرد شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وإىمرائف سمجاُمٕمة اعمٚمؽ ؾمٕمقد وقمْمق اهلٞمئة اإلذاومٞمة واًمٕمٚمٛمٞمة

 هرب1433صٗمر  23اًمرياض 
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 تمهيد
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٕمٚمٞمٛمف هق اهلدف اًمرئٞمس ُمـ اًمٙمتاشمٞمب ذم  ٓ يزال حتٗمٞمظ

اعمٖمرب، وهق اهلدف إؾمٛمك ُمـ إٟمِمائٝما، اؾمتٜمادا عمذهب اعمٖمارسمة اًمذيـ ي٘متٍم 

ُمٜمٝمجٝمؿ  ذم سمداية شمٕمٚمٞمؿ أـمٗماهلؿ قمغم طمٗمظ اًم٘مرآن وٓ يرون ظمٚمٓمف وهؿ ذم هذه 

اعمِمارىمة اًمسـ سمٌمء ُمـ احلديث أو اًمٗم٘مف أو همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم يمام هق ُمٜمٝمج 

وإٟمدًمسٞملم، سمٞمٜمام ٟمجد أهؾ اعمنمق جيٛمٕمقن ُمع طمٗمظ اًم٘مرآن ُمبادئ اًمٕمرسمٞمة 

 ون سمتٕمٚمٞمؿ إـمٗمال اًم٘مراءة واًمٙمتاسمة واًمِمٕمريبدؤواإلُمالء واخلط، وأهؾ إٟمدًمس 

 وإدب، وم٢مذا أشم٘مٜمقا ذًمؽ سمدأوا سمحٗمظ اًم٘مرآن.

آىمتّمار  وم٠مُما أهؾ اعمٖمرب ومٛمذهبٝمؿ ذم اًمقًمدان »وذم ذًمؽ ي٘مقل اسمـ ظمٚمدون: 

قمغم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وم٘مط، وأظمذهؿ أصمٜماء اعمدارؾمة سماًمرؾمؿ وُمسائٚمف واظمتالف محٚمة 

خيٚمٓمقن ذًمؽ سمسقاه ذم رء ُمـ جماًمس شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ٓ ُمـ طمديث وٓ  اًم٘مرآن ومٞمف، ٓ

ُمـ وم٘مف وٓ ُمـ ؿمٕمر وٓ ُمـ يمالم اًمٕمرب امم أن حيذق ومٞمف، أو يٜم٘مٓمع دوٟمف ،ومٞمٙمقن 

اًمٕمٚمؿ سماجلٛمٚمة، وهذا ُمذهب أهؾ إُمّمار سماعمٖمرب  اٟم٘مٓماقمف ذم اًمٖماًمب اٟم٘مٓماقما قمـ 

وُمـ شمبٕمٝمؿ ُمـ ىمرى اًمؼمسمر أُمؿ اعمٖمرب ذم وًمداهنؿ إمم أن جياوزوا طمد اًمبٚمقغ إمم 

اًمِمبٞمبة، ويمذا ذم اًمٙمبػم إذا راضمع ُمدارؾمة اًم٘مرآن سمٕمد ـمائٗمة ُمـ قمٛمره، ومٝمؿ ًمذًمؽ 

 ش أىمقم قمغم رؾمؿ اًم٘مرآن وطمٗمٔمف ُمـ ؾمقاهؿ
(1)

. 

هلا ُمزية قمٔمٛمك، وهل اعمحاومٔمة قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، اًمذي هذه اًمٙمتاشمٞمب يمان  

 يْمٛمـ سم٘ماء أصؾ اًمديـ وظمٚمقد اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة. 

ويماٟمت هذه اًمٙمتاشمٞمب شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن سمٛمٗمٝمقُمف اًمّمحٞمح ًمٚمتٕمٚمٞمؿ وًمٞمس جمرد   

 (اعمدرر)اًمرؾمؿ واًمْمبط واًمقىمػ، ويمٚمام يمان احلٗمظ، ومٞمت٘مـ اًمٓماًمب ومٞمٝما قمٚمقم 

 ٞمذه أوؾمع ذم قمٚمقم ُما يتٕمٚمؼ سمٙمتاب اهلل. أهمزر قمٚمام يمان أصمره قمغم شمٚمٛم
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ٕٛٓ 

ًم٘مد يماٟمت اعمسايد»
(1)

ذم أيام اًمٕمزة اإلؾمالُمٞمة وذم قمٝمد  –أي اًمٙمتاشمٞمب  – 

احلٙمقُمات اًمٕمرسمٞمة اًمٜماهْمة قمبارة قمـ ُمدارس اسمتدائٞمة، حيٗمظ ومٞمٝما اًم٘مرآن، ويدرس 

ومٞمٝما اخلط واًمرؾمؿ وُمبادئ اًمديـ  وىمقاقمد اًمٚمٖمة وأصقل إدب وٟمّمقصف، وذًمؽ 

يمان اًم٘مائٛمقن سمِم١موهنا أؾماشمذة حيٗمٔمقن اًم٘مرآن ويٗمٝمٛمقٟمف، وهلؿ ُمِماريمة ذم  طمٞمٜمام

 ش م، وقمغم إىمؾ اًمرضورية ُمٜمٝما ...خمتٚمػ اًمٕمٚمق
(2)

. 

وًم٘مد سمٚمٖمت هذه اًمٙمتاشمٞمب ُمـ اًمقومرة واًمٙمثرة قمددا ٓ حيٞمط سمف اإلطمّماء ذم 

يمان  جمٛمقع إىمٓمار اعمٖمارسمٞمة، ويٙمٗمٞمٜما إلقمٓماء صقرة قمـ ذًمؽ أن ٟمِمػم إمم سمٕمض ُما

 ُمٜمٝما ذم طمارضة إٟمدًمس ىمرـمبة ذم أواظمر دوًمة سمٜمل أُمٞمة هبا.

وم٘مد قمرومت إٟمدًمس قمغم قمٝمد دوًمة سمٜمل أُمٞمة هبا، وظماصة ذم أيام قمبد اًمرمحـ 

ىمٞمام هنْمة شمٕمٚمٞمٛمٞمة سماهرة  هرب(366-353)واسمٜمف احلٙمؿ اعمستٜمٍم  هرب(353-333)اًمٜماس 

قمغم  (إؾماد)ٟما سماًمتٕمٚمٞمؿ وًمة سمام يسٛمك ذم قمٍمرومٞمٕمة اعمستقى متثٚمت ذم ىمٞمام اًمد

يماٟمت ىمرـمبة وطمدها شمِمتٛمؾ قمغم صمامٟملم »ُمستقى احلقارض واًم٘مرى، طمتك ىمٞمؾ: 

 ش ُمدرؾمة ًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وُمبادئ اًمٕمرسمٞمة
(3)

. 

يمام ي٘مقل اعم١مرخ اسمـ  –يمان طمقل اعمسجد اجلاُمع سم٘مرـمبة وطمده »وطمتك إٟمف 

اسما ذم قمٝمد احلٙمؿ سمـ ؾمبٕمة وقمنمون يمتّ  -(اًمبٞمان اعمٖمرب)قمذاري اعمرايمٌم ذم يمتاسمف 

ل ُمادطما ًمف ربر اسمـ ؿمخٞمص إٟمدًمسربقل اًمِماقمربر. وذم ذًمؽ ي٘مرباصربـ اًمٜمربرمحربد اًمربقمب

 : ُمـ ىمّمٞمدة

                                       
اًمُٙمتَّرباب  ذم ُم٘ماسمربؾ اؾمربؿ (اعمسربجد)سمحذف اجلٞمؿ ُمـ يمٚمٛمة  (اعمسٞمد )ٖمٚمب اؾمتٕمامل هذا اعمّمٓمٚمح وُمٗمرده ي (1)

ضمٜمربقب اعمٖمربرب يسربٛمك ىمربديام ديٜمربة ومرباس اعمٖمرسمٞمربة وؿمربامل اعمٖمربرب وظماصربة احلربقارض، وذم ُمربرايمش وذم ُم

اًمّمربحراء اعمٖمرسمٞمربة يٓمٚمربؼ قمٚمٞمربف اؾمربؿ وذم ؿمربٜم٘مٞمط و (احِلٔمربار)اء واًمْماد، وىمد ي٘مال ًمربف سمٙمرس احل (احِلْمار)

امل ذم ؿمربقمٚمٞمربف ٟمربادر وخمربتص سمرببٕمض احلربقارض ذم اجلٛمٚمربة، ويسربٛمك أيْمربا  (اًمٙمتاب)وإـمالق  (اعمَحرَضة)

 سمٗمتح اعمٞمٛملم. (اعمٕمٛمرة)اعمٖمرب سماؾمؿ 

 .32حمٛمد داود اًمتٓمقاين ص  –قمغم رأس إرسمٕملم  (2)
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ٕٛٔ 

 ٝماربرباُمك ذم ٟمقاطمٞمربربربٙماشمبا ًمٚمٞمتربربُم                    ٚمةربربوؾماطمة اعمسجد إقمغم ُمٙمٚم

ش ٞمٝما ٟمادشمؽ يا ظمػم شماًمٞمٝما وراقم                    ًمق ُمٙمٜمت ؾمقر اًم٘مرآن ُمـ يمِٚمؿ 
(1)

 

وًم٘مد يماٟمت ٕهؾ اعمٖمرب ومْمٞمٚمة اًمسبؼ إمم إضمبارية اًمتٕمٚمٞمؿ إوزم ذم اًمُٙمتاب 

يذيمر  هرب(433)تواًمٗمتقى سمقضمقسمف قمغم أسماء ومٝمذا أسمق قمٛمران اًمٗماد وم٘مٞمف اًم٘مػموان 

ؾمئؾ قمـ اعمٕمٚمؿ إذا ؿمارـمف وضمقه اًمٜماس أو اًم٘مايض ًمٞمٕمٚمؿ »ذم يمتاب إطمٙمام أٟمف 

ذم سمٚمد ًمٞمس ومٞمف ؾمٚمٓمان، وذم سمٚمد اًمسائبة، ومٚمؿ يتٓمقع أوٓدهؿ اًمٙمتاب سمٌمء ُمٕمٚمقم 

ُمـ يمان ذم صمٖمر ُمـ اًمثٖمقر ممـ يرى أٟمف ُمراسمط ُمـ ذات ٟمٗمسف ًمتٕمٚمٞمؿ وًمده طمتك أظمذه 

اًمٜماس يمرها، وهؾ جيؼم قمغم ذًمؽ؟ وهؾ يسقغ ًمٚمٛمٕمٚمؿ أظمذ أضمر ُمـ أهؾ اًمبٚمد ممـ 

 ٞمؿ وًمده ُمـ؟ وهؾ دمقز ؿمٝمادة ُمـ اُمتٜمع ُمـ شمٕمٚم(احِلْمار)اُمتٜمع ُمـ إدظمال وًمده 

 أهؾ اًمبٚمد وأهؾ اًمرسماط؟.

إذا اشمٗمؼ قمٚمٞمف  (احِلْمار)إن ُما ذيمرت ُمـ » :وم٠مضماب أسمق قمٛمران اًمٗماد 

زم ُمـ يمان ذم اعمقضع إدظمال وًمده ، يٚم أهؾ اعمقضع وؿمارـمقا ُمٕمٚمام وشمٕماىمدوا ُمٕمف

ومٛمـ اُمتٜمع ُمـ ذًمؽ ومٚمٞمٙمٚمؿ وًمٞمٝمدد سماًمرضب إن يمان ذم ُمقضع ومٞمف ؾمٚمٓمان  (احِلْمار)

يدظمٚمف سمٕمد ذًمؽ ومٚمٞمجؼم، وي١مظمذ ُمٜمف ُما يٜمقيف ُمـ مجٚمة اًمنمط ضمؼما، وم٢من  وم٢من أسمك أن

 .يمان قمٜمدهؿ اًم٘مدرة قمٚمٞمف ومٚمٞمٓمرد ُمـ ذًمؽ اعمقضع، ٕٟمف هدم ريمٜما ُمـ أريمان اًمديـ

واًمتٕمٚمٞمؿ وم٘مد قمَم اهلل ورؾمقًمف، ٕن  شاعمٙمتب»ومٛمـ اُمتٜمع ُمـ إدظمال وًمده 

 ومرائض اهلل شمٕمامم ٓزُمة ًمٚمٛمسٚمٛملم يمٚمٝمؿ.

ٙمـ اًمرسماط ويٛمتٜمع ُمـ إدظمال وًمده ت ُمـ أُمر اعمراسمط اًمذي ؾموأُما ُما ذيمر

ومٚمٞمس سمٛمراسمط، إٟمام اؾمتٗمزه اًمِمٞمٓمان وأهمقاه، ويٜمبٖمل ٕهؾ اعمقضع أن  (تباعمٙم)

يٙمٚمٛمقه وم٢من أسمك ومتادى قمغم ذًمؽ ـمرد ُمـ اًمرسماط، وي١مدب أدسما ُمقضمٕما، وشمس٘مط 
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ٕٕٛ 

شفربسمذًمؽ ؿمٝمادشم
 (1)

. 

ذم مجٞمع إىمٓمار اعمٖمرسمٞمة وهٙمذا أصبحت ىمْمٞمة اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٙمتاب حمسقُمة 

 سمقضمف قمام.

وُما يزال هلذا سم٘مٞمة سماىمٞمة ذم يمثػم ُمـ ضمٝمات اعمٖمرب ذم احلقارض ىمٚمٞمال وذم 

اًمبقادي إمم اًمٞمقم يمثػما، وظماصة ذم اجلٜمقب اعمٖمريب وسمالد ؾمقس، طمٞمث ىمؾ أن دمد 

ه جمٛمققمة ؾمٙمٜمٞمة أو ىمبٞمٚمة دون أن دمد يُمّتاسما ًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وحتٗمٞمٔمف، إُما ُمست٘مال هبذ

اًمقفمٞمٗمة، وإُما ُمٜمدرضما ضٛمـ ُمدرؾمة قمٚمٛمٞمة شمٕمٜمك سمتدريس ُمبادئ اًمٕم٘مٞمدة وقمٚمؿ 

اًمٕمرسمٞمة واحلديث واًمسػمة واًمٗم٘مف. وىمد قمٛمٚمت وزارة إوىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة 

ذم اعمٖمرب قمغم اطمتْمان اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٙمتاب وأٟمِم٠مت ًمف ُمديرية وزارية شمٕمٜمك سمِم١موٟمف 

قية ومتده سماعمٕمقٟمة اعمادية واعمٕمٜمقية، قمـ اخلاصة، وشمٕمد ًمف اًمؼماُمج واعمٜماهج اًمؽمسم

اًمٕماُمٚملم  (اعمدّرريـ)ُمراىمبة أقمامل ٞمش شمرسمقي يسٝمر قمغمـمريؼ إطمداث ُم١مؾمسات شمٗمت

ومٞمف، وي٘مدم شم٘مارير قمٜمٝما، وُمٙماومآت ُماًمٞمة ؿمٝمرية ًمٚم٘مائٛملم قمغم اًمٙمتاشمٞمب اعمٚمح٘مة 

ـ سماعمساضمد، يمام أٟمِم٠مت ضمائزة ؾمٜمقية شمٕمٓمك يمؾ ؾمٜمة ٕطمسـ صمالصمة يمتاشمٞمب قمؼمت قم

شمٗمقىمٝما ذم أطمد اًمٗمروع اًمثالصمة: ومرع اًمتٚم٘ملم، وومرع اًمتسٞمػم، وومرع اعمردودية ومٞمٕمٓمك 

يمؾ ومرع ُمٜمٝما ضمائزة ُمٕمتؼمة وي٘مدُمٝما ُمٚمؽ اًمبالد سمٜمٗمسف ًمٚمٗمائزيـ يمؾ ؾمٜمة ذم أواظمر 

 ؿمٝمر رُمْمان اعمٕمٔمؿ ذم حمٗمؾ قمام. 

 

                           

                                       
، ٟم٘مٚمربف 547خمٓمقـمربة ظمزاٟمربة اسمربـ يقؾمربػ سمٛمربرايمش رىمربؿ  45يمتاب إطمٙمام  ٕيب قمٛمران اًمٗماد: ًمقطمربة  (1)

ٛمران اًمٗماد طمرباومظ اعمربذهب أسمق قم)قمـ أيب قمٛمران اًمٗماد. اٟمٔمر يمتاب محٞمتق قمبد اهلادي ذم سمحثف  اًمديمتقر

. وٟمحقه ًمف ُمـ يمتاب اًمتٕماًمٞمؼ قمغم اعمدوٟمة ذم اًمٗم٘مربف ًمسربحٜمقن ٟم٘مٚمربف اًمِمقؿمرباوي ذم يمترباب 55ص  (اعماًمٙمل

 . 291اًمٗمقائد اجلٛمٞمٚمة ص 
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ٕٖٛ 

 الفصل األول 
 وآلياتهمراحل التعخلم في الكّتاب 

 املبحث األول : مراحل التعخلم وبرنامجه في الكتاتيب
 ُمتك يدظمؾ اًمٓماًمب اًمٙمّتاب؟

يدظمؾ اًمّمبل اًمٙمّتاب قمٜمدُما يٕم٘مؾ ،وهماًمبا ُما يٙمقن ذًمؽ ذم اًمسٜمة اخلاُمسة أو  

 اًمسادؾمة، ويبدأ اًمٓمٗمؾ سمحٗمظ احلروف اهلجائٞمة صمؿ حيٗمظ سمٕمض اًمسقر اًم٘مّمار.

(ُمدارس ؾمقس اًمٕمتٞم٘مة) يّمػ صاطمب يمتاب
 (1)

سمرٟماُمج اًمٙمّتاب ذم اعمٖمرب  

سم٠مٟمف خيْمع ذم قمرومف اًمت٘مٚمٞمدي ًمِمٙمٚمٞمات شمٜمٔمٞمٛمٞمة شمٙماد شمتٗمؼ ذم ضمقهرها، وختتٚمػ 

اظمتالوما سمسٞمٓما سمحسب اجلٝمات واعمدن واًمبقادي، وسمحسب سمٕمض آضمتٝمادات 

 اًمِمخّمٞمة اًمتل شمٚمحؼ هذه اًمِمٙمٚمٞمات أطمٞماٟما.

 الجدول األسبوعي واليومي :
ؾمبقع اًمدراد ومٞمٝما يبتدئ قمِمٞمة يقم اجلٛمٕمة، ومٛمـ طمٞمث اؾمتٕمامل اًمزُمـ: ومإ

 ،قع ُمٙمثػ سماحلْمقر واًمٕمٛمؾ واًمدراؾمةويستٛمر إمم ُمساء يقم إرسمٕماء، وهق أؾمب

يستٖمرق يمؾ وىمت اًمتٚمٛمٞمذ ذم اًمٜمٝمار، ُمع ؿمٓمر يمبػم ُمـ أول اًمٚمٞمؾ وآظمره.
(2)

 

وإقمدادها، ًمبايمر سمٛمراضمٕمة إًمقاح اعمحٗمقفمة ، وحمقها ، وخيتص اًمّمباح ا

اسمتٝما سماًمٜمسبة ًمٚمحاومٔملم، أو يمتاسمة ؿمٓمر ُمٜمٝما أُمام اًمٗم٘مٞمف سماًمٜمسبة واجلٚمقس ًمٙمت

ًمٚمُٛمْسَتْٛمِٚملم، أو شمٕمٚمؿ اًمٙمتاسمة ومٞمٝما سماًمٜمسبة ًمٚمٛمبتدئلم
(3)

. 

 البرنامج اليومي للطالب في الكّتاب:
يٕمٚمٛمف اًمٜمٓمؼ سماحلروف، صمؿ يٕمٚمٛمف احلروف  (اعمِْحَْمار)ذم سمداية أُمر اًمتٚمٛمٞمذ 

، وسمروم٘مة هذا (سماًمتحٜماش)ٛمٚمة، صمؿ ـمري٘مة اًمٙمتاسمة دة، صمؿ جماعمٕمجٛمة واعمٝمٛمٚمة ُمٜمٗمر

                                       
 .13ًمسقد ص ُمدارس ؾمقس اًمٕمتٞم٘مة عمحٛمد اعمختار  ا (1)

 اعمرضمع اًمساسمؼ. (2)

 .23اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞمة سماعمٖمرب ،اًمقاذم ص  (3)
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ٕٛٗ 

إمم آظمر اًم٘مرآن، يمام حيٗمٔمف  {ؾمبح اؾمؿ رسمؽ إقمغم}حيٗمٔمف اًمِمٞمخ ىمّمار اًمسقر يمرب 

اًمتِمٝمد ُمع ىمٜمقت اًمّمبح، ويٕمٚمٛمف ىمقاقمد اإلؾمالم اخلٛمس وأصقل اإليامن اًمستة، 

ع إذا اٟم٘مٓم (اعمحْمار)ْمقر اًمّمالة ُمٕمف، ىمّمده ُمـ هذا أن وحيث شمالُمذشمف قمغم طم

قمـ ُمتاسمٕمة ىمراءشمف يٙمقن ىمد طمّمؾ ُمـ اًمٙمّتاب ُمٕمرومة وًمق أهنا سمسٞمٓمة، يٕمرف يمٞمػ 

يتقض٠م ويٖمتسؾ ويتٞمٛمؿ ويّمكم، وم٢مذا اؾمتٛمر ذم احلٗمظ واًمتٚم٘مل، وم٢من اًمِمٞمخ سمحٙمؿ 

اعمامرؾمة وآـمالع واًم٘مرب ُمـ شمالُمذشمف يٕمرف ىمقة يمؾ شمٚمٛمٞمذ ذم احلٗمظ واًمتحّمٞمؾ 

ًمْمٕمٞمػ، ومٝمق اك اعمتقؾمط، وهٜماك اوآؾمتٞمٕماب: ٕن هٜماك ُمـ طماومٔمتف ىمقية، وهٜم

ومقق ـماىمتف. ومٛمٜمٝمؿ ُمـ حيٗمظ سمٕمض اًمسٓمقر،  (اعمحْمار)ظمبػم سماًمٙمؾ ومال يٙمٚمػ 

وُمٜمٝمؿ ُمـ حيٗمظ اًمثٛمـ، وُمٜمٝمؿ ُمـ حيٗمظ اًمرسمع، وُمع هذا وم٢من اعمِمايخ يٜمٝمجقن ُمع 

 شمالُمذهتؿ  ُمٜمٝمجا قمٚمٛمٞما يمأيت:

ىمقة يٙمتب اًمتٚمٛمٞمذ سمٕمض اًمسٓمقر، أي: ذم اًمٚمقح، وم٢مذا فمٝمرت ٟمجاسمتف و -1

طماومٔمتف، اٟمت٘مؾ ُمٕمف إمم صمٛمـ احلزب وم٢مذا فمٝمرت ٟمجاسمتف وىمقة طماومٔمتف اٟمت٘مؾ ُمٕمف إمم 

رسمع احلزب، وحيرص اًمِمٞمخ قمغم أن يٙمتب اًمتٚمٛمٞمذ ًمقطمف سمٞمده: ٕهنا أؾمٝمؾ ًمف 

 وأيرس ًمٚمحٗمظ وآؾمتٔمٝمار.

وسمٕمد ومراغ اًمتٚمٛمٞمذ ُمـ يمتاسمة ًمقطمف يّمححٝما اًمِمٞمخ سمٛمحرض اًمتٚمٛمٞمذ:  -2

 ن ذم اًمٚمقطمة ُمـ شمّمحٞمػ أو ظمٓم٠م.ًمتٜمبٞمٝمف قمغم ُما قمسك أن يٙمق

وسمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمتّمحٞمح يٚمزم أن يسٛمع اًمتٚمٛمٞمذ ُمـ ؿمٞمخف قمٜمد اًمتّمحٞمح  -3

 ويتاسمع ُمٕمف.

 صمؿ ي٠مظمذ اًمتٚمٛمٞمذ اًمٚمقطمة وي٘مرؤها واًمِمٞمخ يسٛمع: ًمٞمّمحح ًمف ويٜمبٝمف قمغم -4

ٚمؽ اًمٚمقطمة يمٞمٗمٞمة اًم٘مراءة وخمرج احلرف، وُمـ اعمِمايخ ُمـ ي٘مرأ ُمع اًمتٚمٛمٞمذ سمٕمد ؾم

 .(سماًمٜمَّٗمدة)قمٜمدهؿ  وشمّمحٞمحٝما وشمسٛمك

ف ذم هذا اًمٞمقم وشمسٛمك هذه احلّمة صمؿ يذهب اعمحْمار حلٗمظ ُما يمتب -5

ومام يمتبف اًمٞمقم ذم اًمّمباح سمٕمد ، (اًمباًمٞمة)، وُما يمتبف سمإُمس شمسٛمك(دةسماجلدي)
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 .(اًمٕمرضة اجلديدة)ؾمتٔمٝماره صمؿ قمرضف قمغم ؿمٞمخف وشمسٛمك شمّمحٞمحف يٜمت٘مؾ إمم طمٗمٔمف وا

ٞمخف أو قمغم ُمساقمد ؿمٞمخف إن يمان وم٢مذا طمٗمٔمٝما واؾمتٔمٝمرها وقمرضٝما قمغم ؿم -6

وقمٜمد ًمف طمزب ؾمبؼ ًمف أن يمتبف وقمرضف وطمٗمٔمف راضمٕمف وقمرضف قمغم ؿمٞمخف يمذًمؽ. 

 (اعمَْحَٞمة)تالُمٞمذ ومؽمة اؾمؽماطمة سمٕمد ُمراضمٕمة اًمىمرب ٟمّمػ اًمٜمٝمار يٛمٜمح اًمِمٞمخ 

وقمرضٝما، يذهب اًمتالُمٞمذ إمم ُمٜمازهلؿ، وقمٜمد أذان اًمٔمٝمر حيرضون مجٞمٕمًا وهؿ 

 ٔمٝمر، وإذا يمان اًمٜمٝمار ـمقيالً يٙمٚمٗمٝمؿ سماًمٕمقدة سمٕمد اًم٘مٞمٚمقًمة.ُمتقضئقن حلْمقر صالة اًم

سماًمٙمٞمٗمٞمة اًمتل ؾمبؼ ذيمرها وشمسٛمك  صمؿ ينمقمقن ذم طمٗمظ ُما يمتبقه سمإُمس -7

ة هل اًمتل يمتبت ذم : ٕن اجلديدة هل اًمتل يمتبت ذم صباح اًمٞمقم، واًمباًمٞم(اًمباًمٞمة)

هنا اجلديدة أي: هل اًمتل حمٞمت ذم صباح اًمٞمقم ويمتب ُمٙما (اعمَْحَٞمة)صباح إُمس، و

 طمّمة اًمٞمقم اجلديدة.

وسمٕمد صالة اًمٕمٍم يٕمرض اعمحرض اًمباًمٞمة، وسماًمت٠مُمؾ ٟمجد اعمِمايخ حيرصقن  -8

قمغم شمتبع اًمتالُمٞمذ، سمحٞمث يٕمرض اًمتٚمٛمٞمذ اجلديدة ىمبؾ اًمذهاب إمم اعمٜمزل ذم اًمٜمّمػ 

مل  إول ُمـ اًمٞمقم، وذم اعمساء سمٕمد اًمٕمٍم يٕمرض اًمباًمٞمة صمؿ إذا طمٗمظ ومحسـ، وإن

 إٓ سمٕمد احلٗمظ وآؾمتٔمٝمار. (اعمسٞمد)ٙمٚمػ سماحلٗمظ وٓ يٖمادر حيٗمظ ي

ؾمقار)قطمتف ،وينمع ذم ُمراضمٕمة وسمٕمد اًمٕمرض ذم اعمساء يْمع ًم -9  وشمٙمرارها. (ٕا

وإؾمقار: اصٓمالح يٓمٚمؼ قمغم ُما وومره اًمتٚمٛمٞمذ ُمـ إضمزاء اعمحٗمقفمة، سمحٞمث 

ًمٗمجر يراضمٕمٝما سمٕمد قمرض اًمباًمٞمة وسملم اًمٕمِماءيـ، وذم ومّمؾ اًمِمتاء ىمبؾ صالة ا

إذا يمان  -أن حيرض ىمبؾ اًمٗمجر (اعمحْمار)ساقمتلم أو ؾماقمة قمغم إىمؾ، يٚمزم سم

وُمراضمٕمة اًمباًمٞمة ُمرة صماٟمٞمة ىمبؾ قمرضٝما  (إؾمقار)عمراضمٕمة  -ؾ ؿمتاء اًمٗمّمؾ ومّم

ُمرة أظمرى قمغم اًمِمٞمخ أو ُمـ يساقمده، وٓ يسٛمح ًمف سمٛمحقها إٓ إذا يماٟمت 

 .شيماعماء»طمٗمٔمتف طمٞمث ي٘مقًمقن: ـمٚمبة اًم٘مرآن وحمٗمقفمة طمٗمٔمًا ضمٞمدًا، يمام يٕمؼم قمٜمف 

 : يعتمدىا المشايخ في تدريسهم ومن الطرق التي
ُمع  (وإؾمقار)ت صٖمػمة ًمٚمبدء ذم احلزب  اجلديد مجاقما شمقزيع اًمتالُمٞمذ قمؼم
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اعمحاومٔمة قمغم ىمراءة احلزب اًمراشمب، يمام يمان  اًمِمٞمخ ذم حتٗمٞمظ اًمّمٖمار يستٕملم 

إشم٘مان رؾمٛمف: ٕن اًمٕمرف ضمرى  سماًمٓمٚمبة اًمذيـ طمٗمٔمقا اًم٘مرآن ًمٗمٔمًا ويٕمٛمٚمقن قمغم

ذم  قمغم أٟمف ٓسمد ُمـ إشم٘مان اًمٚمٗمظ واًمرؾمؿ، وُمساقمدة هذه اًمنمحية ًمٚمِمٞمخ شمٙمقن

وىمارب طمٗمظ اًم٘مرآن قمـ فمٝمر ىمٚمب  (اعمحْمار)احلٗمظ وآؾمتٔمٝمار، وإذا ٟمْمج 

يٙمٚمػ إضاومة  إمم اًمٕمرضات اًمثالث أو إرسمع  اًمساسم٘مة قمرضة أظمرى، وهل قمرض 

ف ُمـ إُمالء ىمبؾ حمق ًمقطمتف، يٕمرض ٟمّمػ احلزب ُما ؾمٞمٙمتبف اًمتٚمٛمٞمذ قمغم ؿمٞمخ

ًمٞمٙمتبف سمٜمٗمسف قمـ فمٝمر ىمٚمبف، وأُما ىمبؾ هذا ومٙمان يٙمتب ًمقطمف سمتٚم٘ملم ُمـ ؿمٞمخف أو 

 .(سماًمٗمتٞما)يساقمد اًمِمٞمخ، وهق ُما يّمٓمٚمح قمٚمٞمف ُمـ 

ُمـ )ر ىمٚمبف وهل اعمٕمؼم قمٜمف سماًمٙمتاسمة صمؿ شم٠ميت اعمرطمٚمة اًمثاٟمٞمة وهل اًمٙمتاسمة قمـ فمٝم 

اًمتل صار ومٞمٝما اًمتٚمٛمٞمذ يٙمتب ًمقطمتف -ضمٞمدًا، وذم هذه اعمرطمٚمة ا حيٗمٔمفمم ، أي :(رأؾمف

ُمـ اًمٚمٗمظ، يٜمت٘مؾ اًمِمٞمخ  يب٘مك ًمف آهتامم سماًمرؾمؿ أيمثر-ُمـ طمٗمٔمف، وأصبح طماومٔمًا 

صٓمٚمح ذم سمٕمض اعمٜماـمؼ قمغم وُما ا (إٟمّماص)و (اًمٙمٜماوية)و (احلذومٞمة)ًمتحٗمٞمٔمف 

وأطمٙمام اًمتٗمخٞمؿ  أي اًمٜمٔمائر اعمتِماهبة ذم اًمرؾمؿ واًمْمبط (سماخلقاشمات)شمسٛمٞمتف 

ط شماؤها ُمتك شمبس (يمرمحة)إظمرى اًمتل شمتٕمٚمؼ سمرؾمؿ اًمٙمٚمٛمة  واًمؽمىمٞمؼ، وإطمٙمام

. ومل يؽميمقا وؾمٞمٚمة ُمـ وؾمائؾ طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واؾمتٔمٝماره (ؾمٜمة)و (ٟمٕمٛمة)و

وضبط أًمٗمافمف وُمتِماهباشمف إٓ وؾمٚمٙمقها، ومٜمٔمٛمقا أٟمّماصًا ورُمزوا ًمذًمؽ سمرُمقز، 

 سمف اًمرؾمؿ، وُمٜمٝما ُما يْمبط سمف اًمٚمٗمظ. وإٟمّماص ٟمققمان: ُمٜمٝما ُما يْمبط
(1)

وؾمٞم٠ميت -

 .-احلديث قمـ ذًمؽ ُمٗمّمال

 لبرنامج التفصيلي للكّتاب :ا
، وشمرشمٞمب ُمٜمٓم٘مل يراقمل أوضاع وضمدول يقُمل اًمُٙمتَّاب  خيْمع ًمؼمٟماُمج زُمٜمل

اعمتٕمٚمٛملم وومروىمٝمؿ اًمٗمردية، ويراقمل اًمتدرج ذم ُم٘مدار اعمٜمٝمج، يمام يراقمك ومٞمف أوىمات 

                                       
 .196-195ُمٜمٙمٞمط ص  حمٛمد ،وؾمائؾ حتٗمٞمظ اًم٘مرآن ذم اًمٙمّتاب ،اعمراطمؾ وأًمٞمات (1)
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 ت اًمٕمٓمؾ سمٜمٔمام شمرسمقي شمٕمٚمٞمٛمل ُمٜمتٔمؿ. آؾمؽماطمة، وأوىما

ي٘مقل إؾمتاذ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب
(1)

: واٟمٓمالىمًا ُمـ دمرسمتٜما اعمٕمٞمِمة ذم هذا اعمجال، 

وم٢من اًمؼمٟماُمج اًمٞمقُمل يمان يتقزع سملم اًمٗمؽمة اًمّمباطمٞمة، واًمٗمؽمة اعمسائٞمة. ويمان هٜماك 

رًا إمم  شمقىمٞمٌت ٟمٛمٓملٌّ خيْمع ًمف اًمُٙمتَّاب ذم اًمٗمؽمشملم: ومٗمل اًمّمباح هٜماك احلْمقر ُُمَبٙمِّ

ُمٜمتّمػ اًمٜمٝمار: طمٞمث يٜمٓمٚمؼ اًمتٚمٛمٞمذ ًمٖمذائف، ًمٞمٕمقد سمٕمد ٟمحق ؾماقمتلم ًم٘مْماء اًمٗمؽمة 

اعمسائٞمة إمم همروب اًمِمٛمس أو ٟمحق ذًمؽ: طمٞمث يذهب إمم طمال ؾمبٞمٚمف. ًمٞمتٙمرر 

اعمِمٝمد ُمع ٟمقع ُمـ اًمتخٗمٞمػ قمِمٞمة إرسمٕماء، إمم قمٓمٚمة هناية إؾمبقع اًمتل يمان 

ـ اًمزوال إمم ُما سمٕمد زوال يقم اجلٛمٕمة قمٜمد سمداية اًمٗمؽمة يٛمثٚمٝما يقُم اخلٛمٞمس اسمتداء ُم

اعمسائٞمة. ويمان يقم إطمد قمٜمدٟما يقُمًا ٟم٠ميت ومٞمف ُمٕمٚمٛمٜما سمام شمٞمرس ُمـ ٟم٘مقد يمجزء ُمـ 

أضمره اعمتٕمارف قمٚمٞمف، وم٢مذا يماٟمت هناية اًمِمٝمر ضمئٜماه أيْمًا سمٛمبٚمغ ُم٘مدر هق قمغم يمؾ 

ضمتامقمل ؾمبققمل. ويٚمٕمب اًمقضع ٓا ـ اعمبٚمغ ٕا  ًمٚمتٚمٛمٞمذ دوره ذم شم٘مدير هذا اعمبٚمغ. طمال أيمؼم ُم

أُما اًمٕمٓمؾ اًمسٜمقية ومٙماٟمت قمٓماًل شمؽماوح سملم يقم، وقمنميـ يقُما، وُمٜماؾمبات 

هذه اًمٕمٓمؾ يمٚمٝما ديٜمٞمة ُم٘مؽمٟمة ذم شم٘مقيٛمٝما سمإؿمٝمر اهلجرية، وهل: قمٞمد اًمٗمٓمر، وقمٞمد 

 إضحك، ويقم ذيمرى اعمقًمد اًمٜمبقي قمغم صاطمبف أزيمك اًمسالم.

د شمرشمبط سماًمديٜمل واًمٞمقُمل ُمـ ؿمقاهمؾ احلٞماة ذم سُمْٕمِدها سمٞمٜمام قمٓمؾ اًمٞمقم اًمقاطم

 اًمروطمل واًمٓمبٞمٕمل اعمرشمبط سمإرض مخقًٓ وظمّمقسمة وقمٓماء قَمؼْمَ دورهتا اًمسٜمقية.

 :مراحل التعليم في الكّتاب
اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة ؾمٜمًّا وشم٘مدُمًا ذم اًمٓمالب ذم اًمٙمّتاب طمسب ُمراطمٚمٝمؿ  خيْمع شم٘مسٞمؿ

 اًمتحّمٞمؾ ًمثالث ُمراطمؾ هل:

 لى:المرحلة األو 
وختص اًمتالُمٞمذ اعمبتدئلم اًمذيـ يتدرضمقن ذم شمٕمٚمٛمٝمؿ اسمتداء ُمـ طمروف اهلجاء. 

                                       
ُمٜمِمربقر قمربغم ُمقىمربع اًمراسمٓمربة اعمحٛمديربة  اب اهلل .ربظ يمتربربل طمٗمربة ومربارسمربٛمٖمربدع اًمربػ أسمرب: يمٞم ذم سمحث ًمف سمٕمٜمقان (1)

 آٟمؽمٟمت.قمغم  
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وهٜما، وم٢من اعمتٙمٗمؾ هبذه اًمنمحية ُمـ اعمتٕمٚمٛملم قمادة ُما يٙمقن ُمـ يمبار اًمتالُمٞمذ: 

يتحّٚم٘مقن قمٚمٞمف، صمؿ ي٠مظمذ ذم شمٚم٘مٞمٜمٝمؿ هذه احلروف  -سم٠مُمر ُمٕمٚمٛمف إياه -طمٞمث جيٕمٚمٝمؿ 

ُمة: جُمَردًة، صمؿ َُمٜمُْ٘مقـمة ذم حمٓمة  ٚمؿ قمٜمدها ىمد شمقومر قمغم ًمقح صٖمػم يٙمقن اعمتٕم ُُمتَ٘مدِّ

ك ومٞمف هذه احلروف  ُُمَتّمَٚمًة ومٞمام سمٞمٜمٝما يمٚمامٍت ُمٕمؼمًة  -ُمٙمتقسمة ًمف ُمـ ىمبؾ ُمٕمٚمٛمف-َيَتٝمجَّ

ذا قمؼم ؾمقر اًم٘مرآن ربربوهٙماًمٗماشمربحربة، صمؿ اًمٜمرباس، صمؿ اًمٗمربٚمؼ...  اتربربٚمة، ومآيربهل اًمبسٛم

ققماً ربـمٚم
(1)

 ًمدى اعمتٕمٚمؿ ذم شمٙمتٞمبف سمإظمذ سمٞمده ذم رؾمؿ ، ًمت٠مظمذ اًمدواة واًم٘مٚمؿ ُمٙماهنام 

احلروف قمغم اًمٚمقح. وىمد يتقمم إُمر شمٚمٛمٞمذ أيمؼم يٙمقن أهنك ُما قمٚمٞمف إهناؤه ذم وىمتف، 

ل طِمْٗمُظ ُما هتجاه يمتاسمة.  ًمٞمتٗمرغ سم٠مُمر اعمٕمٚمؿ ًمٚمٛمقضقع، ويّمبح قمغم اعُمَتَٝمجِّ

صمالصمة طمسب  ًمقح اعمتٕمٚمؿ سمسٓمريـ أو (حتٜمٞمش)سمٕمد هذا يٕمٛمؾ اعمٕمٚمؿ ٓطم٘مًا قمغم 

، (ًِماحُمَٜمَّ )ٕمٚمؿ يمتاسمًة ُما ظمٓمف اعمٕمٚمؿ سمٚمقطمف شم٘مدُمف ذم اًمٗمٝمؿ أو آؾمتٞمٕماب: ومٞمتتبع اعمت

قَر اًمَ٘مّمػمَة اعمتتاًمٞمة. وطملم يٚمٛمس اعمٕمٚمؿ َٟمققمًا ُمـ اإلشم٘مان ذم  ُُمت٘مدُمًا ذم طمٗمٔمف اًمسُّ

ؿ  ٚمٞمدًا ، يْمع أؾمٓمرًا سملم هذا اًمتحٜمٞمش، ًمٞمجٕمؾ اعمتٕمٚمؿ ي٘مٚمده قمٜمدها شم٘م(حتٜمٞمِمف)شَمَرؾمُّ

ىمبؾ أن يٛمٚمؽ زُمام ٟمٗمسف ذم قمٛمٚمٞمة اًمٙمتاسمة اًمتل ُيسٓمر هلا اعمٕمٚمؿ قمدد إؾمٓمر 

 ًمٙمتاسمتٝما مُماْلًة ُمٜمف.

 المرحلة الثانية:
وهل ُمرطمٚمة آؾمت٘مالل اًمذايت ىمراءًة ويمتاسمة: وهٜما يٙمقن اعمتٕمٚمؿ ىمد شم٘مدم ذم 

ٟمٞمة حمٗمقفمف ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويٙمقن قمرُض ُمٙمتقسمف اًمٞمقُمل قمغم اعمٕمٚمؿ ُمـ صمام

ٚمٙمة أؾمٓمر إمم قمنمة ـماًمٕمًا ذم اًمسُّ
(2)

. ويمٚمام شم٘مدم ومٞمٝما زادت رسقمتف قمٜمدها: طمٞمث 

ـ ُمٕمٚمٛمف يمٖمػمه إُْمالًء وشمّمحٞمحاً. ـ طمزب ذم اًمٞمقم، يتٚم٘ماه قم  يزداد ُمٙمتقسمف ًمٞمّمؾ إمم صمُٛم

َقر ُُمْٕمَتَٛمدًا يمقطمدات يتؿ اًمتٜم٘مؾ  وًمإلؿمارة، وم٢من ُما يمان ُيٕمتؼم ُمٕمٞمارًا ُمـ اًمسُّ

ِمار إًمٞمٝما ؾمٚمٗمًا، يتٖمػم سمٕمد إهناء احلزب اًمثاين اقمتبارًا طمٞمث قمؼمها سماًمٙمٞمٗمٞمة اعم

                                       
 أي : سمدءا ُمـ ؾمقرة اًمٜماس إمم ؾمقرة اًمٗماحتة . (1)

 .23اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞمة سماعمٖمرب ،اًمقاذم ص  (2)
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آٟمت٘مال اعمباذ إمم ؾمقرة اجلـ اًمتل يبتدئ هبا هذا احلزب/اًمساسمع واخلٛمسقن 

سمؽمشمٞمب إطمزاب ذم اعمّمحػ: طمٞمث شمّمبح اًمٕمؼمة سماحلزب سمدايًة وهنايًة قمغم ذات 

 -يمام يمان-ٗمال أهؾ اعمتٕمٚمؿ اًمٜمٔمام اًمؽمشمٞمبل اعمتٜم٘مؾ طمزسمًا طمزسمًا. وسمدل ُما يٙمقن اطمت

سمقصقل وًمدهؿ إمم ؾمقرة ُمٕمٞمٜمة يمسقرة إقمغم، أو ؾمقرة اجلـ، أو ؾمقرة اعمٚمؽ، 

اًمقاطمد ًم٘مرآن قمٜمد سمداية احلزب اًمثالصملم/يّمبح هذا آطمتٗمال سمبٚمقهمف ُمٜمتّمػ ا

واًمثالصملم سماًمؽمشمٞمب اعمّمحٗمل : طمٞمث يٕمٔمؿ آطمتٗمال، ََوشُمْٕمَٓماُه ىمٞمٛمة يمؼمى طمسب 

ىمد يٖمدو هذا آطمتٗمال أقمٔمؿ سمختؿ اعمتٕمٚمؿ اًم٘مرآن: سمتٜمٔمٞمؿ ـم٘مقس أرسة اًمتٚمٛمٞمذ. و

ُمتٕمارف قمٚمٞمٝما، دمٕمؾ ُمـ هذا اعمتٕمٚمؿ سمٓمؾ هذا احلٗمؾ سماُمتٞماز: إذ يٙمقن اًمٞمقم اًمذي 

يتؿ ومٞمف آطمتٗمال يقَُمف اسمتداًء ُمـ اًمٗمؽمة اًمّمباطمٞمة: طمٞمث ُيْٕمتَٜمَك سمِم٠مٟمف َُمٔمٝمرًا، 

ق ًمقطُمف، وحَيْرُضُ وزم أُمره ًمٚمُٙمت اب: ومُٞمٙمِرم اعمٕمٚمؿ سمٛمبٚمغ ُمازم ُم٘مدر ؿمٙمرًا ًمف وُيَزوَّ

قمغم جمٝمقده ُمع وًمده. وىمد يستدقمٞمف ُمع سماىمل شمالُمذشمف إمم ُمٜمزًمف عم٠مدسمة ُيقعمُِٝما هلؿ: 

ومٞمتٕمٓمؾ اًمُٙمتاب سمٛمـ ومٞمف، وشُمٜمَٔمَُّؿ ُمسػمة ُمٜمف إمم اعمٜمزل سمقضٍع يٙمقن ومٞمف هلذا اًمتٚمٛمٞمذ 

ُف اًمّمدارة وآقمتبار سمٚمباؾمف احل سـ، وًمقطمف اعمزوق اعمِمٝمقر سملم اعُمحتَٗمك سمف َذَ

ٍد ًمٚم٘مرآن.  يديف، سملم ُمٕمٚمٛمف واعمدقمقيـ وزُمالئف احلاومِّلم سمف سمذيمٍر ويمالٍم ُمقزوٍن مُمَجِّ

وهذه اعمرطمٚمة شمتسؿ قمغم اعمستقى اًمِمٙمكم سمتٖمٞمػم اًمٚمقح اًمذي ي٠مظمذ طمجام أيمؼم، 

ًمقطمف يمام شمتسؿ سمت٘مدم ٟمْمج اعمتٕمٚمؿ اًمذي يّمبح قمٚمٞمف آقمتامُد قمغم ٟمٗمسف ذم ُمباذة 

حمقًا ويمتاسمة وطمٗمٔمًا، يمام شمٙمثر أقمباؤه اعمدرؾمٞمة اعمؽماوطمة سملم اؾمتٞمٕماب حمٗمقفمف 

اًمٞمقُمل وُمراضمٕمتف اعمتتاًمٞمة عما ُمر ُمٕمف ُمـ حمٗمقظ ؾماسمؼ. وهٜما شمٚمٕمب ُم٘مدرة اًمتٚمٛمٞمذ 

وذيماؤه دورمها ذم قمٛمٚمٞمة اًمتِمخٞمص هذه، وإن يماٟمت اًمٕمّما وأًمقان أظمرى ُمـ 

اًمٜماسمٕمة ُمـ ؿمخّمٞمتف سمٛمختٚمػ دمٚمٞماهتا مما  اًمٕم٘ماب اًمبدين واًمٜمٗمز وؾمٚمٓمة اعمٕمٚمؿ

 يٕمتؼم يُمٚمُّف أؾماؾمٞمًا ذم شم٘مدم اؾمتٞمٕماب اًمتٚمٛمٞمذ، واطمتٗمافمف سمُٛمْسَتْققَمبف اًمساسمؼ.

وىمد شمٙمقن هلذا اًمٕم٘ماب ٟمتائُج ؾمٚمبٞمٌة دمٕمؾ اعمتٕمٚمؿ يٙمره اًمُٙمتاب وُمٕمٚمٛمف: ومٞمَتٛمٜمَّع 

الل إن رأى قمـ ُمتاسمٕمة اًمتٕمٚمؿ سمف، أو يٙمذب قمغم أسمقيف سمام ىمد يستٛمر قمٚمٞمف ُمـ ض
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ُمٜمٝمام شمّمٛمٞماًم قمغم إسم٘مائف سماًمُٙمتاب. وقمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ هذا، ىمد يّمبح ًمٙمٚمامت 

ُه هبا اعمٕمٚمؿ ذم طمؼ شمٚمٛمٞمذه ومٕمُؾ اًمسحر ذم طمثف قمغم احلٗماظ قمغم  اإلـمراء اًمتل َيَتَٗمقَّ

وىمد قمرض قمٚمٞمف حمٗمقفمف  -ٟمتائجف احلسٜمة ذم احلٗمظ وآؾمتٞمٕماب: ُمـ ُمثؾ ىمقًمف ًمف 

ؽ، أو يم٠مْن يباهل سمف أشمراسمف ًمالىمتداء سمف، أو يٙمٚمٗمف سماعمراضمٕمة ُمع : ومتح اهلل قمٚمٞم -ضمٞمداً 

 ُمـ دوٟمف واصم٘مًا ذم حمٗمقفمف ورضمقًمتف اًمتل أؾمبٖمٝما  قمٚمٞمف إيمراُما ًمف وشمِمجٞمٕمًا.
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 الوسائل التعخليمية ، وآليات املراجعة: املبحث الثاني 
 : مدة في الكتاتيبالوسائل التعليمية المعت : المطلب األول

 يتٓمٚمب شمٕمّٚمؿ اًمٙمتاسمة قمغم إًمقاح  اًمقؾمائؾ اًمتاًمٞمة: 

 وهق ُمـ اخلِمب إُمٚمس اعمتلم اًمّماًمح ًمٚمٙمتاسمة قمٚمٞمف ُمـ اجلٝمتلم.اللوح:  -1

وهل ُمادة طمجرية هِمة، دمدد ًمٚمقح طمٞماة اؾمتٕمامًمف اًمٞمقُمل سمٕمد  الصلصال: -ٕ

ُر قمٚمٞمف ومتتٗمسخ ضمزئٞماهتا قمٜمده حُمْ  حمقه سماعماء ل وَمْرؿمة : إذ مُتَرَّ ِدصمة ـمب٘مة ـمٞمٜمٞمة ًَمزضمة شُمَٕمدَّ

ك ًمٚمِمٛمس أو ًمٚمٝمقاء ًمتجػ، ًمف سمتٛمرير راطمة اًمٞمد قمٚمٞمٝما ُمـ أؾمٗمؾ إمم أقمغم، صم ؿ شُمؽْمَ

 وم٢مذا ضمٗمت أصبحت صاحلة ٓؾمت٘مبال ُما ُيْٙمتب قمغم اًمٚمقح.

ُ سَمْريًا ُمـ اًم٘مّمب. : القلم -ٖ  يم٠مداة ًمٚمٙمتاسمة، وهق حُيَرضَّ

 و ظمزومٞمة شمّمب ومٞمٝما ُمادة اًمّمٛمغ.وهل ىمٜمٞمٜمة زضماضمٞمة أالدواة:  -ٗ

ُ ُمـ اًمّمٛمغ اعمذاب سمامء ذم دواة، وحُيَْٗمُظ اؾمتٛمراُره وسم٘ماء  الصَّْمغ: -٘ وحُيَرضَّ

يَمت  متاؾمٙمف سمٜمَْدومة صقف شمقضع داظمؾ اًمدواة، وم٢مذا ُما سمدأ يٗم٘مد ُمـ ؾمقاده، طُمرِّ

قضع اًمدواُة سمَٕمِ٘مب اًم٘مٚمؿ، ومٞمٕمقد احلؼم إمم وضٕمف، وم٢مذا اؾمتٜمٗمد هباؤه اؾْمُتْدرَك سم

 اعمٓمٚمقب ُمـ اًمّمٛمغ ُمع ُما يٜماؾمب ُمـ اعماء ًمتجديد اًمدورة.

وهق قمبارة قمـ قمقد ُمـ اًمِمجر ُمـ اًمزيتقن أو همػمه  : (الهجَّاي)الكراك أو -ٙ

قمغم ىمدر ىمبْمة اًمٙمػ أو أصٖمر ذم ـمقل قمنم ؾمٜمتٞمؿ يٛمسؽ سمف اًمتٚمٛمٞمذ أصمٜماء اًم٘مراءة 

 أؾمٗمؾ اًمٚمقح ؾمٕمٞما ذم اًمٚمقح يتتبع سمف اًمسٓمقر، ويٓمرق أطمٞماٟما ُمقضع اًم٘مراءة أو ذم

ُمزوىما ُمّمبقهما  (اًمٙمرار)أو  (اًمٙمراك)روء ذم احلاومٔمة، وهماًمبا ُما يٙمقن إمم شمريمٞمز اعم٘م

ٓ خيتٚمط سمٙمرارات همػمه أو أن يدقمٞمف همػم ُماًمٙمف.  سم٠مًمقان، وىمد حيٗمر قمٚمٞمف اؾمؿ صاطمبف طمتك 

أظمذا ُمـ  (اهلجاي)وؾمامه  (اًمٙمراك)حتدث سمٕمض اًمباطمثلم قمـ أمهٞمة هذا وىمد 

وُمـ أًمٞمات اًمتل ىمد يستٕملم هبا سمٕمض اًمتالُمٞمذ ذم »:  وم٘مال (حلروفهجاء ا)ًمٗمظ 

اُي أو طمٗمظ أًمقاطم ايةٝمؿ ذم هذه اعمرطمٚمة اهلَجَّ ُ ُمـ قمقد  اهلَجَّ : وهل قُمَّمٞمٌَّة حُتَرضَّ

صٚمب سمٓمقل طمقازم مخسة قمنم ؾمٜمتٞماًم، جيٕمٚمٝما اًمتٚمٛمٞمذ ذم يده ؿماّدًا قمٚمٞمٝما أصاسمٕمف، 
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ًا قمغم اعمستٕميص ُمـ اًمٙمٚمامت وأيات، طمتك يرضب هبا ًمقطمف ذم قمراك، ىمارئا ُمريمز

ًمتجد سمٕمض هذه اًمٙمٚمامت وىمد شَمِٚمَٗمْت ُمـ أصمر احلؽ واًمدقمؽ. وإذا سماًمٚمقح ذم آظمر 

 شاعمٓماف ؾماطمُة ُمٕمريمة طم٘مٞم٘مٞمة
(1)

. 

 :ــ وإجراءات تنفيذ فعل الكتابة يتم بـ
ويٙمقن سمَٕم٘مب اًم٘مٚمؿ أو سمُٕمقد ذم طمجٛمف َضاهمٍط قمغم اًمٚمقح سمام  التحنيش: -  

اعمٕمٚمؿ يمتاسمتف قمٚمٞمف، ومُٞمحدث آصمارًا هلذه اًمٙمتاسمة قمغم اعمتٕمٚمؿ إفمٝماُرها ُُمتحرياً  يريد

 َوْضَع احلروف ذم شمٓمبٞم٘مف.

ؿ  األسطر بين التحنيش: - وهل ُمرطمٚمة ُمت٘مدُمة يٜمت٘مؾ ومٞمٝما اعمتٕمٚمؿ ُمـ شَمَرؾمُّ

 اًمٙمٚمامت إمم شم٘مٚمٞمد أؿمٙماهلا ذم إؾمٓمر حتتٝما يمٚمٛمًة يمٚمٛمة.

ويٙمقن سمٕمد اُمتاليمف ٟماصٞمة احلروف يمتاسمة:  استقالل المتعلم في الكتابة: -

َره اًمٞمقُمل ُمـ احلٗمظ إُمالًء قمـ ُمٕمٚمٛمف.  ٞمف ُُم٘مرَّ  سمَِتٚم٘مِّ

وًمدى يمؾ اإلضمراءات اعمت٘مدُمة يٙمقن دوُر اعمٕمٚمؿ شمّمحٞمَح اإلٟمتاج اعُمٜمَْجز، وشمٜمبٞمف 

اعمتٕمٚمؿ إمم أظمٓمائف وُما قمٚمٞمف أظمُذه سمٕملم آقمتبار ذم اعمقضقع، سمٞمٜمام أوًمٞماء اعمتٕمٚمؿ ذم 

ا: وَمُٞمٙمرُُمقن ًمذًمؽ شم تبٕمٝمؿ ًمف حيتٗمٚمقن سمف سمبٚمقهمف ؾُمَقًرا ُمٕمٞمٜمة ُمـ اًم٘مرآن اطمتٗمآً رُمزيًّ

اعمٕمٚمؿ، ويٙمقن ذًمؽ َُمَثاَر َزْهق وشمِمجٞمع ًمقًمدهؿ اعمتٕمٚمؿ
(2)

. 

 المطلب الثاني : طرق المراجعة:
ويمؽمؾمٞمخ عمايض اعمحٗمقظ هبذه اعمرطمٚمة، شمّمبح  طرق مراجعة المحفوظ:

ات اعمٗمروضة قمغم اعمتٕمٚمؿ، سماقمتبارها ُمـ اًمقؾمائؾ ُمراضمٕمتف ُمـ أوضمب اًمقاضمب

                                       
قر قمغم ُمقىمع اًمراسمٓمة اعمحٛمديربة ربُمٜمِم قب.ربرب٘مربيٕم سمـ  ٛمحٛمدرباب اهلل  ًمربظ يمتربل طمٗمربة ومربارسمربٛمٖمربدع اًمربػ أسمربيمٞم (1)

 قمغم  آٟمؽمٟمت. 

ُمٜمِمربقر قمربربغم ُمقىمربع اًمراسمٓمربربة اعمحٛمديربة قمربربغم   سمربربـ يٕم٘مربقب.   عمحٛمربديمٞمربػ أسمربدع اعمٖمارسمربربة ذم طمٗمربظ يمتربرباب اهلل (2)

آٟمؽمٟمربربت ُمربربع شمٙمٛمٚمربربة ُمربربـ يمتربرباب طمٞمربرباة اًمٙمتربرباب وأدسمٞمربربات اعمحرضربربة ًمٚمربربديمتقر قمبربربد اهلربربادي محٞمتربربربق: 

2/593.592. 
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 اًمرضورية اعمٕمتٛمدة ذم سمرٟماُمج اًمُٙمتاب اعُمتََّبع. وشمتٗمرع هذه اعمراضمٕمة إمم:

 مراجعة فردية: -أ
وهلا أوىمات ُمٕمروومة ذم اًمٕمادة َأَواظِمَر اًمٗمؽمشملم اًمٞمقُمٞمتلم: اًمّمباطمٞمة واعمسائٞمة سمٕمد 

تقى يمؾ ومؽمة: طمٞمث يدقمقه اعمٕمٚمؿ عمراضمٕمة ومراغ اعمتٕمٚمؿ ُمـ ُمٝماُمف اعمٜماـمة سمف قمغم ُمس

هذا اعُمَتَجاَوز ُمـ اعمحٗمقظ اًم٘مرآين سمٙمٞمٗمٞمة اٟمٗمرادية، أو حتت إذاومف إذا ُٓمس ذم 

َ٘ماد ذايمرشمف  ؾمٚمقيمف اًمتٕمّٚمٛمل هِمِّمًا أو ُما ؿماسمف، أو إذا أراد اًمت٠ميمد ُمـ ضمديتف أو ُمدى اشمِّ

سمدقمقة هلذه اعمراضمٕمة أٟمَّك  ذم شمٕماُمٚمٝما ُمع ُمايض هذا اعمحٗمقظ. وهٜما ىمد ُيٗماضم٠م اعمتٕمٚمؿ

اشمٗمؼ حتت هذا اإلذاف. وهماًمبًا ُما يٙمقن اًمقضع أؾمقأ: ٟمٔمرًا عما يّماطمب هذا اًمٜمقع 

 ُمـ اًمتقضمف ذم اعمراضمٕمة ُمـ طمساب قمسػم.

 : مراجعة جماعية -ب 
وهماًمبًا ُما يٙمقن شمقىمٞمتٝما أواظمر اًمٗمؽمة اًمدراؾمٞمة اًمٞمقُمٞمة اعمسائٞمة، وىمد يٙمقن 

ذم يمٚمتا اًمٗمؽمشملم، يب٘مك أُمر اٟمٕم٘ماد طمٚم٘مة اعمراضمٕمة هذه سم٠مُمر أواظمر اًمٗمؽمة اًمّمباطمٞمة. و

اعمٕمٚمؿ. ويّمبح إُمر قماديًا ًمدى قمٓمٚمة اًمٕمٞمديـ وذيمرى اعمقًمد اًمٜمبقي اًمنميػ ذم 

سمدايتٝما: طمٞمث يٙمقن احلْمقر ذم اًمٗمؽمة اًمّمباطمٞمة وم٘مط ًمٖمرض اعمراضمٕمة. وصٗمتٝما: 

ومٞمام اٟمتٝمقا إًمٞمف  -يٙمادون أو -قم٘مُد طمٚم٘مة ُمـ اعمتِماريملم ذم اعمسػمة احلٗمٔمٞمة ُمتقازيـ

ُمـ ؾمقر اًم٘مرآن سم٢مذاف اعمٕمٚمؿ، أو حتت يد أطمدهؿ ممـ يثؼ اعمٕمٚمؿ ذم فمٝمقره 

قمٚمٞمٝمؿ: ومؽماهؿ ي٘مرأون قمغم ًمسان واطمد ُمـ سمداية ُم٘مررة إمم هناية ُمٕمٚمقُمة. ويمٚمام 

اٟمتٝمقا إمم وضع أطمدهؿ أين ُمـ هذه اعمراضمٕمة، اٟمسحب شماريمًا ُمـ يٗمقىمف ذم 

 طمتك أرىمك ُمت٘مدم ذم احلٚم٘مة. ، اؾمتٖمراىمٝمؿ ظمائْملم

 : المرحلة األخيرة
ٜمُف  وهل اعمرطمٚمة اًمتل ئمٝمر ومٞمٝما اعمتٕمٚمؿ سمٕمد ظمتٛمف اًم٘مرآن ُمرة وم٠ميمثر: مما يٕمٜمل متٙمُّ

ُمـ ُمادشمف اًمٙمتاسمٞمة واًم٘مرائٞمة: طمٞمث يٙمؼم طمجؿ ُمٙمتقسمف إمم رسمع طمزب ذم اًمٞمقم أو 
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هذا اعمٙمتقب قمٚمٞمف، وىمد  يزيد سمزيادة شم٘مدُمف، ويّمبح أىمؾ اقمتامدًا قمغم اعمٕمٚمؿ ذم إُمالئف

 ي٠مظمذ ذم يمتاسمة ًمقطمف ُمـ شمٚم٘ماء ٟمٗمسف.

وآٟمٙمباب ذم هذه اعمرطمٚمة يتقضمف أصاًل إمم اًمتٕمرف قمغم اًم٘مقاقمد اإلُمالئٞمة 

اًمِمٙمٚمٞمة واًمتّمقيرية اعمٕمتٛمدة ذم رؾمؿ يمٚمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠مطمرومٝما اًمتل ىمد شمتبايـ 

ًمقاطمدة ذم ُمقضٕملم ذم رؾمٛمٝما سمّمٗمتلم خمتٚمٗمتلم قمغم ُمستقى اًمٙمٚمٛمة ا -ُمثال -

: )ٟمٕمٛمة(، و)رمحة(، مما شُمٙمتب اًمتاء قمٜمده ُمرسمقـمة، وشمٙمتب أيْمًا ُمبسقـمة ربخمتٚمٗملم. يم

ُمـ اًمٙمٚمامت، واعمقصقل سمبٕمْمف ُمٜمٝما  ذم ُمقاضع ُمٕمٞمٜمة إمم اًمثاسمت واعمحذوف

واعمٗمّمقل، إمم شمّمقير اهلٛمزة وُمقاضع شمسٝمٞمٚمٝما، وُمقاضع اًمؽمىمٞمؼ واًمتٗمخٞمؿ ُمـ 

اًمذي َيْرىَمك ذم وضٕمف إمم رشمبة -هذا: ومؽمى ًمقح اًمتٚمٛمٞمذ  سمنموـمٝما، وُما إمم اًمٙمٚمامت

، وأؾمٗمٚمف ٟمّمقص شمْمبط ُما شمؿ احلط (احلط) ربربربممٚمقءًا سمام ُيّْمَٓمَٚمُح قمٚمٞمف سم -ـماًمب

قمٚمٞمف صٗمة وقمددًا وُمقاىمع ُمـ وضع ُمٕمٚمٛمف. ومٞمّمبح مهف ذم هذه اعمرطمٚمة ضبُط 

ف سمدىمائؼ أطمقال أًمٗماظ اًم٘مرآن ومجٚمف سمحٗمظ هذه اًمٜمّمقص اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم إطماـمت

اًمرؾمؿ اًم٘مرآين، وشمبّمػمه سمٛمقاـمـ شمالىمل وشم٘ماـمع أيات اعمتِماهبة أو أضمزاء ُمٜمٝما، 

 واشم٘ماد ذهٜمف ومٞمام يٛمٙمـ ُمبارزة أشمراسمف ومٞمف ُمـ هذا وذاك.

واًمٓماًمب ذم هذه اعمرطمٚمة، جيد ُمٕمٚمٛمف ومٞمف قمقٟمًا وؾمٜمدًا قمغم ُمـ هؿ دوٟمف، وىمد 

-ة ُما ي١مهٚمف هلذه اًمث٘مة: مما يٕمٜمل ُيٜمِٞمُبُف قمٜمف ذم شمٖمٞمب ـمارئ إذا رأى ومٞمف ُمـ اًمرزاٟم

إضمازشَمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واقمؽماومًا ُمبٓمٜمًا سم٠مهٚمٞمتف ذم اعمٞمدان: مما يٙمقن ُمثار  -ضٛمٜمٞماً 

 اقمتزاز اعمتٕمٚمؿ وومخره.
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  الفصل الثاني
 املعالم املنهجية في التحفيظ

 لدى املغاربة ها تعخليم القرآناألسس العخلمية التي يقوم عخلي : املبحث األول
 والتلقي:   التلقين  -ٔ

شمٕمد ُمٝمارة إـمالق ًمسان اًمٓمٗمؾ ُمـ أهؿ اعمٝمارات اعمٝمٛمة ذم اٟمٓمالق اًمٓماًمب  

ًمٚمتٕمٚمؿ، وحيرص يمثػم ُمـ اعمسٚمٛملم ذم ُمِمارق إرض وُمٖمارهبا قمغم أن حيٗمٔمقا 

سمتٚم٘مٞمٜمٝمؿ  أسمٜماءهؿ يمتاب اهلل، ًمٙمـ شمتٛمٞمز اعمدرؾمة اعمٖمرسمٞمة سم٠مهنا شمٗمتؼ أًمسٜمة أـمٗماهلا

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمبؾ أي قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم .

اقمٚمؿ أن شمٕمٚمٞمؿ اًمقًمدان اًم٘مرآن »ؾ هلذا اسمـ ظمٚمدون وذم ذًمؽ ي٘مقل: وىمد أّص 

ؿمٕمار اًمديـ، أظمذ سمف أهؾ اعمٚمة ودرضمقا قمٚمٞمف ذم مجٞمع أُمّمارهؿ، عما يسبؼ إمم 

، وسمٕمض ومٜمقن إطماديث، ناًم٘مٚمقب ُمـ رؾمقخ اإليامن وقم٘مائده ُمـ آيات اًم٘مرآ

شر اًم٘مرآن أصؾ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمذي يٜمبٜمل قمٚمٞمف ُما حيّمؾ سمٕمد ُمـ اعمٚمٙماتوصا
 (1)

. 

وهيتؿ اًمٙمّتاب اعمٖمريب سمٛمقضقع اًمتٚم٘مل يم٠مصؾ ُمـ أصقل شمٕمّٚمؿ اًم٘مرآن وطمٗمٔمف ، 

وماًمٓماًمب ي٠مظمذ اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمخف ويتٚم٘ماه قمٜمف سمداية ُمـ شمٕمٚمٛمف ًم٘مّمار ؾمقره ،إمم أن 

ه رؾمقًمٜما قمـ ؿمٞمخف يمام أظمذيت٘مـ شمالوشمف وطمٗمٔمف، وهق ـمٞمٚمة هذه اعمراطمؾ ي٠مظمذه 

ا أظمذه اعم٘مرئقن قمـ ؿمٞمقظمٝمؿ سمسٜمدهؿ اعمتّمؾ إمم ربؾ، ويمٛمربقمـ ضمؼمي ×حمٛمد 

 .×رؾمقل اهلل 

وهبذا شمتح٘مؼ أقمغم درضمات اًمتثبت واإلشم٘مان ُمـ ظمالل ُمٜمٝمج إظمذ واًمتٚم٘مل  

 : واًمٕمرض  طمسب اعمٜمٔمقُمة اًمٕمٚمٛمٞمة واعمتٛمثٚمة ذم شمٕمّٚمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب سمام يكم

وهق  – وهق ُما يسٛمك ذم اًمٙمتاشمٞمب سماإلومتاء ،ٞمخ قمغم شمٚمٛمٞمذهإُمالء اًمِم -1

                                       
 .548ُم٘مدُمة اسمـ ظمٚمدون ص  (1)
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 ُمّمٓمٚمح ُمٖمريب ظماص سماًمٙمتاشمٞمب.

 ىمراءة اًمِمٞمخ واًمٓماًمب يسٛمع .  -2

 قمرض اًمٓماًمب قمغم ؿمٞمخف إُما ُمـ اًمٚمقح اعمّمحح ، أو ُمـ طمٗمٔمف. -3

وهبذا يتح٘مؼ ًمٚمٓماًمب ذم اًمٙمتاشمٞمب أقمغم درضمات اًمْمبط ذم اًمتٚم٘مل واًمٕمرض، 

سمؾ شمٕمد ُمـ أؾمسٝما اهلاُمة، ذم طملم  ٓ حيرص قمٚمٞمٝما  وهذه ؾمٜمة ُمستٛمرة ذم اًمٙمتاشمٞمب

 .-هماًمبا-اًمٞمقم ذم سم٘مٞمة اًمٕمامل اإلؾمالُمل إٓ ُمـ أراد اإلؾمٜماد

 الّتكتيب: -ٕ
وأقمٜمل يمتاسمة اًمٓمالب ًمٚم٘مرآن ذم أًمقاطمٝمؿ ،وهذا ُمـ أُمٞمز إؾمس اعمٜمٝمجٞمة 

 ًمٚمٛمدرؾمة اعمٖمارسمٞمة ذم حتٗمٞمظ اًم٘مرآن، سمؾ وشمٜمٗمرد سمف قمـ اعمدرؾمة اعمنمىمٞمة.

ٙمتاسمة شمساقمد قمغم ضبط احلٗمظ ، ومتتِمارك طماؾمة اًمٜمٔمر وُمٝمارة اًمٙمتاسمة ُمع واًم

 اًمسٛمع ذم ضبط احلٗمظ وإشم٘ماٟمف . ومٞمٙمتب اًمٓماًمب ُما طمٗمظ .

شمٕمتٛمد قمغم إًمقاح ذم حتٗمٞمظ اًم٘مرآن  –وٓ شمزال   –ويماٟمت اًمٙمتاشمٞمب ذم اعمٖمرب 

ؾمٞم٠ميت سمٞماٟمف يمام  –أو قمـ يمبار اًمتالُمٞمذ  (اعمدرر)ًمألـمٗمال، ومٞمتٚم٘مك اًمٓمٗمؾ قمـ أؾمتاذه 

أية أو اًمٙمٚمٛمة صمؿ يٙمتبٝما قمغم ًمقطمف، صمؿ يٛمحقها، وسمٓمري٘مة شمٕماىمب اًمباًمٞمة  –

 واجلديدة، وماٟمف ٓ يٜمت٘مؾ ُمـ اًمباًمٞمة ومٞمٛمحقها طمتك يت٘مٜمٝما.

 وهذا إؾماس  ًمف أصمره ذم صمالث ضمقاٟمب هاُمة:

 إول: ضبط احلٗمظ.

 اًمثاين: ضبط اًمرؾمؿ.

 اًمثاًمث: ضبط اًمقىمػ. 

، سمٞمٜمام إُمران اًمثاين يت٘مٜمف مجٞمع ُمـ يٙمتب ذم إًمقاح لوٓؿمؽ أن إُمر إو

 وظماصة ُمقضقع ضبط اًمقىمقف.  ،ًمث ي٠مشمٞمان ذم ُمرطمٚمة ُمت٠مظمرة سمتدرجواًمثا

يمام هق  –روق اًمٗمردية ربة اًمٗمربرباوشمة ُمراقمٞمربات ُمتٗمربب سمدرضمربتٞمربة اًمتٙمربربٚمٞمربؿ قمٛمربوشمت

 .-ُم٘مرر ذم قمٚمقم اًمؽمسمٞمة
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سمقاؾمٓمة يراقمف اًم٘مّمبل سمدون : ي٘مقم اعمدرر سمرؾمؿ اًمٙمٚمامت  اًمٓمب٘مة إومم -1

صٛمغ أو سمقاؾمٓمة ىمٚمؿ اًمرصاص أطمٞماٟما ومٞم٘مقم اعمتٕمٚمؿ سماشمباع يمتاسمة احلروف سمٜماء قمغم 

أو اًمتَّحٜمٞمش، صمؿ يٛمكم قمٚمٞمف يمٚمٛمة أو يمٚمٛمتلم اعمدرر وهق ُما يسٛمك سماًمتَّحٜماش  ظمّٓمف ُما

 سمدون حتٜمٞمش اظمتبارا عمٝمارشمف، وىمد شمٓمقل أو شم٘مٍم هذه اًمٕمٛمٚمٞمة طمسب ىمدرات اًمتٚمٛمٞمذ. 

اًمٓمب٘مة اًمثاٟمٞمة: اًمٗمئة اًمتل شمستٓمٞمع اًمٙمتاسمة وشمٚمتػ طمقل اعمدرر شمستٛمٚمٞمف  -2

سماإلومتاء، ومٞمٛمكم قمغم يمؾ واطمد سماًمتٜماوب يمٚمٛمتلم أو صمالث يمٚمامت وشمسٛمك هذه اًمٕمٛمٚمٞمة 

ـ أومتك يٗمتل يم٠مُمغم يٛمكم. وهق همػم اإلومتاء اًمنمقمل اعمٕمروف وإٟمام هق إُمالء.  ُم

قن ُمـ طمٗمٔمٝمؿ وهماًمبا ُما يبتٕمدون اًمٓمب٘مة اًمثاًمثة: ـمب٘مة احلاومٔملم اًمذيـ يٙمتب -3

قمـ اعمدرر ؿمٞمئا ُما سم٘مدر ُما يٛمٙمـ أن يالطمٔمٝمؿ ويراىمب قمٛمٚمٝمؿ ًمٙمل ٓ يٙمتبقا 

 إًمقاح ُمـ اعمّماطمػ. 

ويمتاسمة إًمقاح ُمـ اعمّماطمػ شمٙماد شمٙمقن حمٔمقرة ذم اجلٛمٚمة، ؾمقاء قمغم اًمٙمبار 

اعمباذ أو اًمّمٖمار، وذًمؽ ٕن هدف اًمِمٞمقخ ُمـ قمٛمٚمٞمة اإلُمالء ٓ يتح٘مؼ ُمـ اًمٜم٘مؾ 

 قمـ ظمط اعمّمحػ وٕن اإلومتاء ي٘مقم سمقفمائػ شمٕمٚمٞمٛمٞمة وشمرسمقية ُمزدوضمة وأمهٝما:

 شمرسمٞمة ُمٚمٙمة طمٗمظ يمٞمٗمٞمات اًمرؾمؿ واًمْمبط. -1

 شمٜمٛمٞمة اًم٘مدرة قمغم آقمتامد قمغم اًمٜمٗمس. -2

إشماطمة اًمٗمرصة ًمٚمٛمتٕمٚمؿ ًمٚمتٕمبػم قمـ طمذىمف وسمراقمتف ذم اعمٕمرومة سماًمرؾمؿ  -3

 واًمْمبط دون شمٕمقيؾ قمغم اعمّمحػ.

ػما ُمـ ىمٞماس ُمدى ىمدرة اعمتٕمٚمؿ قمغم اًمتحّمٞمؾ وُمٕمرومة متٙملم اًمِمٞمخ أظم -4

 ُمستقى شم٘مدُمف قمغم أىمراٟمف ذم ذًمؽ.  

 الّتصحيح: -ٖ
قمٛمٚمٞمة اًمتّمحٞمح ذم اًمٙمتاشمٞمب شمٕمد ُمـ إؾمس اًمٕمٚمٛمٞمة اعم١مصمرة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن، 

 وشمِمٛمؾ شمّمحٞمح احلٗمظ، وشمّمحٞمح اًمٙمتاسمة ذم إًمقاح 
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دها ُمتاسمٕمة وشمّمحٞمح ُمـ اًمٗم٘مٞمف ومٕمٛمٚمٞمة اًمّتٙمتٞمب اًمتل ؾمبؼ احلديث قمٜمٝما شم٠ميت سمٕم

 ًمْمبٓمٝما وًمت١مدي دورها.

ومٞم٘مقم اعمدرر سمتّمحٞمح إًمقاح وشمٜمبٞمف اعمتٕمٚمٛملم إمم إظمٓماء اًمتل ىمد يرشمٙمبقهنا ذم 

 طمتك حيٗمظ ُمـ اًمٚمقح اًمٜمص اًمّمحٞمح.  –اعمتـ أو اًمرؾمؿ 

وهذا ًمف دوره ذم احلٗمظ اًمّمحٞمح ، وهلذا ٟمرى سمٕمض ُمـ حيٗمظ اًم٘مرآن خيٓمئ ذم 

 رر ُمٜمف ذًمؽ سمسبب أن طمٗمٔمف أول ُمرة يمان ظمٓمئا.اعمقاضع ويتٙم

أقمقد ًمٚمٛمدرر ومٝمق يّمحح ًمٚمٓمالب ،وهماًمبا ُما يتؿ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ذًمؽ سمٙمتاسمة 

واًمبسٛمٚمة، سملم اًمسٓمر إول  اًمٙمٚمٛمة اًمّمحٞمحة سمخط واضح أؾمٗمؾ اًمٚمقح أو أقماله ُما

 وهماًمبا ُما يٙمقن اًمتٕمٚمٞمؼ سمقاؾمٓمة اًمٜمص أو سمذيمر ُمثٞمالت ًمٚمٙمٚمٛمة اعمّمححة.

عمدرر سمسٚمؽ إًمقاح ُمع اًمٓمالب ُمـ أضمؾ شمثبٞمتٝمؿ قمغم إداء اجلٞمد ُمـ صمؿ ي٘مقم ا

يمتب ذم اًمٚمقح قمغم  ٟماطمٞمة اعمتـ واًمّمقت وم٢مذا متت هذه اًمٕمٛمٚمٞمة ومٝمل إضمازة حلٗمظ ُما

 أؾماس أٟمف أداء يماُمؾ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ صقشما وأداء ورؾمام.

وهٙمذا وم٢من قمٛمٚمٞمة اًمتّمحٞمح سمٕمد اًمتٙمتٞمب ذم إًمقاح شمٕمد ذات ُمٞمزة قمٚمٛمٞمة 

 قماًمٞمة ذم اجلقاٟمب اًمثالصمة اًمتل ؾمبؼ سمٞماهنا.

 :التدرج  -ٗ
ُمـ أهؿ اعمٕمامل اعمٜمٝمجٞمة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآين ذم اًمٙمتاشمٞمب : اًمتدرج، وهذه ىمْمٞمة 

ُمٜمٝمجٞمة هاُمة ذم يمؾ ُمٜماطمل احلٞماة وهل ذم اًمٕمٚمؿ آيمد، وىمد وضح اقمتامد اًمٙمتاشمٞمب 

 هلذه اعمٜمٝمجٞمة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ طمٞمثام يكم : 

ًمقاح. اًمتدرج ذم شمٚم٘م -1  لم ُمبادئ اًمٙمتاسمة، وذًمؽ سمرؾمؿ احلروف سمخٓمقط يمبػمة قمغم ا

 اًمتدرج ذم اًمبدء سمتٕمٚمٞمؿ وحتٗمٞمظ ىمّمار اًمسقر ُمـ ضمزء قمؿ. -2

اًمتدرج ذم اخلتٛمة إومم سماحلٗمظ ُمـ دون وىمػ، ومٞمٕمٛمد اعمدرس إمم حتٗمٞمظ  -3
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س، وهذا يدقمك ذم اًمٙمتاب اجلزء اعم٘مروء ُمتّمال همػم ُمٗمّمقل اًمٚمٝمؿ إٓ سماٟم٘مٓماع اًمٜمٗم

 (اًمرساسمة)ٖمريب اعم
(1)

. 

اًمتدرج ذم اًمتحٗمٞمظ سمرواية ورش قمـ ٟماومع، صمؿ سمٕمد إشم٘ماهنا يقضمٝمف ؿمٞمخف إمم  -4

 .-إن رأى ومٞمف اًم٘مدرة قمغم إشم٘مان اًمروايات  -سم٘مٞمة اًمروايات 

إن اًمتدرج ظمٓمقة ُمٜمٝمجٞمة وأؾماس قمٚمٛمل ًمف أصمره ذم اؾمتٞمٕماب اعمتٕمٚمؿ ًمٚمٕمٚمؿ  

شمدرج ل اًمٚمقح ذم احلٗمظ يساقمد قمغم وشمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب يراقمل هذا ، وماؾمتٕمام

ـ اًم٘مرآن  طمٞمث يبدأ سمحٗمظ آيتلم إمم رسمع طمزب يقُمٞما. اعمتٕمٚمؿ ،  ٟمف ي٠مظمذ ىمسٓما ُم

وهٙمذا، ومٞمٙمتب ىمدرا صمؿ حيٗمٔمف، صمؿ ٓ يٜمت٘مؾ ُمٜمف، أي :ُمـ اًمباًمٞمة إمم اجلديدة 

 طمتك يت٘مٜمف طمٗمٔمًا.

ًمٞمقن  روف سماؾمؿوىمد وصػ اًمرطماًمة اعمٖمريب احلسـ سمـ اًمقزان اًمٗماد اعمٕم

درس )ٜمٛمط اًمذي يمان جيري قمٚمٞمف ُما ؾمامه اًم (وصػ إومري٘مٞما)اإلومري٘مل ذم يمتاب 

ـمٗمال ـ ُمديٜمة وماس اعمٖمرسمٞمة ذم اًم٘مرن اًمتاؾمع اهلجري: (ٕا  ذم اًمٙمتاشمٞمب وم٘مال ُمتحدصما قم

ًمألـمٗمال اًمراهمبلم ذم شمٕمٚمؿ اًم٘مراءة، ذم يمؾ  (يمتَّاب)شمقضمد ىمراسمة ُمائتل ُمدرؾمة »

ٛمؾ يمٛم٘ماقمد ًمألـمٗمال. وٓ يٕمٚمؿ اعمٕمٚمؿ اًم٘مراءة ُمدرؾمة ىماقمة يمبػمة سمٛمدرضمات شمستٕم

 واًمٙمتاسمة ذم يِمتاب، سمؾ ذم أًمقاح يمبػمة يٙمتب قمٚمٞمٝما اًمتالُمٞمذ.

ودرس يمؾ يقم قمبارة قمـ آيات ُمـ اًم٘مرآن، ومٞمختٛمقن اًم٘مرآن ذم ؾمٜمتلم أو 

صمالث، صمؿ يست٠مٟمٗمقن ذًمؽ قمدة ُمرات، إمم أن حيذىمف اًمٓمٗمؾ ضمٞمدا، وحيٗمٔمف قمـ فمٝمر 

د ؾمبع ؾمٜمقات قمغم أسمٕمد شم٘مدير، وسمٕمد ذًمؽ ي٘مقم اعمٕمٚمؿ ىمٚمب، حيّمؾ قمغم ذًمؽ سمٕم

شسمتٕمٚمٞمؿ إـمٗمال ؿمٞمئا ُمـ ىمقاقمد اًمٙمتاسمة
 (2)

 

                           

                                       
 . واًمرساسمة : شمِمبف احلدر ذم اًم٘مراءة .118ظمّمائص رواية ورش عمحٛمد قمكم قمٓمٗماي ص  يٜمٔمر : (1)

 .261وصػ إومري٘مٞما ًمٚمحسـ سمـ اًمقزان اًمٗماد: اجلزء إول: ص (2)
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 ميزات املنهاج املغربي في التحفيظ : املبحث الثاني
 ضبط احلٗمظ.   .1

 ضبط اًمرؾمؿ . .2

 ضبط اعمتِماسمف.   .3

 . ضبط اًمقىمػ .4

وُمراطمٚمٝما وأؾمسٝما اًمٕمٚمٛمٞمة واعمٜمٝمجٞمة ئمٝمر  إن ـمري٘مة طمٗمظ اًم٘مرآن ًمدى اعمٖمارسمة

ضمٕمؾ اسمـ ظمٚمدون يرى أن اعمٖمارسمة  ومٞمٝما متّٞمز هذه اعمدرؾمة سمْمبط احلٗمظ واًمرؾمؿ، مما 

شأىمقم قمغم رؾمؿ اًم٘مرآن، وطمٗمٔمف ُمـ ؾمقاهؿ»
 (1)

. 

وم٘مد ًمبٞمان هذه اعمٞمزات، ؾمتؽميمز هذه اًمقىمٗمة طمقل ُمٞمزات أرسمع،   ةهذه وىمٗمة حتٚمٞمٚمٞم

سمحٗمظ اًم٘مرآن، وإشم٘مان رؾمٛمف، وضبٓمف ودمقيده   –اًم٘مدم  ُمٜمذ  –اُمتاز اعمٖمارسمة 
(2)

 . 

 : الميزة األولى : ضبط الحفظ
سماظمتالف ُمٜماهجٝما وشمٜمقع  -رس اًم٘مرآٟمٞمة واًمٙمتاشمٞمب واًمزوايا شمسٕمك يمؾ اعمدا

ًمتح٘مٞمؼ هذا اهلدف وهق: طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وضبط طمٗمٔمف : عما ًمذًمؽ  -أؾماًمٞمبٝما 

 ًمٚمٖمقية.ُمـ أصمر ذم شمٜمِمئة اًمٓمٗمؾ اًمديٜمٞمة وا

وًم٘مد شمقاومر ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وطمٗمٔمف ذم اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة ذم اعمٖمرب جمٛمققمة 

 ُم٘مقُمات قمٚمٛمٞمة وُمٝمٜمٞمة وشمرسمقية دمٕمؾ ظمريج هذه اًمٙمتاشمٞمب ذا ُُمْٙمٜمٍة قماًمٞمة ذم إشم٘مان احلٗمظ.

 أول ىذه المقومات :
 البدء بحفظ القرآن في التعلم منذ الصغر: -ٔ

 –ٖمارسمة ذم شمٕمٚمٞمؿ أـمٗماهلؿ اًمبدء سمحٗمظ اًم٘مرآن ومٚم٘مد يمان ُمـ اعمٜمٝمجٞمة اًمٕمٚمٛمٞمة ًمٚمٛم

يمام ؾمب٘مت اإلؿمارة  إًمٞمف، وهذه اًم٘مْمٞمة ذات شم٠مصمػم يمبػم ذم إشم٘مان احلٗمظ ذم اعمراطمؾ 
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اعمبٙمرة ًمٚمٓمٗمؾ، ومٝمذه اعمرطمٚمة ُمٝمٞم٠مة ُمـ طمٞمث ىمّٚمة اًمِمقاهمؾ، وآؾمتٕمداد اًمذهٜمل 

 ًمْمبط اإلشم٘مان.

ـّ اعم»ي٘مقل اسمـ ظمٚمدون:  قاشمٞمة أومم ُمـ أن شمذهب إن شمٚم٘ملم اًم٘مرآن ذم هذه اًمس

 شٚمقًا ُمٜمف سمحّمقل اًم٘مقاـمع وأوماتظِم 
(1)

. 

وىمد صدق اسمـ ظمٚمدون ذم هذا، وهل رؤية قمٚمٛمٞمة ُمـ ُمٜمّٔمر يمبػم ُمـ ُمٜمٔمري 

سمٕمد أن ٟم٘مؾ رأيف  -قمٚمؿ آضمتامع، وينمح ٟمٔمريتف هذه ذم أصمٜماء رده قمغم اسمـ اًمٕمريب

ر اًمٕمٚمقم يمام هق ُمذهب اًمذي يرى ومٞمف أن يبدأ أوٓ سمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمرسمٞمة واًمِمٕمر قمغم ؾمائ

 .-أهؾ إٟمدًمس 

ًمٕمٛمري ُمذهب طمسـ، إٓ أن اًمٕمقائد ٓ  -أي رأي اسمـ اًمٕمريب  -وهق»ومٞم٘مقل: 

شمساقمد قمٚمٞمف ،وهل أُمٚمؽ سمإطمقال، ووضمف ُما اظمتّمت سمف اًمٕمقائد ُمـ شم٘مديؿ دراؾمة 

اًم٘مرآن، إيثار اًمتؼمك واًمثقاب، وظمِمٞمة ُما يٕمرض ًمٚمقًمد ذم ضمٜمقن اًمّمبا ُمـ أومات 

قمـ اًمٕمٚمؿ، ومٞمٗمقشمف اًم٘مرآن: ٕٟمف ُمادام ذم احِلجر ُمٜم٘ماد ًمٚمحٙمؿ، وم٢مذا دماوز  واًم٘مقاـمع

اًمبٚمقغ واٟمحّؾ ُمـ رسم٘مة اًم٘مٝمر ،ومرسمام قمّمٗمت سمف رياح اًمِمبٞمبة وم٠مًم٘متف سمساطمؾ اًمبٓماًمة، 

 ش...ّمٞمؾ اًم٘مرآن ًمئال يذهب ظِمٚمقا ًُمٜمفومٞمٖمتٜمٛمقن ذم زُمان احلجر ورسم٘مة احلٙمؿ حت
(2)

. 

 وقتو اليومي للحفظ :ن في طريقتو و البرنامج المقنّ   -ٕ
اٟمٓمالىما ُمـ قمٜماية اعمٖمارسمة سمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن وم٘مد رؾمٛمقا ُمٜمٝمجا قمٚمٛمٞمًا ُمؽماسمٓما ذم 

ُمراطمؾ احلٗمظ، وـمري٘متف، وضمدوًمتف، ٓؾمتٔمٝمار اًم٘مرآن، ُمراقملم قماُمؾ اًمزُمـ ذم 

 إشم٘مان احلٗمظ، يتٛمثؾ هذا اعمٜمٝمج قمٚمٛمٞما وُمٝمٜمٞمًا ذم اعمرشمٙمزات اًمتاًمٞمة:

 :حل بمراحل متناسقة ومتدرجةوالممر أوال: الجدول الزمني  
وذًمؽ أن احلٗمظ  يٛمر سمثالث ُمراطمؾ قمٜمدهؿ ، خيتؿ ذم يمؾ واطمدة. ومتام اًمْمبط 
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 حيّمؾ ذم اخلتٛمة إظمػمة.

 وهذا اًمؼمٟماُمج هق:
(1)

 

ة إومم ذم اًمُٙمّتاب اًمتل شمٜمتٝمل وهذه اعمرطمٚمة آسمتدائٞم (ؾمبح)اًمبدء سماحلزب  -1

واًمتاؾمع أطمزاب وهل اًمستقن،  رور قمغم صمالصمةذم قمرف إٟمّمبة اعمٖمرسمٞمة سماعم

 واخلٛمسقن، واًمثاُمـ واخلٛمسقن.

سمتدائٞمة اًمثاٟمٞمة، وشمٜمتٝمل سمسقرة اًمرمحـ. -2  ؾمقرة شمبارك اعمٚمؽ وهل سمداية اعمرطمٚمة ا

ؾمقرة اًمرمحـ ومتثؾ سمداية اعمرطمٚمة آسمتدائٞمة اًمثاًمثة اًمتل شمٜمتٝمل سمتحّمٞمؾ  -3

 قمنمة أطمزاب ُمـ ؾمقرة إطم٘ماف إمم ؾمقرة اًمٜماس.

 حلٗمظ طمزسما طمزسماً إمم أن يّمؾ إمم ؾمقرة ـمف اًمتل متثؾ ٟمّمػ اًم٘مرآن.صمؿ ينمع ذم ا  -4

 اًمٜمّماب إظمػم ويٜمتٝمل سمٜمٝماية اًمثالصملم طمزسما اًمباىمٞمة. ػصمؿ يست٠مٟم -5

طمٗمظ  -أي هذا اعمرور –وهٜما يٛمر اًمٓماًمب ُمرورًا أوًمٞمًا قمغم اًم٘مرآن، ىمد يّماطمبف 

 يمكم أو ضمزئل وهق اًمٖماًمب .

ظ اجلادة، وهذا ًمف دوره ذم أظمذ اًم٘مرآن ومٙم٠من هذا يٕمد أرضٞمة أوًمٞمة ًمبداية احلٗم

 .[16]اًم٘مٞماُمة: ﴾ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ﴿وشمٚم٘مٞمف، وم٢من اهلل قمز وضمؾ ىمد ىمال ًمٜمبٞمف 

 : ومن ىنا تبدأ المرحلة الثانية وىي الختمة الثانية
ومٞمٙمتب اًمٓماًمب يمؾ يقم رسمع طمزب، ُمع ُمراقماة اًمٗمروق اًمٗمردية، وم٘مد ي٘مؾُّ هذا 

ن ذا طماومٔمة ىمقية اقمتٛمد يمتاسمة ٟمّمػ طمزب وهبذا خيتؿ ذم اعم٘مدار أو يزيد، وم٢مذا يما

ؾمتة أؿمٝمر، وان يمان أىمؾ يٙمتب يمؾ يقم رسمع طمزب وخيتؿ ذم ؾمٜمة، وإن يمان أىمؾ ُمـ 

 ذًمؽ يٙمتب صمٛمٜما وخيتؿ ذم ؾمٜمتلم.  

وهذه اخلتٛمة شمٕمّد ُمرطمٚمة هاُمة ذم إشم٘مان احلٗمظ، عما حتتاج إًمٞمف ُمـ اعمراضمٕمة 
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ا ؾمٞمٙمتب وآقمتامد قمغم اًمٜمٗمس ذم يمتاسمتف يمتاسمة واًمت٘مقيؿ واإلقمداد ًمٚمٙمتاسمة سمحٗمظ ُم

 –يمام ي٘مقل إسمراهٞمؿ اًمقاذم  –شمراقمل اًمرؾمؿ وإداء، ويٙمقن دور اعمدرس ومٞمٝما طماؾمام 

ُمـ طمٞمث اًمتدارك واًمتح٘مٞمؼ واًمْمبط، وُمراقماة إؿمباه واًمٜمٔمائر وُما إمم ذًمؽ مما 

 حتٙمٛمف إٟمّماص اعمتداوًمة ذم هذا اًمّمدد. 

 المرحلة الثالثة :
يدظمؾ اًمٓماًمب ُمرطمٚمة اإلشم٘مان واًمْمبط، ومٞمٙمتب ُمـ طمٗمٔمف ٟمّمػ طمزب وهٜما 

ـ اعمحٗمقظ، وىمٚمة اهلٗمقات ذم اًمرؾمؿ  ـ ىمسط يمبػم ُم يقُمٞماً، وذًمؽ عما يتقاومر قمٚمٞمف اًمتٚمٛمٞمذ ُم
(1)

. 

إن اًمٜمافمر ذم ُمراطمؾ اًمتدرج اًمتل يٛمر هبا اًمٓماًمب ذم اًمُٙمتَّاب، واًمقىمت اًمذي 

هذه اًمٙمتاشمٞمب، واًمتل يٓمرزها سماًمتسٛمٞمع يٛمْمٞمف ذم احلٗمظ يدرك ىمقة وُمتاٟمة احلٗمظ ذم 

 طمٗمٔما ويمتاسمة ًمٚم٘مرآن، وٓؿمؽ أن هذيـ قماُمالن هاُمان ذم ُمتاٟمة احلٗمظ ومها:

قماُمؾ اًمتدرج، وىمد ؾمبؼ قمٜمف طمديث أٟمف ُمـ أهؿ إؾمس ًمٜمجاح شمٕمٚمٞمؿ  -1

 اًم٘مرآن وطمٗمٔمف ذم اًمٙمتاشمٞمب 

 :ثانياً :عدم التعجل في الحفظ

يمام  -ة إٓ ذم ُمدة ـمقيٚمة، متر سمٕمدة  ُمراطمؾ ري٘مة اعمٖمارسمربربران سمٓمربربٗمظ اًم٘مربحربال يربوم 

ٙمٚمة إومم. -ؾمبؼ  طمتك يت٘مـ اًمسُّ
(2)

 

ومٛمس٠مًمة اًمقىمت ذم احلٗمظ أُمر ًمف أصمره وشم٠مصمػمه ذم ُمتاٟمة احلٗمظ واؾمت٘مراره ومام طمٗمظ 

يمام يٕماين ُمٜمف طمٗماظ  -وىمّر، وُما طمٗمظ رسيٕما ُٟمز رسيٕمًا ذم وىمٍت  ويمرر صمبت 

، واهلل قمز وضمؾ ىمد ىمال ًمٜمبٞمف - سمٕمض اًمبٚمدان اًمدورات اعمٙمثٗمة اًمتل راضمت اًمٞمقم ذم

                                       
 .224-223يٜمٔمر: ىمْمايا شمرسمقية ذم سمراُمج وأٟمّمبة اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة ص  (1)

ربْٚمَٙمة إومم، مجٕمٝمربا ؾُمربٚمؽ، وشمبربدأ هربذه  (2) يٛمر طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمُٙمتَّرباب سمربثالث ُمراطمربؾ ُمتتاسمٕمربة: اًمسُّ

إمم ؾمربقرة اًمب٘مربرة واًمٗماحتربة، صمربؿ شمسربت٠مٟمػ اًمسربٚمٙمة اًمثاٟمٞمربة ٟمربزوٓ ُمربـ  اعمرطمٚمة ُمـ ؾمقرة اًمٜماس إمم أن شمّمربؾ

اًمٗماحتة واًمب٘مرة إمم ؾمقرة اًمٜماس، صمؿ سمٕمد يبربدأ اًمّمربٕمقد ذم اًمسربٚمٙمة اًمثاًمثربة، وهربل اعمرطمٚمربة إظمربػمة، واًمتربل 

 ًمٞمجقز ًمذويف أن حيتٗمٚمقا سمف قمغم هذا اإلٟمجاز. :يٗمؽمض ومٞمٝما احلٗمظ اًمتام ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ىمبؾ اعمتٕمٚمؿ
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 .[16اًم٘مٞماُمة: ] ﴾ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ﴿

ُمـ يمتب اًم٘مرآن يماُمال صمامن وأىمقل إٟمٜمل ىمد ىماسمٚمت ذم سمٕمض اًمٙمتاشمٞمب ذم اعمٖمرب 

، وم٠مٟمك عمت٘مـوٓؿمؽ أن هذا ومٞمف ُمـ اًمْمبط ُما يٛمٙمـ صاطمبف ُمـ احلٗمظ اظمتامت 

 يٜمسك ُما طمٗمظ هبذه اًمٓمري٘مة؟!

 ن أظمٚمص إمم أن ُم٘مقُمات ضبط احلٗمظ ذم اًمٙمتاشمٞمب اعمٖمرسمٞمة هل: ويٛمٙمـ أ

 .ُم٘مقُمات ومٙمرية ،وهل اعمتٛمثٚمة ذم ٟمٔمرية اًمتٕمٚمٞمؿ - أ

 ُم٘مقُمات ُمٝمٜمٞمة  ذم قمٛمٚمٞمة اًمتحٗمٞمظ وهل اعمتٛمثٚمة ومٞمام يكم:  - ب

  .اظمتٞمار أطمسـ إوىمات اعمٜماؾمبة ًمٚمحٗمظ ذم أول اًمٜمٝمار  -1

  .دمزئة احلٗمظ -2

وماًمٓماًمب  ذم اًمّمباح سمٕمد اًمٗمراغ  ،متكررة يومياطريقة التلقي والمراجعة ال ثالثا :

ُمـ اًمتّمحٞمح ُيٚمزم  أن يسٛمع ُمـ ؿمٞمخف قمٜمد اًمتّمحٞمح ويتاسمع ُمٕمف، صمؿ ي٠مظمذ اًمٚمقح 

وي٘مرأه  واًمِمٞمخ يسٛمع ًمٞمّمحح ًمف ويٜمبٝمف قمغم يمٞمٗمٞمة اًم٘مراءة وخمارج احلروف، وُمـ 

 اعمِمايخ ُمـ ي٘مرأ ُمع اًمتٚمٛمٞمذ سمٕمد ؾمٚمؽ اًمٚمقح وشمّمحٞمحف وشمسٛمك: اًمٜمَّٗمذة. 

سماجلديدة، وُما يمتبف صمؿ يذهب حلٗمظ ُما يمتبف ذم هذا اًمٞمقم وشمسٛمك هذه احلّمة 

، ومام يمتبف اًمٞمقم ذم اًمّمباح سمٕمد شمّمحٞمحف يبدأ ذم طمٗمٔمف (اًمباًمٞمة)سمإُمس شمسٛمك

 .(اًمٕمرضة اجلديدة )تٔمٝماره، صمؿ قمرضف قمغم ؿمٞمخف وشمسٛمك واؾم

ف وم٢مذا طمٗمٔمٝما واؾمتٔمٝمرها وقمرضٝما قمغم ؿمٞمخف أو قمغم ُمساقمد ؿمٞمخف إن يمان ًم

 طمزب ؾمبؼ أن يمتبف وقمرضف وطمٗمٔمف راضمٕمف، وقمرضف قمغم ؿمٞمخف يمذًمؽ.

 وقمرضٝما.  (ةاعمحٞم)ؼ اًمِمٞمخ رساح اًمٓمالب سمٕمد ُمراضمٕمة وقمٜمد اىمؽماب ٟمّمػ اًمٜمٝمار يٓمٚم

 :(اًمباًمٞمة)ُٕمس سماًمٙمٞمٗمٞمة اًمتل ذيمرها وشمسٛمك صمؿ ينمقمقن ذم طمٗمظ ُما يمتبقه سما

اًمتل يمتبت صباح ٓن اجلديدة هل اًمتل يمتبت صباح هذا اًمٞمقم، واًمباًمٞمة هل 

 إُمس، واعمحٞمة هل اًمتل حمٞمت ذم صباح هذا اًمٞمقم، ويمتبت ُمٙماهنا اجلديدة. 
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وسمٕمد اًمٕمٍم يٕمرض اًمباًمٞمة 
(1)

. 

وهٙمذا ومان اًمٓماًمب حيٗمظ ىمدرا ضمديدا يقُمٞما ويٕمرضف، ويراضمع ُما طمٗمٔمف 

 سمإُمس سمِمٙمؾ قمٚمٛمل ُمت٘مـ ي٘مقم قمغم:

  .احلٗمظ اًمٞمقُمل  -

 .اعمتاسمٕمة ًمٚمحٗمظ  -

 ذم اًمٚمقح طمتك يتؿ إشم٘ماٟمف. ب٘مال ُمـ اجلزء اعمحدد واعمٙمتققمدم آٟمت -

 آؾمتٔمٝمار ًمٚمٛمحٗمقظ صقشما ويمتاسمة.  -

اعمراضمٕمة اًمٞمقُمٞمة واعمقؾمٛمٞمة واًمتثبٞمت عما طمٗمظ )يذيمر هٜما اًمؼمٟماُمج اًمٞمقُمل  -

 وإؾمبققمل واًمسٜمقي(.

 : رابعا: التشجيع والحفاوة التي تقدم للحافظ
ًمباًمٖمة سمٓمالهبا احلٗمٔمة قمؼم اطمتٗماًمٞمة ُمقروصمة، شمتٛمٞمز اعمدرؾمة اعمٖمرسمٞمة سمحٗماوهتا ا

 ومٞمٝما شمِمجٞمع ًمٚمحاومظ قمغم إشم٘مان طمٗمٔمف واضمتٝماده ومٞمف.

وىمد يمان اًمٜماس ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وشمٕمٚمٛمف ذم طمرص ؿمديد وؿمقق زائد، ويمثػما »

ُما يمان يتٛمٜمك إٟمسان ُمٜمٝمؿ أن يرى ُمـ أوٓده اًمذيـ ظمرضمقا ُمـ صٚمبف ُمـ يستٔمٝمر 

وم٢مٟمف جيٕمٚمف ؾمٞمد إظمقشمف ،ويتّمدق قمٚمٞمف سمٌمء ُمـ ُماًمف  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، صمؿ إذا قمايٜمف

شيقم احلذاىمة
 (2)

. 

وًمذًمؽ يماٟمت شم٘مام اطمتٗماًمٞمات ُمتٕمددة ًمٙمؾ ُمرطمٚمة يٜمجزها اًمٓماًمب، ويٙمقن 

  .اًمتٙمريؿ ذم ُمرطمٚمة داومٕما عما سمٕمدها، وم٢من اًمتٙمريؿ يٕمٔمؿ يمٚمام  شم٘مدم اًمٓماًمب ذم احلٗمظ

- ام يسٛمٞمٝما اعمٖمارسمةوـمري٘مة اًمتٙمريؿ طمسب ُمراطمؾ آٟمجاز، أو اخلتامت يم

 .-ختتٚمػ سماظمتالف اًمبٞمئات اظمتالوما يسػماً 

                                       
 .195حمٛمد ُمٜمٞمٙمط ص  –يٜمٔمر: وؾمائؾ حتٗمٞمظ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب  (1)

 اًمٓماًمب اًم٘مرآن طمٗمٔما. سم٢مهناء، ويقم احلذاىمة هق: يقم آطمتٗمال 21-23اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞمة سماعمٖمرب ص  (2)
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 وىذا وصف لبعض ما يحصل في كتاتيب شمال المغرب :
 : : اخلتامت حتت قمٜمقان ي٘مقل اًمٕمالُمة حمٛمد داوود ،

وهلذه اعمسايد قمقائد أظمرى ختتٚمػ سماظمتالف اًمبٞمئات واًمبالد، ومٝمٜماك اخلتامت »

قذشملم ويمتب ذم ًمقطمف أول ؾمقرة اإلظمالص، إذا طمٗمظ اًمقًمد وماحتة اًمٙمتاب واعمٕم

ومتٚمؽ هل اخلتٛمة إومم، يٙمتب ًمف اًمٗم٘مٞمف أول ؾمقرة اإلظمالص وخيط ًمف ذم اًمٚمقح 

رؾمام يسٛمك اًمزواىمة 
(1)

، ومٞمٗمرح اًمقًمد وي٠مظمذ ًمقطمف امم أهٚمف ومٞمٗمرطمقن أيْما ، وىمد 

ُمـ يب٘مك يقُما أو أياُما ٓ يذهب ومٞمٝما ًمٚمٛمسٞمد، ٕٟمف ظمّتام، صمؿ يدومع ًمف أهٚمف ؿمٞمئا 

اًمدراهؿ، ويٚمبس ُمـ أطمسـ صمٞماسمف، ويذهب سمذًمؽ طماُمال ًمقطمف ًمٚمٛمسٞمد ... ويدومع 

 ًمٚمٗم٘مٞمف اعمال ..

ومتٚمؽ ظمتٛمة صماٟمٞمة، صمؿ شمتقامم  (يمٗمروا مل يٙمـ اًمذيـ )صمؿ إذا وصؾ إمم أول ؾمقرة 

اخلتامت يمٚمام وصؾ إمم أوائؾ إطمدى اًمسقر اًمتاًمٞمة: ؾمبح، قمؿ، ىمؾ أوطمل، شمبارك، 

  .اًمرمحـ، إٟما ومتحٜما، ص

  اًمٙمٝمػ[ 75]أية: ﴾ٻ  ٻ  ٻ ﴿ويمتب أول طمزب  (ـمف)وم٢مذا أشمّؿ طمٗمظ طمزب 

، وهذه اخلتٛمة شمسٛمك: اًمب٘مرة -أي ٟمّمػ اًم٘مرآن –وم٢مٟمف يٙمقن ىمد أشمؿ صمالصملم طمزسما 

اًمّمٖمػمة، وزّواىمتٝما يمبػمة ُمٜمٛم٘مة، شمِمٛمؾ اًمٚمقح يمٚمف، وىمد شمٙمقن سمإصباغ اعمٚمقٟمة، 

حيدد يقُما حيرض ومٞمف ًمٚمٛمسٞمد وحيؼ ًمّماطمبٝما أن يتٛمتع سماًمراطمة سمْمٕمة أيام، صمؿ 

ومٞم٠ميمؾ اًمتالُمٞمذ، صمؿ حيررون ...ًا، وُمٕمف ُمائدة أو ُمقائد ممٚمقءةصباطم
(2)

سم٘مٞمة اًمٞمقم،  

 : ىمٞماًمة. وشمسٛمك هذه اًمتحريرة

وسمٕمض إهمٜمٞماء ي٠مظمذون اًمتالُمٞمذ إمم ديارهؿ، وي٘مٞمٛمقن طمٗمٚمة يستدقمقن هلا 

ام إمم اعمسٞمد، وىمد ًمبس سمٕمض اًمٕمٚمامء  وإقمٞمان، وذم هذه احلاًمة يذهب اًمتٚمٛمٞمذ اخلتّ 

                                       
 أي : اًمزظمرومة. -سمتِمديد اًمقاو -اًمزّواىمة (1)

 .يسٛمك اًمٞمقم سماًمٕمٓمٚمة اًمتحريرة : أي آضمازة أو ُما (2)
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أطمسـ صمٞماسمف ومحؾ اعمزوق، ومٞمّمحبف روم٘ماؤه ُمـ اعمسٞمد إمم داره وهؿ يٜمِمدون 

 سم٠مصقات ُمرشمٗمٕمة وٟمٖمامت ظماصة يمالُما ُمٚمحقٟمًا، يم٘مقهلؿ:

 ادقربربٚمؿ صربضاق             واًمٕم اًمّمادق ُما                    

 تؿ ًمؽ قمٚمٛمقوظم ربربربربربق            ا وُمّ ربربواومرح ي                    

.، صمؿ يٛمٜمح اًمٓماًمب حتريرة سمايتة وهل: سم٘مٞمة يقم وهٜماك شم٘مام ُمراؾمؿ اطمتٗمال ..     

 .احلٗمٚمة واًمٞمقم اًمذي سمٕمده 

صمؿ  (يقؾمػ)تٛمة أظمرى إٓ إذا وصؾ إمم ؾمقرة صمؿ إن اًمقًمد ٓ حئمك سمخ -

 ، صمؿ ٓ شمب٘مك أُماُمف إٓ اًمب٘مرة اًمٙمبػمة، وهل ظمتؿ اًم٘مرآن. (يمٝمٞمٕمص)

ّقل ًمّماطمبٝما راطمة أيمؼم وقمٓمٚمة أيمثر، ويماٟمت اًمٕمادة قمٜمد واًمب٘مرة اًمٙمبػمة خت

همٜمٞماء أن يذسمحقا سم٘مرة يمبػمة، وي٘مٞمٛمقا سمدارهؿ طمٗمٚمة يمبػمة  ويدقمقن هلا اًمٜماس ... ش ٕا
 (1)

. 

شمِمجٞمع اعمتتاسمع وآطمتٗمآت اعمقروصمة  وأىمقل ٓؿمؽ أن هذا اًمتحٗمٞمز -

 ذًمؽ . اًمٓمالب قمغم اعميض ذم طمٗمظ يمتاب اهلل وؿمحذ هلٛمٛمٝمؿ ًمٚمتٜماومس ذم 

 ت المركزة للحفظ، ومنح اإلجازات :خامسا : االمتحانا
، ًمٚمحّمقل قمغم تمما يدومع اًمٓمٚمبة إلشم٘مان احلٗمظ اؾمتٕمدادهؿ إلضمراء آظمتبارا

 اإلضمازات، ًمٚمت٠مهٞمؾ ًمٚمدظمقل إمم سم٘مٞمة اًمٕمٚمقم، واًمنموع ذم ُمراطمؾ ُمت٘مدُمة ذم شمٕمٚمؿ اًم٘مراءات.

ًمٚمٓماًمب سمتامم اًمتحّمٞمؾ  شمتٛمٞمز ُمرطمٚمة ـمٚمب إضمازة اًمت٠مهؾ ُمـ اًمِمٞمخ وؿمٝمادشمف»

سمام يت٘مدُمٝما ُمـ اُمتحان ـمقيؾ إُمد، صٕمب اًمتحْمػم، ًمٞمٜمال اًمٓماًمب سمٕمد ذًمؽ 

إضمازة ُمـ أؾمتاذه ُمٙمتقسمة ذم اًمٖماًمب قمغم اًمرق أو اًمقرق قمٜمد اعمت٠مظمريـ ذم ُمْمٛمقن 

 .شقمغم اًمِمٞمخ اعمجٞمز سمتٚمؽ اإلضمازة  ُمستققمب وؿمٙمؾ سمديع ُمذّيؾ سمِمٝمادات اًمٕمدول أو همػمهؿ

ذًمؽ هذا آظمتبار وحلرص اًمٓمالب قمغم هذه اإلضمازات وم٢من  وٟمٔمرا ًمّمٕمقسمة

وٓ همراسمة إذا ىمٚمٜما: ي٘مرأ اًمٓمٚمبة ظمتٛمة ُمـ اًم٘مرآن »يدومٕمٝمؿ عمراضمٕمة طمٗمٔمٝمؿ وضبٓمف 

                                       
 .39-37قمكم داود ص  حمٛمد –رأس إرسمٕملم  قمغم (1)
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ٖٓٛ 

شذم يمؾ يقم قمٜمد اىمؽماب آُمتحان 
 (1)

. 

 : ويّمػ ًمٜما حمٛمد اًمٕمريب اًمدويري ـمري٘مة آظمتبار ومٞم٘مقل

طمسب أمخاس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -قمْمق –حترض جلٜمة ُمٙمقٟمة ُمـ اصمٜمل قمنم ؿمٞمخا »

يمؾ قمْمق ي٠مُمر اعمٛمتحـ سم٘مراءة رسمع طمزب ُمـ مخسة أطمزاب ظماصة، واًمٗمائز اعمتٗمقق 

يمثر ٓ شمٜم٘مّمف وًمق يمٚمٛمة واطمدة ،وىمد يسٛمح ًمٖمػمه سمٙمٚمٛمة أو يمٚمٛمتلم قمغم ٕا  .هق اًمذي 

وطمرصا قمغم احلٗمظ واًمٜمزاهة جيرى آُمتحان، وأسماء واًمسٙمان يالطمٔمقن 

واًمٕمدل، وسمٕمد اًمٜمجاح يسجؾ اًمٓماًمب ذم ٓئحة طمٗمٔمة  ويستٛمٕمقن ىمّمد اًمٜمزاهة

شاًم٘مرآن اًمٙمريؿ داظمؾ اًم٘مٍم أو اًم٘مرية 
 (2)

. 

 الميزة الثانية: ضبط المتشابو:
المقصود بها: الحروف التي تشكل على المبتدئ سواء على مستوى تقديم 

(3)تأخيرىا، أو زيادة حرف أو نقصانو، أو تبديل حرف بآخر الكلمة أو
. 

اعمتِماسمف ذم إًمٗماظ ُمـ إُمقر اًمتل يٕمٜمك هبا احلٗماظ، وًم٘مد أًمػ  يٕمد ُمقضقع

ومٞمٝما اًمٕمٚمامء ُمٜمٔمقُمات يمٝمداية اعمرشماب ًمإلُمام اًمسخاوي
(4)

. 

وًم٘مد اقمتٜمت اعمدرؾمة اعمٖمرسمٞمة ًمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن ممثٚمة ذم اًمٙمتاشمٞمب هبذا إُمر، 

ثبٞمت شم وذًمؽ سمت٠مًمٞمػ إٟمّماص، واحلٓمٞمة، واًمرُمقز واًمتل شم١مدي قمدة أُمقر، ُمٜمٝما :

أيات اعمتِماهبة اًمتل يّمٕمب طمٗمٔمٝما، وشم٠مـمػم اًمٙمٚمامت اعمتِماهبة ذم اًمت٘مديؿ 

واًمت٠مظمػم واحلذف واإلصمبات واًمْمبط 
(5)

. 

                                       
 . 216ُمراطمؾ وآًمٞمات حتٗمٞمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمٙمّتاب ص (1)

ر هربق دمٛمربع ؾمربٙمٜمل ُمبٜمربل ُمربـ رب. اًم٘مّمرب217-216ُمراطمؾ وآًمٞمات حتٗمٞمظ اًم٘مربرآن اًمٙمربريؿ ذم اًمٙمّترباب ص (2)

٘مّمربقر ُمسربايمـ اًمٓملم، حماط سمسربقر ًمربف سمرباب يمبربػم، وهماًمبربا ُمربا شمسربٙمٜمف ىمبٞمٚمربة واطمربدة يٙمربقن ذم ُمٚمٙمٝمربا، واًم

 اًمّمحراء واعمٜماـمؼ اجلٜمقسمٞمة وسمٕمض اًمنمىمٞمة ذم اعمٖمرب.

 .617/  2اًمٕمٞمادي   إٟمّماص اًم٘مرآٟمٞمة، د: يٜمٔمر: (3)

 .195حمٛمد ُمٜمٞمٙمط ص  –يٜمٔمر: وؾمائؾ حتٗمٞمظ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب  (4)

ٟمّماص واحلٓمٞمة آًمتان ُمساقمدشمان ًمْمبط اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ذم اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة اعم (5)  .228اًمزياين   حمٛمد – ٖمرسمٞمةيٜمٔمر: ا



 (ىٖٖٗٔ جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٖٜٓ 

وًم٘مد اقمتٜمك اًمٗم٘مٝماء اعمدررون سمٛمثؾ هذه اعمتِماهبات اًمٚمٗمٔمٞمة وٟمٔمٛمقها ذم 

أٟمّماص ًمتسٝمٞمؾ  ضبط هذه اعمتِماهبات قمغم ـمالهبؿ، واًمِم٠من أن شمٙمتب هذه 

إًمقاح، ومٞمحٗمٔمٝما اًمٓمالب يمام حتٗمظ اعمتقن إوًمٞمةإٟمّماص أؾمٗمؾ 
(1)

. 

وهل ُمٜمٔمقُمات يمثػمة يّمٕمب طمٍمها، ٕن يمؾ قمامل يٜمٔمؿ ًمٓمالسمف ُما يرى أٟمف 

يساقمدهؿ قمغم ضبط إًمٗماظ اعمِمٙمٚمة، وىمد رأيت هذا ذم أصمٜماء إـمالقمل قمغم 

 اًمدراؾمات اعمٕمتٜمٞمة سماًمٙمتاشمٞمب سمحٞمث يقرد سمٕمْمٝمؿ أٟمّماصًا ويٕمّٚمؼ أهنا مما أظمذها

-أي أهنا ُمـ ٟمٔمؿ ؿمٞمخف -قمـ ؿمٞمخف 
(2)

. 

وًم٘مد اظمتار د/قمبد اًمٕمزيز اًمٕمٞمادي ُمـ أٟمّماص اعمِمايمؾ ُما يمان ًمف أمهٞمة ظماصة 

ؿمٙماًل وُمْمٛمقٟمًا، ورشّمبٝما طمسب احلروف اهلجائٞمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة اعمتبٕمة ذم  -يمام ي٘مقل  –

ـ اًم٘مرآن.اعمدرؾمة اًم٘مرآٟمٞمة اعمٖمرسمٞمة، ورسدها ُمع سمٞماٟمف هلا وشمٕمٚمٞم٘مف قمٚمٞمٝما سمذيمر ُمقاضٕمٝم  ا ُم

 -أي اًمتل ذيمرها اًمٕمٞمادي –ي٘مقل د/قمبد اهلادي محٞمتق: وًمٙمـ هذه إٟمّماص 

هماًمبٝما ُمـ اًمٚمٝمجات اعمحٚمٞمة سمِمامل اعمٖمرب، وهٜماك أٟمّماص همػمها يمثػمة ذم اجلٜمقب 

اًمٖمريب ُمـ اعمٖمرب، وأٟمّماص أظمر سماًمٚمٖمة إُمازيٖمٞمة 
(3)

. 

 ما ىي األنصاص ؟ -
ًم٘مراءات ذم اعمٖمرب ًمٚمتٕمبػم قمـ ُمّمٓمٚمح ُمتداول سملم أرسماب ا : إٟمّماص

جمٛمققمة ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل شم١مـمر اًمٙمٚمامت اخلارضمة قمـ اًم٘مٞماس ذم رؾمٛمٝما أو ضبٓمٝما 

أو ذم يمٞمٗمٞمة أدائٝما. يمام شم١مـمر هذه إٟمّماص اًمٙمٚمامت اعمتِماهبة ذم اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم 

واحلذف واإلضاومة ُمع اًمتٜمّمٞمص قمغم أُمايمـ وضمقدها ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إُما سمقاؾمٓمة 

  اب وإرسماع وإصمامن.ر أو سمقاؾمٓمة إطمزاًمسق

                                       
 .172اًم٘مراء واًم٘مراءات سماعمٖمرب ص  (1)

 ان ُمساقمدشمان ًمْمرببط اًمرؾمربؿ اًمٕمربثامينيمتبف حمٛمد اًمزياين ذم سمحثف إٟمّماص واحلٓمٞمة آًمت يمٛمثال قمغم ذًمؽ ُما (2)
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قمغم  اًمٞمقُمٞمةوإٟمّماص يمٚمٛمة ُمٖمرسمٞمة سومة، ٟمجدها ذم يمثػم ُمـ آؾمتٕمامٓت 

... وهق ُمـ مجقع اًم٘مٚمة قمغم وزن أومٕمال... وإٟمّماص مجع ٟمص ؿمٙمؾ مجع أو ُمٗمرد

وهل قمبارة قمـ ىمقاقمد ُمٜمٔمقُمة ذم أراضمٞمز خمتٍمة أو ُمٓمقًمة، يٜمٔمٛمٝما اًمٗم٘مٝماء 

سمٓمري٘مة قمٗمقية وسمٚمٖمة قماُمٞمة أطمٞماٟمًا أو قمغم ؿمٙمؾ اًمِمٕمر اعمٚمحقن ُمـ أضمؾ ًمتالُمذهتؿ 

ـ اًمتالُمٞمذ اعمتٕمٚمٛملم ظمٓماء قمٜمد يمتاسمتٝما أو اًمٜمٓمؼ هبا ُم شم٘مريب اًمٙمٚمامت اًمتل شم٘مع ومٞمٝما ٕا
(1)

. 

واًمِم٠من أن شمٙمتب هذه إٟمّماص أؾمٗمؾ إًمقاح، ومٞمحٗمٔمٝما اًمٓمالب يمام حتٗمظ 

 .اعمتقن إوًمٞمة 

 م وُمٜمٝما:شمٜم٘مسؿ إمم ؾمتة أىمسا : الموضوع أنواع األنصاص من حيث -

، وىمد ذيمر ؾمٕمٞمد (اعمِمايمؾ)أٟمّماص شمتٜماول اًمٙمٚمامت اعمتِماهبة ذم اًم٘مرآن  -

أقمراب أهنا أول ُما فمٝمرت  سمإٟمدًمس ذم طمدود اعمائة اًمسادؾمة 
(2)

 ، إٓ أن اًمديمتقر

ىمبؾ ذًمؽ سمٜمحق ُمائتل  قمبد اهلادي محٞمتق اؾمتدرك قمغم ذًمؽ ومذيمر أن سمدايتٝما يماٟمت

وىمٗمت قمٚمٞمف ُمٜمٝما ُمذيمقر ذم يمتاب اًمتٜمزيؾ ذم رؾمؿ اعمّمحػ  وأىمدم ُما»ومٞم٘مقل:  ؾمٜمة

شهرب  496ٕيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ ٟمجاح شمٚمٛمٞمذ أيب قمٛمرو اًمداين اعمتقرم ؾمٜمة 
 (3)

. 

وأـمرف ُمـ هذا   -ٓمٞمػ ًمألٟمّماص اًمتل شمْمبط اعمتِماسمف وهذا ُمثال ًم –صمؿ ىمال 

٘مال ذم أول ُمقضع ُمـ ذًمؽ أٟمف ؾمبؼ امم ٟمٔمؿ ُمقاضع ورود ًمٗمٔمل اًمٚمٕمب واًمٚمٝمق، وم

  : ذم ؾمقرة إٟمٕمام

 اقمٚمربربربربؿ سمربربربرب٠من اًمٚمٕمربربربربب ىمبربربربربؾ اًمٚمٝمربربربربق

 

 أرسمٕمربربربربربربربربة أطمّمربربربربربربربربٞمتٝما ًمٚمسربربربربربربربربٝمق 

 ذم ؾمربربربربربقرة إٟمٕمربربربربربام ُمٜمٝمربربربربربا اصمٜمربربربربربان 

 

 وذم احلديربربربربربربربد واًم٘متربربربربربربربال اصمٜمربربربربربربربان 

 شمتٛمربربربربربربربربربربة اًمٕمربربربربربربربربربربدة وماقمٚمٛمٜمربربربربربربربربربربف 

 

 وُمّٞمربربربربربربربربز اًم٘مربربربربربربربربريض واطمٗمٔمٜمربربربربربربربربف 

 وُمـ أُمثٚمة هذه اعمتِماهبات: - 
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 ٙمؿ واًمٕمٛمل ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة.رب: اًمّمؿ واًمبربشمِماسمف أيتلم اعمتْمٛمٜمتلم ًم -1

وم٘مال اًمٜمافمؿ 
(1)

 : 

 صربربربربربربربربؿ ذم فمٚمربربربربربربربربامت ٓ يرضمربربربربربربربربع

 

 يسربربربٛمع يٜمٕمربربربؼ ومربربربال يٕم٘مربربربؾ دقمربربرباء ٓ 

ٻ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻٻ  ﴿وماًمِمٓمر إول يِمػم إمم ىمقًمف شمٕمامم :  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

 .[18-17]اًمب٘مرة : ﴾ ٹ

ٹ  ڤ  ڤ   ﴿ثاٟمٞمة ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة واًمِمٓمر اًمثاين يِمػم إمم أية اًم

 .[171]اًمب٘مرة :﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ٱ  ٻ  ﴿اًمتقسمة وُمثال آظمر : شمِماسمف أيتلم اًمقاردة إطمدامها ذم ؾمقرة  -2

 ﴾ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         

ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ      ﴿ؾمقرة اًمّمػ  ذم  [8 :أية]، و [32:أية]

وم٘مال اًمٜمافمؿ  ﴾ڑ    ک    ک  
(1)

 ًمْمبط هذا اعمتِماسمف :.

 وٓم يمربربربربل ُمربربربربع يٓمٗمئربربربربقا ُمربربربربذيمقرة

 

 ُمربربربربربربربـ ىمبربربربربربربربؾ واهلل ُمربربربربربربربتؿ ٟمربربربربربربربقره 

 
 ذم ؾمربربربربقرة اًمّمربربربربػ سمربربربربال ارشمٞمربربربرباب

 

 ومربربربربربرباطمٗمٔمٝمام هربربربربربربديت ًمٚمّمربربربربربربقاب 

 :الرموز : ثانياً  
 ىي:ومما ضبط بو المغاربة المتشابو الرموز و 

شم٘مٜمٞمة ُمـ اًمت٘مٜمٞمات اًمتل اسمتدقمٝما احلٗماظ ًمت٘مٞمٞمد اًمٕمديد ُمـ اًمٙمٚمامت واعمقاضع 

 اخلاصة سمرؾمؿ اًم٘مرآن واًمٕماُمٚمة قمغم شمٞمسػم طمٗمٔمف.

ـ اًم٘مرآن ـ اعمتِماسمف ُم  .إذن ومٝمذه اًمرُمقز شم١مدي ُمٝمٛمتلم، ضبط اًمرؾمؿ، وضبط اعمِمٙمؾ ُم

 وهذه أُمثٚمة ًمٜمامذج ًمتذًمٞمؾ آيات ُمتِماهبة ذم اًم٘مرآن:

  .[63]اًمٜمٛمؾ:  ﴾ىئ  ىئ  ىئ ﴿ صٕمقسمات ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ذم ىمقًمف شمٕمامم: ٟمٛمقذج ًمتذًمٞمؾ -

                                       
 .223اًمزياين ذم سمحثف قمـ آٟمّماص ص  اًمتٝماُمل اًمراضمل اهلاؿمٛمل، يمام ذيمر ذًمؽوهق اًمِمٞمخ د/ (1)
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 ، وسمٞماهنا هٙمذا: ش سمَِب٘متٍؼ  »وم٘مد مجٕمقا طمروومف ذم ىمقهلؿ 

 .ب : سمؾ هؿ ىمقم يٕمدًمقن 

  .يٕمٚمٛمقن سمؾ أيمثرهؿ ٓ ب :

 .شمذيمرون  ىمٚمٞمال ُما ق :

 : شمٕمامم اهلل قمام ينميمقن.  ت

ىمؾ هاشمقا سمرهاٟمٙمؿ إن يمٜمتؿ صادىملم  : ق 
(1)

. 

 .ا يْمبط سمف اعمتِماسمف : احِلّٓمٞمةممو -2

: شم٘مٜمٞمة ُمـ اًمت٘مٜمٞمات اًمتل اسمتدقمٝما احلٗماظ إلطمّماء ُما ورد ذم اًم٘مرآن  واحِلّٓمٞمات

  ُمـ اجلقاٟمب اًمٚمٗمٔمٞمة.

ي٘مقم ومـ احِلّٓمٞمات قمغم إطمّماء ُما ذم اًم٘مرآن ُمـ طمروف ويمٚمامت ومجؾ ُمتٙمررة 

أو ُمتِماهبة
 (2)

. 

ذم اعمرطمٚمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة  -اُما وزاد سمٕمْمٝمؿ ذم اًمتٕمريػ ىمقًمف: ومقضٕمت ومقىمٝما  أرىم

شمدل قمغم قمددها ُمع اإلؿمارة إمم أُمايمـ وضمقدها -وم٘مط 
(3)

. 

إسمراهٞمؿ اًمقاذم ومٞم٘مسؿ احلط ىمسٛملم: احلّط ذم إـماره إصكم، ًمؽ د. وينمح ذ 

واًمثاين: احلط ذم إـمار اًمٕمدد
(4)

 صمؿ ي٘مقل: واحلّط يستٕمٛمؾ ذم جماًملم: ، 

 ٝما أو ضبٓمٝما، أو ومٞمٝمام ُمٕما. جمال اًمٙمٚمامت اًمتل شمتِماسمف ذم ؿمٙمٚمٝما أو رؾمٛم -

وجمال اًمٕمد واحلٍم، أي أن قمٛمٚمٞمة احلط سمقاؾمٓمتٝما يستٓمٞمع اعمّمحح أن  -

يدل يمؿ ُمرة شمٙمرر ذًمؽ اًمٚمٗمظ اعمقضقع اًمرُمز ومقىمف ذم اًم٘مرآن يمٙمؾ، وًمٙمـ احلط ٓ 

حيدد اعمقاـمـ، ومرُمز احلط ٟماـمؼ سماًمٕمدد دون أن يدل قمغم حتديد اعمٙمان، ويب٘مك 

                                       
 696/  2محٞمتق  -يٜمٔمر: طمٞماة اًمٙمّتاب  (1)

 . 68-67يٜمٔمر: اًم٘مراء واًم٘مراءات ؾمٕمٞمد أقمراب  (2)

   1/136وهق د: اًمٕمٞمادي ذم إٟمّماص   (3)

 .48يٜمٔمر: اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞمة سماعمٖمرب  (4)
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ّماص اًمٜمّمقص أو اًمٙمراريس اًمتل دمٛمع سملم اًمٕمدد اًمتحديد اعمْمبقط ُمـ اظمت

 وسمٞمان ُمقاـمـ اًمٙمٚمامت سماإلؿمارة إمم إرسماع اًمتل شمقضمد ومٞمٝما.

وىمد فمٝمرت ُمدرؾمة احلّٓمٞمات ذم طمدود أوائؾ اًم٘مرن اًمثاًمث قمنم اهلجري، وُمـ 

، وسماًمِمامل أسمق هرب(1271-1233)أسمرز ُمِماخيٝما سمجٜمقب اعمٖمرب أسمق قمبداهلل  أقمجكم 

اًمٕمباس اعمٞمزوري
(1)

. 

واًمٕمٜماية سماحلّٓمٞمات ًمْمبط اعمتِماسمف شم٠ميت هل واًمٜمٔمائر سمٕمد اعمرطمٚمة إومم ُمـ  -

اًمتحّمٞمؾ، وشمسٝمؿ ذم ضبط أُمقر قمٚمٛمٞمة هاُمة ذم طمٗمظ اًم٘مرآن أظمرى يماًمرؾمؿ 

 واًمْمبط ًمت١ميمد ُمٞمزة اعمدرؾمة اعمٖمرسمٞمة ذم طمٗمظ اًم٘مرآن  وضبط ُمتِماهبف هبذه اعمٜمٔمقُمات.

 : يثف ذم ومّمؾ قم٘مده ًمٚمٜمٔمائر واحلٓمٞمّات واًمٕمدد: قمبد اهلادي محٞمتق ذم أصمٜماء طمد ي٘مقل د

وشم٠ميت ُمرطمٚمة طمٗمظ هذه اًمٜمٔمائر سمٕمد اعمراطمؾ إومم ُمـ اًمتحّمٞمؾ  وشمتٕماون ُمع  »

أٟمّماص اًمرؾمؿ واًمْمبط واًمٕمدد ذم شمثبٞمت اًم٘مقاقمد وُمٕمرومة اًمٗمروق ومتٞمٞمز احلآت 

ٛمٚمٞمة قمغم اعمختٚمٗمة اًمتل شم٠ميت قمٚمٞمٝما أوضاع أًمٗماظ اًم٘مرآن ًمت٘مٞمٞمد ُمقاضٕمٝما، وشم٘مقم اًمٕم

شمتبع اًمٕمالىمات اًمٚمٗمٔمٞمة سملم طمروف اًمٙمٚمٛمة ذم ٟمٗمسٝما أو سملم يمٚمٛمتلم ُمتتاسمٕمتلم، إُما 

ذم اًمرؾمؿ، وإُما ذم اًمْمبط، وإُما ومٞمٝمام ُمٕمًا، وقمغم ُمالطمٔمة قمدد شمٙمرر اًمٚمٗمظ ذم 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم هذه اًمّمٗمة سمتسٛمٞمة اًمرسمع ُمـ احلزب اًمذي وىمع ومٞمف ذًمؽ، أو 

يتٕمٚمؼ سماًمٕمدد أو اًمثبت أو احلذف أو احلٛمؾ أو  شمسٛمٞمة اًمسقرة أو ٟمحق ذًمؽ ومٞمام

ش اًمقىمػ وهمػم ذًمؽ
 (2)

. 

 وهذه أُمثٚمة ًمٚمحٓمِّٞمات اعمتٕمٚم٘مة سمتحٗمٞمظ اًمرؾمؿ، وُمٜمٝما:

 اًمتحٗمٞمظ سمقاؾمٓمة اًمٜمٔمائر )إظمقات( -1

 3يماًمتٜمٔمػم ًمٚمٔماء اعمِماًمة اعمٜمقٟمة سماًمٜمّمب وسمٕمده اًمقاو هٙمذا ويقضع قمٚمٞمٝما رىمؿ 

                                       
واًمدراؾمربات اًم٘مرآٟمٞمربة  ،1/136ٕمٞمربادي ، وإٟمّمرباص ًمٚم 68-67يٜمٔمر :اًم٘مراء واًم٘مراءات ؾمربٕمٞمد اقمربراب  (1)

 . 2/687، وطمٞماة اًمٙمتاب حلٛمٞمتق  48سماعمٖمرب ًمٚمقاذم 

 .2/687طمٞماة اًمٙمتاب:  (2)
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 ذم صقرة طمرف س.

 َأْيَ٘مافمًا َوُهؿْ 

 حَمُْٗمقفمًا َوُهؿْ 

 شَمَٖمٞمُّٔمًا َوَزومػِماً 

 : ويماًمتٜمٔمػم ًمٚمتِماسمف ذم اًمت٘ماء اًمتاء سماًمثاء ُمثؾ

 يمٜمَت صَماوياً 

 رأيَت صَمؿَّ 

اًمتحٗمٞمظ سمقاؾمٓمة اًمرُمقز ًمْمبط ُمتِماسمف اًمرؾمؿ ُمثؾ اًمرُمز ًمٚمٞماء اعمخٗمٗمة اًمتل  -2

 (وًمٗمٜما أشمايسمٕمدها أًمػ صماسمتة آظمر اًمٙمٚمٛمة سماًمرُمز اًمتازم: )

 : َوَأًْمَٗمَٞما  و

 : ًَمِ٘مَٞما  ل

 : وَماشمَِٞما ف

 : َٟمِسَٞما  ن

 : َأشَمَٞما    أ

 شَمٜمَِٞما :  ت

 ُيْٖمٜمَِٞما :  ي

 ( قَمدَّ صَمْقُرُهؿْ ويماًمرُمز ًمٚمٞماء اعمخٗمٗمة اعمٜمقٟمة سماًمٜمّمب سمرُمز )

 قَماًمِٞماً :  ع

 َداقِمٞماً  : د

 صَماِوياً  : ث

 َواِدياً  : و

 َراسمِٞماً  : ر
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 َهاِدياً  : ربه

 ُُمٜمَاِدياً  :  م

 : الرسم ضبط الميزة الثالثة :
اعم٘مّمقد سماًمرؾمؿ هٜما هق رؾمؿ اعمّمحػ وهق: ـمري٘مة يمتاسمة يمٚمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 ظمالومة قمثامن ذم اعمّماطمػ اًمتل يمتبٝما اًمّمحاسمة ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم 
(1)

.

راءة اًمّمحٞمحة، ي٘مقل اسمـ وهلذا اًمٕمٚمؿ أمهٞمتف وم٘مد قمّده اًمٕمٚمامء أطمد أريمان اًم٘م

ف، وواوم٘مت أطمد اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة يمؾ ىمراءة واوم٘مت اًمٕمرسمٞمة وًمق سمقضم»اجلزري: 

 جيقز ردها وٓ حيؾ وًمق اطمتامٓ، وصح ؾمٜمدها ومٝمل اًم٘مراءة اًمّمحٞمحة اًمتل ٓ

، وُمتك اظمتؾ ريمـ ُمـ هذه إريمان اًمثالصمة أـمٚمؼ قمٚمٞمٝما ضٕمٞمٗمة أو ؿماذة إٟمٙمارها ...

ش أو سماـمٚمة ...
 (2)

. 

ٕمٜماية اًمتل يستح٘مٝما، وًم٘مد اهتؿ اعمٖمارسمة سماًمرؾمؿ  اهتامُمًا ٓ ُمزيد قمٚمٞمف ُمقًملم ًمف اًم

يمام –ويرون أن آطمتٗماظ سمف واًمدوماع قمٜمف واضمب ديٜمل ٓ خيتٚمػ قمـ ذًمؽ إٓ ٍٓه 

-ي٘مقل اًمتٝماُمل اًمراضمل 
(3)

.  

ومٛمٕمرومتف رضورية ًمٚمحاومظ ،واًمذي ٓ يٕمرف ومـ اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ُمـ احلٗمٔمة 

واعمٝمتٛملم يٕمد سمٞمٜمٝمؿ ؿماذاً 
(4)

ٗمظ ٓن إشم٘مان اًمرؾمؿ يٜمبٖمل أن يقايمب قمٛمٚمٞمة طم :

 اًم٘مرآن، وٓ يرض إذا شم٠مظمر قمٜمٝما سم٘مٚمٞمؾ.

 :   واهتامم اعمٖمارسمة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمرؾمؿ اًم٘مرآين ذم اًمٙمتاشمٞمب فماهر ُمـ طمٞمث

 : ربط الحفظ بالكتابة -ٔ
دات شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب ذم همرب إومري٘مٞما يمٚمٝما، وقمغم رأؾمٝما  وهذا ُمـ شمٗمرُّ

                                       
 ، ًمف أيْما. 133ورؾمؿ اعمّمحػ ص  ، 579هماٟمؿ ىمدوري ص  د: يٜمٔمر: ذح اعم٘مدُمة اجلزرية ، (1)

 .19/ 1اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم  (2)

 .4/  1ٟمٞمة ٟمّماص اًم٘مرآذم شم٘مديٛمف  ًمٙمتاب إ (3)

 ، وي٘مّمد سماًمِمذوذ هٜما اًم٘مٚمة. 48هٙمذا ي٘مقل إسمراهٞمؿ اًمقاذم ذم يمتاسمف: اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞمة سماعمٖمرب ص  (4)
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ُمٜمذ سمداية ُمسٙمف يمتاشمٞمب اعمٖمرب، إذ أن اًمٓماًمب يتدرج ذم ضبط رؾمؿ اًمٙمٚمامت 

 ًمٚم٘مٚمؿ ويمتاسمتف ذم اًمٚمقح، ويتدرج أيْما ذم ضبط اًمرؾمؿ. 

واًمِم٠من أن يٙمقن ًمٙمؾ صبل ًمقح »ًمٕمٜماية هبذا إُمر ُمٜمذ وىمت ُمبٙمر وشمبدأ ا

ش يٙمتب ومٞمف ُما يريد أن حيٗمٔمف
 (1)

.  

 ربط الطالب بحفظ منظومات لضبط الرسم. -ٕ
 اًمرُمقز.ويدرب اًمٓماًمب قمغم ضبط اًمرؾمؿ سمٛمساقمدة إٟمّماص  واحلٓمٞمات و

وىمد ؾمبؼ احلديث قمـ إٟمّماص واًمرُمقز، وؾم٠ميمتٗمل هٜما سمذيمر أُمثٚمة هلام ذم 

 ضبط اًمرؾمؿ:

 ومٛمـ أُمثٚمة إٟمّماص اًمتل شمْمبط اًمرؾمؿ ًمٚمٓمالب: أيمتٗمل سمٛمثاًملم، مها: -

 (ًمٙمٞمال)وُمتك شمٙمتب ُمتّمٚمة هٙمذا  ( ًمٙمٞمال)ص اعمٜمٔمقم ًمْمبط يمٚمٛمة اًمٜم -1

 .( ًمٙمل ٓ)ا تازم ُما قمداها شمٙمتب ُمٜمٗمّمٚمة هٙمذومٞمذيمر ُمقاضٕمٝما، وسماًم

 : ىمال اًمٜمافمؿ
(2)

. 

 ٟمٙمحربربربتؿ أمل يربربرب٠من واحلربربربجشمّمربربربٕمدون 

 

 

 

 ًمٙمربربربربربٞمال سمآشمّمربربربربربال دال قمربربربربربددهؿ 

 ومٗمل هذا اًمٜمص طمّدد اًمٜمّافمؿ اعمقاضع اًمتل شمٙمتب ومٞمٝما ُمتّمٚمة وهل: 

 ۈ  ۆ  ۆ  ۈ  ﴿:  ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران ىمقًمف شمٕمامم[ 153:أية] -1

 . ﴾ ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ

 .﴾ۉ  ې  ې ۅ  ۅ  ۉ   ﴿ُمـ ؾمقرة احلج  [5 :أية] -2

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ   ﴿ُمـ ؾمقرة إطمزاب  [53:أية] -3

 . ﴾ ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ

                                       
 .11اًم٘مرآء واًم٘مراءات سماعمٖمرب ص  (1)

ٟمّماص واحلٓمٞمة حمٛمد اًمزياين ص   (2) ٟمّماص اًمتل ىمٞمد هبا طمٗماظ رواية ورش اًمرؾمربؿ اًمٕمربثامين  228ا حمٛمربد ،ٟم٘مال قمـ: ا

 .77سمحث ًمٜمٞمؾ اإلضمازة سم٢مذاف د اًمتٝماُمل اًمراضمل ص    –قمبداعمٓمٚمب اهلاؿمٛمل   - اًمزياين
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ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   ﴿ُمـ ؾمقرة احلديد  [23:أية] -4

 .﴾ وئ

 وىمال ذم قمٙمس ذًمؽ سمآٟمٗمّمال:

 ومّمربربربؾ ًمٙمربربربل ٓ ىُمٓمِّٕمربربربت ذم اًمٜمحربربربؾ 

 

 

 

 رربوأول إطمربربربربربربزاب صمربربربربربربؿ احلِمربربربربربرب  

ُمتك شمٙمتب سماًمتاء اعمٗمتقطمة وُمتك  (رمحت)ٛمة ر قمغم رؾمؿ يمٚمربال آظمربُمث -2 

   .شمٙمتب سماعمرسمقـمة

 ىمال اًمٜمافمؿ :
(1)

. 

 ذم واذيمروا ُمع سومت يا صاًمح رشمال

  

 أومحسب وم٠مىمؿ ضمئتٙمؿ وىمؾ ُمٕما

 رمحت سمٓمٚمؼ اًمتاء هاك ومسبٕمة   

  

 ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل

سماًمتاء  (رمحت)ذا اًمٜمص اعمقاضع اًمتل شمٙمتب ومٞمٝما افمؿ ذم هربدد اًمٜمربد طمربوم٘م   

 وهل:  -واًمتل يسٛمٞمٝما اعمٖمارسمة اعمبسقـمة  –اعمٗمتقطمة 

ذم ؾمقرة اًمب٘مرة  [218]أية : وهق  (واذيمروا)قضع اعمِمار إًمٞمف سم٘مقًمف : اعم -1

 .﴾ۋ  ۋ  ۅ    ٴۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ﴿

 ذم ؾمقرة إقمراف [56 :أية]وهق  (سومت)ِمار إًمٞمف سمربربرب اعمقضع اًمثاين اعم -2

 .﴾ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿

ٿ  ﴿ُمـ ؾمقرة هقد  [73:أية] (صاًمح يا)ربرب قضع اًمثاًمث اعمِمار إًمٞمف سماعم -3

 .﴾ڤ    ڤ  ڦ   ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ٻ   ﴿ُمـ ؾمقرة ُمريؿ  [3-2:أية] (أومحسب)اعمقضع اًمراسمع اعمِمار إًمٞمف سمرب  -4

 .﴾ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

                                       
ٟم٘مال قمـ: إٟمّماص اًمتل ىمٞمد هبا طمٗمرباظ روايربة ورش اًمرؾمربؿ  233إٟمّماص  واحلٓمٞمة حمٛمد اًمزياين ص  (1)

ل ث ًمٜمٞمؾ اإلضمازة سم٢مذاف د اًمتٝمرباُمل اًمراضمربربسمح -ب اهلاؿمٛملربٛمٓمٚمرباًم قمبد –د اًمزياين ربربحٛمربُم –اين رباًمٕمثٛم

 .132ص 
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اًمروم : ُمـ ؾمقرة  [53:أية] (وم٠مىمؿ): اعمِمار إًمٞمف سمرب اعمقضع اخلاُمس -5

 . ﴾ ىئ  ی  ی   ی  ی﴿

ُمـ  [32:أية] ش ضمئتٙمؿ وىمؾ ُمٕما » اًمسادس واًمساسمع :اعمِمار إًمٞمف سمرب اعمقضع -6

  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ٴۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ ﴿ؾمقرة اًمزظمرف 

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    وئوئې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ 

 . ﴾ۈئ  ۈئ  

 ومجٕمٝما ٟمافمؿ آظمر سم٘مقًمف:

 ورمحربربربُة اًمبٙمربربربر وهربربربقد وإقمربربربراف 

 

 

 

 يؿ واًمربربربربروم ُمٕمربربربربا ذم اًمزظمربربربربرفُمربربربربر 

   

  : الميزة الرابعة :ضبط الوقوف 
افمٝما ًمٕمٚمقم شمرشمبط سمٙمتاب  -ممثٚمة ذم اًمٙمتاشمٞمب -شمٕمتٜمل اعمدرؾمة اعمٖمرسمٞمة  سم٢مشم٘مان طمٗمَّ

اهلل وُمـ أمهٝما قمٚمؿ اًمقىمػ، وهق قمٚمؿ ًمف أمهٞمتف ذم ومٝمؿ يمتاب اهلل، وـماًمب اًمٙمتاشمٞمب 

اإلُمام  اهلبٓمل )اعمتقرم ب وهق وىمػ يت٘مـ اًمقىمػ قمغم ٟمٔمام اًمقىمػ اعمٕمتٛمد ذم اعمٖمر

 هرب(.933ؾمٜمة 

واًمقىمػ يرضمع آظمتالف ومٞمف إمم ُمذهبلم، أطمدمها: اقمتامد يمٚمامت هل رؤوس 

: ُمراقماة يمٚمامت شمتؿ اعمٕمٜمك واإلقمراب، أو اإلقمراب دون اعمٕمٜمك، أو  أي، واًمثاين

 اعمٕمٜمك دون اإلقمراب.

ل اإلقمراب واعمٕمٜمك ذم وًم٘مد سمٜمك اهلبٓمل وىمٗمف قمغم اعمذهب اًمثاين، ومٝمق يراقم

 .اًمقىمػ وآسمتداء 

قمبداهلل اهلبٓمل  وًم٘مد وصػ ؾمٕمٞمد أقمراب ضمٝمقد اهلبٓمل ذم ُم٘مال ًمف سمٕمٜمقان: أسمق

واضع وىمػ اعمٖمرب
(1)

ومٙمِمػ ومٞمف ضمقاٟمب ُمـ طمٞماة اهلبٓمل، ووصػ ضمٝمقده سم٠مهنا  

                                       
اًمٕمربدد ُمربـ اًمسربٜمة  93-91جمٚمة دقمقة احلؼ وىمد ٟمنم ذًمؽ ذم صمالث طمٚم٘مات، واًمٙمالم اعمذيمقر هٜمربا ذم ص  (1)

 م 1968ومؼماسمر -هرب1378احلادية قمنمة ذو اًم٘مٕمدة 
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ُمبٜمٞمة قمغم ُم٘مايٞمس حمدودة وىمقاٟملم ُمْمبقـمة وىمقاقمد ُمدروؾمة شمرضمع ذم مجٚمتٝما امم 

واعمٕمٜمك، ورسمام يمان سمٕمْمٝما ظماضٕما ًمٗمـ اًمٕمرسمٞمة، وسمٕمْمٝما ًمٗمـ اًمتٗمسػم ...، اإلقمراب 

صمؿ شمٕمرض ٕؾمباب اٟمتِمار ُمذهبف ذم اًمقىمػ داظمؾ اعمٖمرب وظمارضمف ويٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ 

 : وىمػ اهلبٓمل ًمثالصمة أىمسام

ىمسؿ واومؼ اهلبٓمل ومٞمف همػمه، يماًمداين واسمـ إٟمباري وؾمقامها  القسم األول :

 وهق أيمثر وىْمِٗمف.

ىمسؿ شمريمف ومل يٕمتٛمده ًمتجاذب اًمدًمٞمٚملم ومٞمف أو ًمؽمضمٞمح أدًمة  لثاني :القسم ا

 اًمقصؾ قمٜمده أو ٕٟمف إصؾ، واًمقىمػ ـمارئ. 

ىمسؿ اٟمٗمرد سمف، ومل يقاومؼ أطمدا ممـ ؾمب٘مف واًمٜماس ذم هذا ومري٘مان،  القسم الثالث:

ومريؼ ُم١ميد، وومريؼ ُمٜمت٘مد ...
(1)

. 

، وطمسـ، وأطمسـ، ويماف : شمام، وأشمؿ واًمقىمػ قمٜمده ومٞمام يبدو قمغم صمامن ُمراشمب

 وأيمٗمك، وضمائز وُم٘مبقل.

وإٟمام قمرف اًمٕمٚمامء هذه اعمراشمب قمٜمده سماًمتتبع وآؾمت٘مراء، وأُما ُمـ اًمٜماطمٞمة 

اًمٕمٛمٚمٞمة وم٢مٟمف يْمع قمالُمة واطمدة ًمٚمقىمػ، وهل رُمز )صف( اًمداًمة قمغم ـمٚمب اًمقىمػ، 

ـ ذًمؽ  أُمران: ويٚمتزم اًم٘مارئ سماًمقىمػ قمٜمد هذا اًمرُمز ذم مجٞمع اعمراشمب اعمذيمقرة، وهدومف ُم

 اًمتٞمسػم قمغم اعمتٕمٚمٛملم اًمذيـ ٓ يٛمٞمزون سملم ُمراشمب اًمقىمػ. -1

د ذم طمال شمٕمدد اًم٘مراء قمٜمد ىمراءة اعمساقمدة قمغم شمقطمٞمد اًمتالوة سمّمقت واطم -2

درر( ًمرسمح ذم ُمراضمٕمة احلٗمظ أو قمٜمد آؿمؽماك ذم اًمٕمرض قمغم اًمِمٞمخ )اعم (إؾمقار)

                                       
 -هرب 1388( اًمٕمدد اًمثاُمـ ُمـ اًمسٜمة احلادية قمنمة )رسمٞمع إول واًمثاين 136-134جمٚمة دقمقة احلؼ ص ) (1)

م( ووىمػ آُمام اهلبٓمل شمبايٜمت ُمٜمف ُمقاىمػ قمٚمامء اعمٖمرب ،ومٛمـ ُمربادح ًمربف يمسربٕمٞمد 1986ويقًمٞمقز -يقٟمٞمق 

اقمراب ، وُمـ واىمػ ُمٜمف ُمقىمٗما ُمقضققمٞما وقمٚمٛمٞما وهؿ أهمٚمب اًمٕمٚمربامء اًمربذيـ يمرباٟمقا يٜمت٘مدوٟمربف ُمسربتٜمديـ ذم 

ذًمؽ امم سمٕمض اًمقىمقف اًمتل أصمارت اجلدل، وهٜماك ُمقىمػ صماًمث ُمٜمت٘مد ًمف سمّمٗمة ُمبرباًمغ ومٞمٝمربا يمٛمقىمربػ اسمربـ 

 ديؼ، واحلسـ ويماك.اًمّم
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قمٚمٞمف ذم ٖمارسمة سماعمداوُمة اًمذي ضمرت قمادة اعم (احلزب اًمراشمب)اًمقىمت، أو قمٜمد ىمراءة 

 اعمساضمد يمٚمٝما سمٕمد صاليت اًمّمبح واعمٖمرب ُمٜمذ اًم٘مرن اًمسادس اهلجري إمم اًمٞمقم.
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 الثالث الفصل
 واملعاهد الكتاتيب في القران تحفيظ في الرتبوية املعالم
 املمنهج التعخليم في الرتبوية اإلسالمية النظرية : األول املبحث

اًمٙمّتاب سمٕمدة قية ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اعمٛمٜمٝمج قمؼم شمرشمبط اًمٜمٔمرية اإلؾمالُمٞمة اًمؽمسم

 : ُم٘مقُمات شمرسمقية، ُمـ أمهٝما

 : نشوء ما يسمى بأحكام وآداب الكّتاب أوال :
 وذًمؽ ًمقضع أؾمس قمٚمٛمٞمة هلذه احلاضٜمة اًمتٕمٚمٞمٛمة اًمؽمسمقية، وم٘مد قمٜمك اًمٕمٚمامء

اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة ول هذه إؾمس سمقضع أؾمس قمٚمٛمٞمة عمٙمقٟمات اًمُٙمتاب وأريماٟمف، شمتٜما

تٕمٚمؿ واإلسمداع واإلٟمتاضمٞمة، شمِمٛمؾ أداب واًمؽمسمقية ًمتقومػم سمٞمئة قمٚمٛمٞمة حمٗمزة ًمٚم

 اعمتٕمٚم٘مة سم٠مريمان اًمٕمٛمٚمٞمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة،  وهؿ:وإطمٙمام اًمٗم٘مٝمٞمة 

 .(اعمدرر)اًمٗم٘مٞمف اعمحٗمظ  -

 اًمٓماًمب. -

 أوًمٞماء اًمٓمالب وذووهؿ. -

 ذات اًمٙمتاب.  -

 اًمسٚمقيمٞمات اًمتٕمٚمٛمٞمة واًمتٕمٚمٞمٛمة. -

ذم وضع آداب وأطمٙمام اًمٙمّتاب اًم٘مرآين  يمتب شمٜماوًمت شمٗماصٞمؾ دىمٞم٘مة ٓ  أًمٗمت

ٟمجد هلا ُمثٞمال ذم اًمٜمٔمريات اًمٖمرسمٞمة ذم وىمتٝما، مما ي١ميمد أمهٞمة شمتبع هذه اًمٙمتاسمات 

ًمٚمخروج سماًمٜمٔمرية اإلؾمالُمٞمة اًمؽمسمقية واًمتٕمٚمٞمٛمة اًمتل شم١مؾمس ًمبٜماء إٟمسان ُمتٕمٚمؿ، 

 . فربي٘مّدر اًمٕمٚمؿ وحيٗمؾ سم

ٖمريب ُمتٛمٞمزا ذم هذا اًمِم٠من قمغم اًمٙمّتاب اعمنمىمل، إذ شمزظمر اعمٙمتبة ويٕمّد اًمٙمّتاب اعم

اعمٖمرسمٞمة سمٛمجٛمققمة ُمـ اعم١مًمٗمات شمٕمٜمك هبذا اجلاٟمب وشمتٜماوًمف سمٙمؾ دىمة وقمٜماية، وُمـ 

 : أهؿ هذه اًمٙمتب
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 رؾماًمة آداب اعمٕمٚمٛملم، ًمسحٜمقن. -1
(1)

 

قمٜمف أُمالها قمغم اسمٜمف حمٛمد، و هرب(243:)ت هذه اًمرؾماًمة ًم٘مايض اًم٘مػموان وأومري٘مٞمة 

 اؿمتٝمرت، وًمذًمؽ شمٜمسب إًمٞمف سماقمتباره اعمدون هلا.

 قمبد اهلادي محٞمتق: ورسمام يمان هق صاطمب اًمٗمٙمرة ذم إُمالئٝما ي٘مقل د.
(2)

. 

اًمرؾماًمة اعمٗمّمٚمة ٕطمقال اعمٕمٚمٛملم وأطمٙمام اعمتٕمٚمٛملم ٕيب احلسـ قمكم سمـ  -2

 (433: ت)حمٛمد سمـ ظمٚمػ اًم٘ماسمز  وم٘مٞمف اًم٘مػموان 
(3)

. 

 .هرب(737: ت)ٕمروف سماسمـ احلاج اًمٕمبدري اهلل اعم اعمدظمؾ ٕيب قمبد -3

 وىمد حتدث ذم يمتاسمف قمـ اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة ذم ؾمتة ومّمقل.

اًمٗمقائد اجلٛمٞمٚمة قمغم أيات اجلٚمٞمٚمة ٕيب قمكم طمسلم سمـ قمكم سمـ ـمٚمحة  -4

 . هرب (899 :) تاًمِمقؿماوي 

طمٙمام اعمتٕمٚم٘مة سماًمٙمتاشمٞمب حتت قمٜمقان آداب اًم٘مرآن.    ـ سمٕمض ٕا   وىمد حتدث ذم يمتاسمف قم

ضماُمع ضمقاُمع آظمتّمار واًمتبٞمان ومٞمام يٕمرض سملم اعمٕمٚمٛملم وآسماء اًمّمبٞمان  -5

 .هرب (929 :)تٕيب اًمٕمباس أمحد سمـ ؿم٘مرون اعمٖمراوي 

وُمٞمزة هذا اًمٙمتاب يمام يذيمر د/قمبد اهلادي محٞمتق أن ومٞمف ٟم٘مقٓ قمـ يمتب أظمرى 

شمٕمتؼم اًمٞمقم ُمٗم٘مقدة يماحلٚمؾ ًمٚمزٟمايت وهمػمه 
(4)

 

يمام ذيمر د/احلسلم سمـ  –ريز ربزل يماعمٕمٞمار ًمٚمقٟمِمإضاومة إمم سمٕمض يمتب اًمٜمقا

-د ُمٗمراحربربٛمربأطم
(5)

. 

                                       
 إهقاين. وم١ماد هذه اًمرؾماًمة ُمٓمبققمة ضٛمـ يمتاب اًمؽمسمٞمة اإلؾمالُمٞمة سمتح٘مٞمؼ د:أمحد (1)

 .331/ 1طمٞماة اًمٙمّتاب وأدسمٞمات اعمحرضة  (2)

 إهقاين.. وم١ماد هذه اًمرؾماًمة ُمٓمبققمة ضٛمـ يمتاب اًمؽمسمٞمة اإلؾمالُمٞمة  سمتح٘مٞمؼ د:أمحد (3)

 .363/ 1طمٞماة اًمٙمتاب وأدسمٞمات اعمحرضة  (4)

وماق اعمٜمِمقدة ص  (5)  .25 -24ذم سمحثف :اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة ذم اعمٖمرب سملم إطمٙمام اًمٗم٘مٝمٞمة واعمامرؾمة اًمٕمٛمٚمٞمة ؤا
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 :التعلم : الحث على  ثانيا
شمٕمتٛمد اًمٜمٔمرية اإلؾمالُمٞمة ذم اًمتٕمٚمؿ قمغم احلث  قمٚمٞمف سمقرود ٟمّمقص ُمـ اًم٘مرآن 

واًمسٜمة، شمدقمق ًمٚمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، ودمٕمؾ ذًمؽ ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسمات وأزيماها، وهذا 

 .( اىمرأ)ؾمتقر إُمة اعمسٚمٛمة هق يمٚمٛمة ُمـ ديِمٝمد ًمف أن أول ُما ٟمزل 

وىمد ضماءت ذم يمتاب اهلل آيات حتث قمغم شمٕمٚمٛمف ُمـ ُمثؾ أية  اًمتل يسٛمٞمٝما 

 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ ﴿ ُمٓمرف سمـ قمبداهلل آية اًم٘مراء وهل  ىمقًمف شمٕمامم:

ىئ  ېئېئ ىئىئ  ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ

 .[33 -29]هماومر:  ﴾حئ     مئ  ىئ      جئی   ی  ی  ی

ًمذي طمٙمؿ سماخلػمية عمـ يتقمم شمٕمٚمٞمؿ يمتاب اهلل مما وُمـ أقمٔمؿ إطماديث احلديث ا

دومع أسما قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل أن يٛمٙمث أرسمٕملم ؾمٜمة يٕمٚمؿ اًم٘مرآن ذم اعمسجد اجلاُمع 

هذا اًمذي أىمٕمدين  ش خيركم من تعلم القرآن وعلمو»سماًمٙمقومة وهق ي٘مقل قمـ طمديث 

شُم٘مٕمدي هذا 
 (1)

 . 

  : فرضية التعلم ثالثا :

د قمغم إرث قمٚمٛمل يرى وضمقب اًمتٕمٚمؿ، ويٗمرض قمغم اًمٜمٔمرية اإلؾمالُمٞمة شمٕمتٛم

وأٟمف وأن هذا طمؼ ًمألسمٜماء قمغم آسمائٝمؿ، أشمباقمف أن يٕمٚمٛمقا أوٓدهؿ اًم٘مراءة واًمٙمتاسمة، 

شإٓ واًمد ضماف، ٓ رهمبة ًمف ذم اخلػم»ٓ يٗمرط ذم ذًمؽ 
(2)

. 

وىمد شمبٕمف قمغم ذًمؽ شمٚمٛمٞمذه اإلُمام أسمق قمٛمران اًمٗماد ومدقما إمم إضمبارية اًمتٕمٚمٞمؿ ذم 

 اب يمام ىمدُمٜما.اًمٙمت

د ٟم٘مؾ اًمِمقؿماوي أن اًم٘ماسمز سمؾ يرى أن يٕماىمب وزم أُمره إن مل يستجب، وىم

ن اؾمتٓماع دومع إضمرة وما»ُمتٜمع ُمـ شمسٚمٞمؿ وًمده إمم اعمٙمتب، ويٜمٙمؾ سمٛمـ ا»ىمال: 

                                       
 .3/ 1اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم  (1)

 .128اًمرؾماًمة اعمٗمّمٚمة ًمٚم٘ماسمز ص  (2)
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 .ش جيؼم قمغم ُما يٜمقسمف ُمـ أضمرة اعمٕمٚمؿوشيدومع ًمزاُما 

ن ىمدر قمٚمٞمف وُمـ أسمك ـمرد وٟمٗمل إ»هب ذم ذًمؽ ُمذهبا ؿمديدا إذ ي٘مقل: سمؾ ويذ

شهلدُمف ريمٜما ُمـ أريمان اًمديـ ،وٓ دمقز ؿمٝمادشمف وي١مدب أدسما وضمٞمٕمًا 
 (1)

. 

ويٜماىمش اًمٗم٘مٝماء اًمذيـ يمتبقا ذم أدسمٞمات اًمٙمتاشمٞمب هذا اعمقضقع سمٙماُمؾ ومرضٞماشمف 

وأطمقاًمف وجيٞمبقن طمتك ومٞمام مل يٙمـ اًمقزم يستٓمٞمع دومع أضمرة اًمٙمّتاب ومان وزم أُمر 

اعمسٚمٛملم )احلايمؿ( يتقمم ذًمؽ
(2)

 . 

 : : التدرج في التعليم رابعا
ـ أؾمس شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتّاب اعمٖمريب. ـ هذا يم٠مؾماس قمٚمٛمل ُم  وىمد ؾمبؼ احلديث قم

وهٜما جيدر احلديث قمٜمف يمٛم٘مقم ُمـ ُم٘مقُمات اًمٜمٔمرية اإلؾمالُمٞمة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ، إذ أن 

 اًمتٕمٚمٞمؿ اإلؾمالُمل ي٘مقم قمغم اًمتدرج ذم إقمٓماء اعمٕمٚمقُمات، يماًم ويمٞمٗمًا.

ذم شم٘مسٞمؿ اًمسقرة إمم ُم٘ماـمع وشمقزيٕمٝما ذم إًمقاح، ومٞمساقمد  وئمٝمر هذا ضمٚمٞما

ذًمؽ اًمٓماًمب قمغم احلٗمظ، وحيس اًمٓماًمب يمٚمام طمٗمظ ُم٘مٓمٕما ىمد يمتبف ذم ًمقطمف أٟمف 

أٟمجز، وهذا حي٘مؼ هدوملم شمٕمٚمٞمٛمٞملم مها: دمزئة اعمٜمٝمج، وطمٗمز اعمتٕمٚمؿ طمٞمٜمام حيس 

 سماإلٟمجاز ودومٕمف ًمٚمٛمقاصٚمة ذم اًمتٕمٚمؿ.

 : فرديةمراعاة الفروق ال خامسا :
ُمـ ُمزايا اًمتٕمٚمٞمؿ اإلؾمالُمل ذم اًمٙمتاشمٞمب ُمراقماة اًمٗمروق اًمٗمردية، وهذا ُمـ 

إؾمس اًمتل قمٜمل هبا ُمٕمٚمٛمق اًمٙمتاشمٞمب، وهق أُمر ًمف أمهٞمتف ذم اؾمتٞمٕماب اًمٓمالب 

 ًمٚمٛم٘مدار اعمٓمٚمقب طمٗمٔمف، ويتْمح هذا ُمـ ضمٝمتلم:

ىمد أوٓ: شم٘مسٞمؿ اعمتٕمٚمٛملم امم ـمب٘مات صمالث: ُمبتدئقن، وُمتقؾمٓمقن، وُماهرون و

 ؾمبؼ شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ أصمٜماء احلديث قمـ ُمراطمؾ اًمٙمّتاب.

                                       
 سمز(.)وهل همػم ُمقضمقدة ذم اًمرؾماًمة اعمٗمّمٚمة ًمٚم٘ما 192-191اًمٗمقائد اجلٛمٞمٚمة ًمٚمِمقؿماوي ص  (1)

 .129يٜمٔمر اًمرؾماًمة اعمٗمّمٚمة ًمٚم٘ماسمز ص  (2)
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ٖٕ٘ 

ش وشمتؿ قمٛمٚمٞمة اًمٙمتاسمة طمسب درضمات اعمتٕمٚمٛملم وأقمامرهؿ ..»
 (1)

 

طمسب ىمدرشمف قمغم  –: إقمٓماء يمؾ ـماًمب ُم٘مدارًا ُمـ اًم٘مرآن اًمرسمع أو اًمثٛمـ  صماٟمٞما

 جيٕمٚمقن ـمالهبؿ يمٚمٝمؿ ذم درضمة واطمدة. ومٛمٕمٚمٛمق اًمٙمتاشمٞمب ٓ –احلٗمظ 

 متّٞمز اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة اًمذي ؾمب٘مت سمف اعمدارس احلديثة.ويٕمد هذا إُمر ُمـ 

اعمدرؾمة اًم٘مرآٟمٞمة حتتقي قمغم قمدة ُمستقيات ُمتٗماوشمة ذم طمجرة واطمدة، اًمٌمء »

اًمذي ومِمٚمت ومٞمف اعمدرؾمة احلديثة قمغم ُمستقى اعمديٜمة، وماعمتٕمٚمٛمقن ذم اعمدرؾمة اًم٘مرآٟمٞمة 

ٔمًا، ومٜمجد جمٛمققمة ذم ذم طمجرة واطمدة، يتٗماوشمقن أقمامرًا وذيماء، واؾمتٞمٕماسمًا وطمٗم

ُمرطمٚمة اًمتٝمجل وأظمرى ذم ُمرطمٚمة اًمتٕمٚمٞمؿ سماعمحايماة وأظمرى سمدأت شمٕمتٛمد قمغم 

واًمٙمؾ ذم ٟمٔمام حمٙمؿ سمديع،  ،دماوزت ُمرطمٚمة اإلُمالء وآؾمتامع ٟمٗمسٝما وأظمرى

واعمٕمٚمؿ قمغم سمّمػمة ُمـ يمؾ واطمد، يسٛمع هلؿ ىمراءة إًمقاح يقُمٞمًا، وىمراءة إؾمقار 

 ش سماًمتٜماوب واعمسػمة شمتحرك 
(2)

. 

اه متّٞمز أصحاب اًم٘مدرات اًمٕماًمٞمة وُمراقماة هذا إُمر جيٕمؾ اًمٗم٘مٞمف يدومع ذم ادم

وًمٚمٗم٘مٞمف اعمٕمٚمؿ احلؼ ذم أن يٜمت٘مؾ سماًمتٚمٛمٞمذ ُمـ ُمرطمٚمة إمم أظمرى طمسبام يراه ُمـ »

ومٙمرية وطمٗمٔمٞمة، ومال يٜمتٔمر اٟمتٝماء اًمسٜمة اًمدراؾمٞمة ًمٞمٜم٘مؾ اًمٓمٗمؾ ُمـ  تاؾمتٕمدادا

ُيٙمتب ًمف سمرسقمة يٜمت٘مؾ يقُمٞما ُمـ ُمستقى  ُماُمستقى ٔظمر، وماًمتٚمٛمٞمذ اًمذي حيٗمظ 

يٜمتٔمر اعمتٕمثريـ اًمذيـ ًمٞمست هلؿ اؾمتٕمدادت ومٓمرية ًمٚمحٗمظ  ٔظمر طمٞمث ٓ

 ش وآؾمتٞمٕماب ..
(3)

 

 : سادسا : العناية بالوسائل التعليمية
يٕمد ُمقضقع وؾمائؾ اًمتٕمٚمؿ ُمـ أوًمقيات اًمؽمسمقيلم اًمٞمقم، ويمٚمام يمان اعمٕمٚمؿ ىمادرا 

                                       
 .65حمٛمد طماومظ ص  –دور اًمٙمّتاب اًم٘مرآين  (1)

 .1/23إٟمّماص اًم٘مرآٟمٞمة  (2)

 .1/23إٟمّماص اًم٘مرآٟمٞمة  (3)
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تٕمٚمٞمٛمة يمان أىمدر قمغم إيّمال قمٚمٛمف ًمٚمٛمتٕمٚمٛملم، إضاومة عما قمغم اؾمتٕمامل اًمقؾمائؾ اًم

 متثٚمف ُمـ شمِمقيؼ وضمذب.

واًمٙمتاشمٞمب شمٕمتٛمد اقمتامدًا ىمقيًا قمغم اؾمتخدام اًمقؾمائؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة اعمتٛمثٚمة ذم 

إًمقاح ًمتٕمٚمؿ ُمٝمارة اًمٙمتاسمة واخلط ،وطمٗمظ اًم٘مرآن سمرؾمٛمف اعمٕمتٛمد ذم يمتاسمتف. وشمٕمد 

يمام ؾمبؼ احلديث قمٜمف ذم  –ٞمزاهتا ذم طمٗمظ اًم٘مرآن اعمدرؾمة اعمٖمارسمٞمة قمٛمقُما ُمـ أُمٞمز ُم

اؾمتٕمامل اًمٚمقح يمقؾمٞمٚمة شمٕمٚمٞمٛمٞمة هلا دورها اًمٗمّٕمال ذم شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن  –اًمتٙمتٞمب 

 وقمٚمقُمف اعمرشمبٓمة سمحٗمٔمف ُمـ قمٚمقم اًمرؾمؿ واًمْمبط واًمقىمػ.
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 األثر الرتبوي: املبحث الثاني 
٘مرآٟمٞمة يرى أهنا حتٛمؾ ذم ٟمٔماُمٝما اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمرشمبط سمٕمدة إن اعمت٠مُمؾ ذم اًمٙمتاشمٞمب اًم

وذًمؽ ذم  ارشمباط اًمتٕمٚمٞمؿ سماعمسجد أو  ،ٝمد هلا سم٠مصمرها اًمؽمسمقي واإليامينيِم ُمٙمقٟماٍت ُما

وُمـ ارشمباط اًمتٕمٚمؿ سمٛم١مدب وُمٕمٚمؿ ًمف اعمٙمان اًمذي سمجاٟمب اعمسجد، د وهق اعمسٞم

آضمتامقمٞمة. وهذا قمرض ًمبٕمض ُمقاصٗماشمف، وُمـ إىماُمة هلا أصمرها ذم اًمؽمسمٞمة اإليامٟمٞمة و

 هذه أصمار: 

 : غرس احترام القرآن وتعظيمو في نفوس الطلبة : أوال
إن شمٕمقيد اًمٜماؿمئة ُمٜمذ اًمّمٖمر قمغم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن ًمف أصمره ذم شمٕمٔمٞمؿ أطمٙماُمف 

 : وطمدوده وأواُمره وٟمقاهٞمف، وُمـ اًمسبؾ اًمتل متٞمزت هبا اًمٙمتاشمٞمب

 : تعظيم الماء الذي يمحى بو اللوح
 يكم: تبع ذم حمق إًمقاح اًمتل يمتب ومٞمٝما اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب ُماومٛمـ اعم

 : أن اعماء اًمذي يٛمحك سمف ُماء ٟم٘مل ـماهر. أوٓ 

: أن هذا اعماء يٚم٘مك ذم إٟماء ظماص، طمٗمٔما ًمٚم٘مرآن ُمـ رُمٞمف ذم ُمٙمان ٓ يٚمٞمؼ  صماٟمٞما

أو ىمد يتٕمرض ًمإلهاٟمة، وُمـ صمؿ يّمب ذم طمٗمرة شمراسمٞمة. وىمد وىمٗمت سمٜمٗمز قمغم هذه 

 .-وؾمٞم٠ميت اًمتٕمريػ هبا –ٞمة ذم زياريت ًمٙمتاب ُمدرؾمة زاوية ؾمٞمدي اًمرايض اًمٕمتٞم٘مة اًمٕمٛمٚم

 ( :الفقيو الُمدرر أو)باط في التعليم بمعلم ومؤدب وىو االرت ثانيا :
سمٕمد إرسة، وًمف أصمره إؾماد ذم صٞماهمة يٕمّد اًمٙمّتاب اًم٘مرآين اعمدرؾمة إومم 

 واًمٕمٚمٛمٞمة واًمٗمٙمرية.ؿمخّمٞمة اًمٓمٗمؾ وشمِمٙمٞمؾ وضمداٟمف وُمقاهبف اًمٕم٘مٚمٞمة 

اًمٕمٚمٛمل ومحسب، سمؾ   واًمٙمتاشمٞمب شمقصمؼ ارشمباط اًمٓمالب سمٛمٕمٚمٛمٝمؿ ًمٞمس ذم اجلاٟمب

ويٛمثؾ هلؿ ىماُمة قماًمٞمة اًمسٚمقك أقمٔمؿ، ٕهنؿ يٕمدوٟمف ىمدوة، ذم إصمر اًمؽمسمقي 

 يتساسم٘مقن ًمٚمت٠مد هبا، وي٠مظمذون قمٜمف أظمالىمف ويت٠مصمرون سمف أيام شم٠مصمر.

ف قمٜمف آ ا ـمٞمٚمة يقُمف، وٓ يٙماد يٗمّمٚمواًمٓماًمب ذم اًمٙمتاب يٚمتّمؼ سم٠مؾمتاذه يمثػم
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وهذا آرشمباط ًمف أصمره ذم شمٜمِمئة اًمٓماًمب، وشمٕمقيده قمغم أوىمات إيمؾ أو اًمٜمقم. 

أصقل هذا اًمديـ يماًمّمالة، وًمف أصمره ذم شم٘مقيؿ ؾمٚمقك اًمٓماًمب وشمريمٞمز إظمالق 

  .اًمٗماضٚمة ودمذيرها ذم طمٞماشمف، ويٙمقن حتت ُمالطمٔمة ُم١مدسمف وُمٕمٚمٛمف

 –وظماصة ذم اعمايض –حيٛمٚمف ُمـ ُم١مهالت قمٚمٛمٞمة وديٜمٞمة  سمام وًم٘مد يمان هذا اعمٕمٚمؿ

ذا أصمر ومّٕمال ذم إظمراج أضمٞمال ُم١مُمٜمة ُمرشمبٓمة سمرهبا، طماومٔمت قمغم ديٜمٝما وقمٚمقُمٝما طمتك 

 ذم أؿمد احلآت اًمتل ُمرَّ هبا اعمٖمرب أوىمات آؾمتٕمامر.

 -ريخ اإلؾمالُمل واعمٖمريب ًم٘مد ؿمٝمد شماريخ اًمٙمّتاب اًم٘مرآين ومؽمات ازدهار ذم اًمتا»

، شمقمم أُمره ذم أطمٞمان يمثػمة يمبار اًمٗم٘مٝماء وأهؾ اًمدراية سمْمبط اًمٙمتاب  -سماخلّمقص

اًمٕمزيز، اًمٕمارومقن سماعمٜمٝماج اًمؽمسمقي اإلؾمالُمل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، يمام أن وضمقد 

اًمٙمّتاب سمجاٟمب اعمسجد وارشمباـمف سماعمجتٛمع يمان قماُمال آظمر ذم أداء رؾماًمة اًمٙمّتاب 

يمبار اًمٕمٚمامء وضمٝماسمذة اًمٗمٙمر واًمسٞماؾمة اًمذيـ ىمادوا إُمة يماُمٚمة ذم إُمة إذ خترج ُمٜمف 

  ش هبؿ اًمِمٕمقبوؾمٕمدت 
(1)

. 

 

 

                           

                                       
 .284اًمٕمريب سمقؾمٚمٝمام  ص  –ٟمحق دمديد ُمٜماهج شمدريس اًم٘مرآن سماًمٙمتاشمٞمب  (1)
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واألبعاد االجتماعية والنفسية في  ةاإليمانيالرتبية :  املبحث الثالث
 الكتاب القرآني وآفاقه الربانية من خالل وظيفة اإلقامة الدراسية،

اًمدراؾمٞمة ُما يٕمؿ اًمٔمرف اًمزُماين وهق قمبارة قمـ اعمدة اًمتل وٟمٕمٜمل سماإلىماُمة 

ي٘مْمٞمٝما اعمتٕمٚمؿ ذم اًمٙمتاب وهق يتاسمع قمٛمٚمٞمة احلٗمظ واًمتحّمٞمؾ ًمٙمتاب اهلل، ويتٚم٘مـ 

اًمٕمٚمقم اعمرشمبٓمة سمتقصمٞمؼ ُمٕمارومف ومٞمف، واًمٗم٘مف ذم اعمتقن اعمساقمدة قمغم شمرؾمٞمخ شمٚمؽ 

ومٞمٝما ويٜمٕمٙمس ُم٘مدار اعمٕمارف ذم اًمٜمٗمس، وايمتساب اعمٚمٙمة اًمٕمٚمٛمٞمة اًمتل يتجغم 

 اؾمتٞمٕماسمف ًمٚمٗمـ وومٝمٛمف ًم٘مقاقمده وضبٓمف عمسائٚمف وىمْماياه.

يمام ٟمٕمٜمل سماإلىماُمة اًمدراؾمٞمة أيْما ُما يٕمؿ اًمٔمرف اعمٙماين، وٟمٕمٜمل سمف اًمٗمْماء 

اعم١مؾمسة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة ذم اًمٙمتاب أو ويِمٛمؾ   اًمتٕمٚمٞمٛمل اًمذي حيتْمٜمف أصمٜماء ُمدة شمٕمٚمٛمف،

أو همػم  عمَْْحرضة( أو)اجلاُمع( أو)اعمٙمتب()اعمسٞمد( أو)اعمَْٕمَٛمرة( أو)احِلَْمار( أو)ا

ذًمؽ مما يٓمٚمؼ قمغم شمٚمؽ اعم١مؾمسة سمحسب اجلٝمات واحلقارض ذم اًمدول اعمٖمارسمٞمة، وٓ 

ؾمّٞمام ذم اعمٖمرب إىمَم اًمذي ُما يزال سماًم٘مٞماس إمم دول اعمٖمرب إظمرى يماجلزائر 

ٕمٚمٛملم ومٞمٝما وشمقٟمس وُمقريتاٟمٞما وًمٞمبٞما يٕمتؼم ذم اًمٓمٚمٞمٕمة ذم قمدد اًمٙمتاشمٞمب ووومرة اعمت

 واًمٕمٜماية اًمِمٕمبٞمة واًمرؾمٛمٞمة هبا ويمثرة احلٗماظ ًمٚم٘مرآن ذم احلقارض واًمبقادي قمغم اًمسقاء.

 : الجهات المشهورة بالكتاتيب في المغرب
وٟمٔمرا ٓىمتّمار اعمٖمارسمة ذم اًم٘مرون إومم قمغم شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وضمٕمٚمٝمؿ ًمف 

٘مدم ًمٜما ذم ىمقل اسمـ يمام شم -أصؾ اًمتٕمٚمٞمؿ، وقمٚمٞمف يٜمبٜمل ُما حيّمؾ ُمـ اعمٚمٙمات 

وسمٜماء قمغم ُما أومتك سمف قمٚمامؤهؿ وأظمذ سمف قماُمتٝمؿ ُمـ إضمبارية اًمتٕمٚمٞمؿ ذم  -ظمٚمدون

اًمُٙمتاب واقمتباره طم٘ما ُمستح٘ما ًمٚمقًمد قمغم أسمٞمف، وُما درج قمٚمٞمف اعمتٕماىمبقن قمغم احلٙمؿ 

ذم اًمدول اًمتل طمٙمٛمت اعمٖمرب ُمـ زُمـ اًمٗمتح اإلؾمالُمل ُمـ اقمتامد اًمٙمتاشمٞمب 

رب)اعمسايد( ربٞمؿ، واًمٕمٛمؾ قمغم شمزويد احلقارض سمطمٞمدة ذم اًمتٕمٚموؾمٞمٚمة شمٙماد شمٙمقن اًمق
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و)درب([(طمقُمة)يمؾ ]ذم  و)اًمٙمتاشمٞمب(
(1)

ًمزام اًم٘مبائؾ ذم اًمبقادي سماختاذ وإ 

ومٞمٝما ًمٚم٘مٞمام سمتٕمٚمٞمؿ  )اعمدرريـ(ُمِمارـمة اعمٕمٚمٛملم و)اإلطمْمارات( و( )اجلقاُمع

 ٕمٚمؿ )اعمدرر(اهنؿ إًمٞمٝما وىمٞماُمٝمؿ سم٠مُمر اعماًمّمبٞمان وحتٗمٞمٔمٝمؿ اًم٘مرآن، وإدظمال صبٞم

وُم١مٟمتف وأضمرشمف، وم٘مد اؾمت٘مرت هذه إقمراف إمم اًمٞمقم، وأُمست داظمٚمة ذم اًمٜمٔمام 

أو)وم٘مٞمف اعمسجد( أو)ـماًمب  اًمٕمام، وأُمسك وضمقد )ُمدرر اجلامقمة(آضمتامقمل 

ضمزءا ٓ يتجزأ ُمـ اعمٜمٔمقُمة آضمتامقمٞمة احلرضية واًم٘مبٚمٞمة، سمؾ هق رأؾمٝما  اًم٘مبٞمٚمة(

 اًمٜمائٞمة قمـ احلرض طمٞمث شمِمتد احلاضمة إًمٞمف. ورئٞمسٝما. وٓ ؾمّٞمام ذم اًمبقادي

وىمد ؿماع سملم ـمٚمبة اًم٘مرآن اًمذيـ يِمدون اًمرطمال ذم اعمٖمرب إمم اجلٝمات ذم ـمٚمب 

ذم اًمدًٓمة قمغم أهؿ اجلٝمات  (مسجد)احلذق ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، شمداول اًمرُمز سمحروف 

إرسمع اًمتل شمٜمتنم ومٞمٝما ُم١مؾمسات اإلىمراء، وشمِمتٝمر سمقومرة وُمٝمارة اًم٘مراء ومٞمٝما 

 ظماصة ذم قمٚمؿ اًمرؾمؿ واًمْمبط.و

، وهل ىمبٞمٚمة جماورة عمديٜمة ُمرايمش ىمد اؿمتٝمرت ويٕمٜمقن سمرُمز )اعمٞمؿ( )َُمْسٗمٞمَقة(

ُمـ ىمديؿ ُمٜمذ أيام اًمدوًمة اًمٚمٛمتقٟمٞمة اعمراسمٓمٞمة ذم اًم٘مرن اهلجري اخلاُمس سمٙمثرة طمٗماظ 

 اًم٘مرآن ومٞمٝما سمرواياشمف وإشم٘مان قمٚمقُمف وُمتقٟمف وطمٗمٔمف.

وهل ىمبائؾ يمثػمة، ومتتد ذم ضمٜمقب  ؾمقس(وأُما طمرف اًمسلم ومػمُمزون سمف إمم )

 اعمٖمرب مما يكم ُمرايمش إمم أىمَم اًمّمحراء اعمٖمرسمٞمة وُمقريتاٟمٞما.

وهل جمٛمققمة ُمـ اًم٘مبائؾ ذم ؿمامل اعمٖمرب  وأُما طمرف اجلٞمؿ ومٞمِمػم إمم )ضِمباًَمة(

متتد ُمـ ُمديٜمة وماس إمم ؾماطمؾ اًمبحر إسمٞمض اعمتقؾمط مما يِمٛمؾ ىمبائؾ اًمريػ إمم 

  وىمبائؾ همامرة.ُمديٜمة ـمٜمجة وأصٞمال

وهل جمٛمققمة ىمبائؾ إمم اًمٖمرب ُمـ ُمرايمش ومتتد  وأُما اًمدال ومػمُمز إمم )ديماًمة(

                                       
 اًمٞمقم. احلقُمة واًمدرب ذم ُم٘ماسمؾ احلل اًمسٙمٜمل اًمّمٖمػم ( 1)
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ُمـ وادي أم اًمرسمٞمع إمم ىمبٞمٚمة )طماطمة( ذم اجلٜمقب ز قمغم اًمساطمؾ إـمٚم

وقَمْبدة و)اًمِمٞمافمٛمة(
(1)

  . 

وُمّمداق ُما ىماًمف صاطمب اًمرُمز قمـ ىمبائؾ ؾمقس ُما ٟمجده ذم اًمٙمتاسمات اًمتل 

 ـ ظمرجيل هذه اًمٙمتاشمٞمب ُمـ قمٚمامء ؾمقس اعمذيمقرة.صدرت قمـ ـمائٗمة ُم

واصٗما  سمف )ؾمقس اًمٕماعمة(ومٝما هق ُم١مرخ هذه اجلٝمة ُمـ سمالد اعمٖمرب ي٘مقل ذم يمتا

 عما قمٚمٞمف احلال ذم ضمٝمتف ذم اًم٘مرن اعمايض:

ىمٚمام دمد ىمرية ذم هماًمب ٟمقاطمل ؾمقس إٓ ويمان رسمع ؾمٙماهنا أو ُما ي٘مارب »

ش اخلٛمس ومٛمـ اًمٜمدورمخسٝمؿ ُمـ طمٗمٔمة اًم٘مرآن، أُما اًمتل ومٞمٝما 
 (2)

. 

وي٘مقل أطمد أسمٜماء هذه اجلٝمة ذم سمحث ًمف قمـ احلريمة اًمٕمٚمٛمٞمة ذم اًم٘مرٟملم احلادي 

 : قمنم واًمثاين قمنم ذم ضمٜمقب اعمٖمرب سمٛمديٜمة شماروداٟمت اًمسقؾمٞمة

يرشمبط اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمديٜمة سماعمساضمد واًمٙمتاشمٞمب واًمزوايا واًمرسماـمات، إمم ضماٟمب »

شمٙمقن ضمقاٟمبف  ٝمام سمٚمٖمت ُمـ اًمّمٖمر ُمـ )يُمتاب(ٚمق طمارة ُماعمدارس، وٓ شمٙماد خت

هماصة سماًمّمٖمار، وهؿ ُمٜمٝمٛمٙمقن ذم طمٗمظ اًم٘مرآن وُمبادئ اًمٕمٚمقم
(3)

ويبٚمغ اًمتٜماومس  

ش أؿمده سملم اًمٙمتاشمٞمب ذم ضمقدة احلٗمظ واحِلْذق ويمثرة اعمتخرضملم
 (4)

. 

وي٘مقل أطمد يمبار اعمدرريـ اعمامرؾملم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ سمسقس، وهق اًمٞمقم ؿمٞمخ ـماقمـ ذم 

ُمدَّ اهلل ذم قمٛمره ذم قماومٞمة وأدام اًمٜمٗمع سمف  –يمر زم اًمِمٞمخ قمبد اهلادي محٞمتق اًمسـ يمام ذ

                                       
هذا اًمرُمز وشمٗمسػمه مما اؾمتٗمدشمف ؿمٗمقيا ُمـ اًمديمتقر قمبد اهلادي محٞمتق ذم زياريت ًمٚمٛمٖمرب وىمد وىمٗمت سمٜمٗمز  (1)

 قمغم طم٘مٞم٘مة  ذًمؽ سمزياريت ًمٕمدد ُمـ اًمٙمتاشمٞمب ذم ديماًمة وؾمقس وؿمامل اعمٖمرب سمٓمٜمجة. 

  .32ؾمقس اًمٕماعمة عمحٛمد اعمختار اًمسقد: ص  (2)

شمسربٝمؾ ىمقاقمربد اًمرؾمربؿ   ؾمقس سملم حتٗمٞمظ اًم٘مرآن وحتٗمٞمظ سمٕمض اًمٜمّمربقص اًمتربليمثػما ُما جيٛمع اعمدررون ذم (3)

اعمرؿمربد )ض ُمبادئ اًمٗم٘مف يمٛمٜمٔمقُمة اسمـ قماذ وسمٕم (اًمتاءات)و (اًمٔماءات)و (احلذومٞمات)واًمْمبط وظماصة 

 (.عمٕملم قمغم اًمرضوري ُمـ قمٚمقم اًمديـا

ّمٚمقيت: جمٚمة يمٚمٞمة اًمنمربيٕمة: اًمٕمربدد احلريمة اًمٕمٚمٛمٞمة  ذم اجلاُمع اًمٙمبػم سمٛمديٜمة شماروداٟمت ًمألؾمتاذ ُمّمٓمٗمك اعم (4)

 .143إول ص 
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اخلاص  (اًمٙمتاب)وذًمؽ ذم يمتاسمف اعمسٛمك )اعمدرؾمة إومم( وهق يٕمٜمل هبا  –

 سماًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآين حتت قمٜمقان:

 أو اعمٕمٚمؿ. (اعمدرر)ويٕمٜمل سماًمٓماًمب:  (اًمٓماًمب واعمٝمام اًمتل شمٜماط سمف)

جدهؿ سمام هق ذم طماضمة إًمٞمف، وأول ذًمؽ أن ي٘مٞمٛمقا ومٞمف يتٕماهد أهؾ يمؾ ىمرية ُمس»

ُمـ خيتاروٟمف ومٝمام وديٜما ومهة، ًمٚمّمالة هبؿ مجاقمة، وًم٘مراءة اًمقصمائؼ، وًمٙمتب اًمرؾمائؾ 

حلسـ فمٜمٝمؿ سمٛمـ ؿمارـمقه، وٓ ؾمّٞمام اًمٕمجائز، وًمتٕمٚمٞمؿ أوٓدهؿ  –وًمالؾمؽمىماء 

اًمّمٖمار، قمغم وفمٞمٗمة
(1)

 ي٠مظمذها ُم٘ماسمؾ ذًمؽ. 

غم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًم٘مرآن وم٘مط، سمؾ يٕمٚمٛمٝمؿ ُمٕمف آداب اًمديـ، قم (اًمٓماًمب)وٓ ي٘متٍم 

يمّمٗمات اهلل ورؾمٚمف ومجٞمع ُما جيب اقمت٘ماده قمغم اعمٙمٚمػ مما ضماءت سمف أيات 

وإطماديث، ُمـ أن هلل يمتبا ُمٜمزًمة، وأن ًمف رؾمال إمم إُمؿ، وًمف ُمالئٙمة ٓ يٕمّمقن 

 اهلل، وُمـ وضمقد اجلـ اًمِمٞماـملم.

ؾمت٘مرار إسمدي، ظمتؿ اهلل ًمٜما سماحلسٜمك، ورزىمٜما ويٕمٚمٛمٝمؿ ُما ي٠ميت سمٕمد اعمقت إمم آ

 احلسٜمك وزيادة.

يمام يٕمٚمٛمٝمؿ يمٞمٗمٞمة اًمقضقء وإذان واإلىماُمة، واًمّمالة وأوىماهتا، وحيٗمٔمٝمؿ 

اًم٘مٜمقت
(2)

واًمتِمٝمد 
(3)

، ودقماء صالة اجلٜمازة، وٟمحق ذًمؽ يمٛمتـ اسمـ قماذ ذم اًمٗم٘مف 

شواًمؼمدة واهلٛمزية ذم اعمديح
 (4)

. 

ؾمالم وقمددها، ومٞمقضمف إًمٞمٝمؿ سمّمقت قمال سمٕمد قمٍم ويٕمٚمٛمٝمؿ أيْما ىمقاقمد اإل

 : إرسمٕماء أو صبٞمحة اخلٛمٞمس إؾمئٚمة اًمتاًمٞمة

                                       
 يٕمٜمل: إضمرة اًمتل يتؿ آشمٗماق قمٚمٞمٝما، وهماًمبا ُما شمٙمقن ُمـ اعمحاصٞمؾ اًمزراقمٞمة. (1)

يٕمٜمل اًمدقماء اًمذي يدقمك سمف ىمبؾ اًمريمقع ذم اًمريمٕمربة اًمثاٟمٞمربة ُمربـ صربالة اًمّمرببح طمسربب ُمربا قمٚمٞمربف اعماًمٙمٞمربة ذم  (2)

 اعمٖمرب، وهق قمٜمدهؿ ُمـ ُمستحبات اًمّمالة.

 يٕمٜمل ذم اًمّمالة. (3)

 يٕمٜمل: ىمّمٞمديت اًمِمٞمخ ذف اًمديـ اًمبقصػمي ذم اعمديح واًمسػمة اًمٜمبقية. (4)
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 .إًمخ.ىماقمدة سمٜمل اإلؾمالم؟ ُماهل...؟ .. قمغم يمؿ -

، ×يمام يٚم٘مٜمٝمؿ طمٙماية إذان، وـمٚمب اًمقؾمٞمٚمة سمٕمده ُمـ اهلل شمٕمامم ًمٜمبٞمف إيمرم 

ٝمؿ قمغم اًمدقماء سمٕمد ذًمؽ وأن يبٕمثف ُم٘ماُمًا حمٛمقدا ًيمام ورد ذم صحٞمح إطماديث، وحيث

ٕٟمٗمسٝمؿ وواًمدهيؿ وُمِماخيٝمؿ
(1)

. 

وهٙمذا حتقًمت وفمٞمٗمة اًمٙمتاشمٞمب ذم اعمٖمرب إمم رؾماًمة شمرسمقية، ومل شم٘مػ قمٜمد يمقهنا 

ُم١مؾمسة شمٕمٚمٞمٛمٞمة سمحتة، وهبذا شم٠مشّمك هلا أن شمتٖمٚمٖمؾ ذم وضمدان ؾمٙمان اعمٖمرب، وشمٕمؿ 

ن حتتؾ ُمٙماٟمًا اًمقـمـ يمٚمف سمادية وطمارضة ُمـ أىمّماه إمم أىمّماه، وسمذًمؽ اؾمتٓماقمت أ

سمارزًا ذم ُمٜمٝماج اًمتٕمٚمٞمؿ إوزم ذم اعمٖمرب، وأن هتٞمٛمـ قمغم اًمساطمة سمقصٗمٝما 

ُم١مؾمسات شمرسمقية ؿمٕمبٞمة ُمتجذرة ذم اًمتاريخ اعمٖمريب، وُمِمٙمٚمة ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمٛمقُمل 

 اًمذي يبذل ًمٚمجٛمٞمع سماعمجان أو قمغم إيمثر، سمتٙماًمٞمػ زهٞمدة ويسػمة.

 : الرحلة التعليمية
ذم  (اًمٙمّتاب اعمٖمريب)ٜمٔمر إمم فماهرة أظمرى يتٛمٞمز هبا اًمويٜمبٖمل هٜما أن ٟمٚمٗمت 

ىمبائؾ  وذم ؾمائر ،وُما طمقهلا ُمـ اًم٘مبائؾ (ةُمسٗمٞمق)اجلٝمات اًمتل أذت إًمٞمٝما ذم 

وىمبائؾ ضمباًمة واًمريػ، وهل فماهرة اًمرطمٚمة  ،ؾمقس، وأطمقاز ُمرايمش وديماًمة

اًمٙمتاشمٞمب اعمبٙمرة سماًمقًمدان اعمتٕمٚمٛملم ُمـ اًمبٚمدان اًمتل وًمدوا ومٞمٝما أو قمغم إىمؾ ُمـ 

اًمتل وجلقها أول ُمرة، ٓؾمتٙمامل طمٗمظ اًم٘مرآن وطمٗمظ اعمتقن اعمساقمدة واعمٙمٛمٚمة قمغم 

ُمِمايخ ضمدد ممـ ذاقمت ؿمٝمرهتؿ، أو ذم يمتاشمٞمب ُمِمٝمقد هلا سماعمٝمارة واحلذق ذم 

اًمتٚم٘ملم، أو شمتقاومر ومٞمٝما أؾمباب اًمٕمٞمش، ومتّٙمـ اًمٓمٗمؾ ُمـ آٟم٘مٓماع قمـ أسمقيف عمدة 

ؾ ويٓمٚمؼ قمغم هذه اًمٗمئة قمادة اؾمؿ ، ًمٞمتٗمرغ ًمٚمتحّمٞمـمقيٚمة ىمد شمبٚمغ اًمٕمام أو أيمثر

وهق: ُمـ ي٘مٞمؿ سماًمٙمتاب إىماُمة دائٛمة ُمتٗمرهمًا،  (اعمساومري)وقمغم واطمدهؿ  (اعمساومرية)

                                       
اعمدرؾمربربة إومم: وصربربػ ؿمربرباُمؾ ًمٚمتٕمٚمربربٞمؿ إوزم سماعمدرؾمربربة اًم٘مرآٟمٞمربربة ذم ؾمربربقس ًمٚمٗم٘مٞمربربف صربرباًمح سمربربـ قمبربربد اهلل  (1)

 .22-19اإلًمٖمل: ص
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بط سمإقمٞماد اًمديٜمٞمة وهل قمٓمؾ شمرشم (اًمٕمقاذ)يٙماد يذهب إمم ُمٜمزل أهٚمف إٓ ذم وٓ 

 ع اًمبالد.أؾمبققما أو قمنمة أيام ذم اًمٖماًمب ذم مجٞم (اًمتدرير)يتقىمػ ومٞمٝما 

وذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٙمتاشمٞمب وهق اًمٖماًمب ذم ؾمائر ىمبائؾ اعمٖمرب 

 شمتح٘مؼ مجٚمة ُمـ اعمزايا وإهداف اًمؽمسمقية ُمـ أمهٝما:

 شمرسمٞمة اًمٓمٗمؾ قمغم آؾمت٘مالل قمـ أهٚمف ذم شمسٞمػم طمٞماشمف. -1

شمرسمٞمتف قمغم آقمتامد قمغم اًمٜمٗمس ذم شمدسمػم قمٞمِمف ومٞمتٕمٚمؿ ذم اًمٙمتاب يمٞمػ  -2

 ويدسمر ومراؿمف وهمٓماءه، ويٖمسؾ صمٞماسمف سمٜمٗمسف.يٓمبخ همذاءه، 

ء داظمؾ احلجرة أوذم ؾمقاقمغم روح اجلامقمة وآٟمدُماج ومٞمٝما، شمرسمٞمتف   -3

(َأظَمْرسمٞمش)
(1)

أصمٜماء آضمتامع ذم اًمذي جيتٛمع ومٞمف إـمٗمال أصمٜماء اًمدراؾمة، أو ذم  

: اًمسقر اًمتل طمٗمٔمٝما سمتٙمرارها سمّمقرة دائٛمة طمتك  أي (إؾمقار)طمٚم٘مات ُمراضمٕمة 

ذم أول اًمّمباح وسمٕمد  (احلزب اًمراشمب)قظما ذم ذايمرشمف، أو ذم ظمالل اد رؾمشمزد

اعمٖمرب، وي٘مرأ ومٞمف ضمزء ُمـ اًم٘مرآن يتٙمقن ُمـ طمزسملم سمٙمٞمٗمٞمة مجاقمٞمة ذم مجٞمع اعمساضمد 

سمٓمقل اًمزُمـ، وهق شم٘مٚمٞمد ضمار ذم اعمٖمرب ُمـ أول اًم٘مرن اًمسادس اهلجري يمان ىمد 

ٜمدُما قماد ُمـ رطمٚمتف إمم رشمبف داقمٞمة اًمدوًمة اعمقطمدية حمٛمد سمـ شمقُمرت اًمسقد قم

اعمنمق ومثار قمغم دوًمة اعمراسمٓملم سمٛمرايمش، ومجٕمؾ ىمراءة احلزب اًمراشمب اًمٞمقُمل ؿمٕمار 

دوًمتف، وسم٘مل سمٕمد ذًمؽ ذم اًمدول اعمتٕماىمبة قمغم احلٙمؿ عما ًمف ُمـ ىمٞمٛمة شمٕمٚمٞمٛمٞمة شمساقمد 

قمغم شمداول اًم٘مرآن وشمدارس اعمتٕمٚمٛملم ًمف ظمٞمٗمة اًمٜمسٞمان، ومرشمبت ًمف ُمراؾمٞمؿ ُمرشمبٓمة 

ٗمت قمٚمٞمف أوىماف يٍمف ريٕمٝما قمغم اًم٘مائٛملم سمف وإمم اًمٞمقم، وخيتؿ ومٞمف اًم٘مرآن سمف، ووىم

ُمرة يمؾ ؿمٝمر
(2)

. 
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 .33-2/31اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة: (2)
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اًم٘مٗمز قمغم اعمراطمؾ أو شمداظمٚمٝما ،وأقمٜمل سمف: أن اًمٓمٗمؾ وهق ذم سمداية اًمتٚم٘مل  -4

وىمد رأيت ذًمؽ أصمٜماء زياريت  –وإظمذ جيد ٟمٗمسف داظمؾ وؾمط ُمتِمٕمب اعمستقيات 

جمٛمققمة صٖمػمة أو يمبػمة ُمـ  (اعمسٞمد)و طمٞمث شمْمؿ ىماقمة اًمتٕمٚمٞمؿ أ -اشمٞمب ًمٚمٙمت

اعمتٗماوشملم ذم اًمسـ واعمستقى اًمتٕمٚمٞمٛمل وذم ٟمقع اعمٙمتقب ذم أًمقاطمٝمؿ ُمـ اًم٘مرآن 

وُم٘مداره، وهق حيتؽ هبؿ ويٛمتزج يقُمٞما ومٞمتٕمرف سمسبب ذًمؽ قمغم يمثػم ُمـ اًم٘مرآن 

ويرى ُمـ اًم٘مقاقمد  (إٟمّماص)بؾ أن يّمؾ إًمٞمف سمٚمقطمف، ويسٛمع ُمـ وُما يرشمبط سمف ىم

ٟمة ذم إًمقاح واًمرُمقز اًمداًمة قمٚمٞمٝما ُما ًمٞمس ذم ًمقطمف ُمٜمٝما، وهٙمذا يتاح ًمف أن اعمدو

قمـ ـمريؼ اعمالطمٔمة واًمتحّمٞمؾ اًمتٚم٘مائل  (اًمٙمتاب)ر إضاذم ُمـ صم٘ماومة حيّمؾ قمغم ىمد

 واًمٕمٗمقي سمسبب هذا اًمتقاصؾ ذم قملم اعمٙمان.

إصمارة احلقاومز، وهق أُمر ـمبٞمٕمل يٜمِم٠م قمـ ـمريؼ  اًمتٜماومس سملم ذوي إؾمٜمان  -5

 ٘مارسمة ،ُمٜمِم١مه اًمِمٕمقر سماًمذات، واًمرهمبة ذم اًمتٗمقق قمغم أظمريـ .اعمت

وًم٘مد أصمٜمك سمٕمض اًمباطمثلم قمغم ُمٜمٝمجٞمة اًمٙمتاب اعمٖمريب ذم اجلٛمع سملم أيمثر ُمـ 

 ُمستقى ُمـ إـمٗمال ذم طمجرة اًمدرس، وٟمبف قمغم ُمزية ذًمؽ وم٘مال: 

حيتقي اًمٙمتاب قمغم قمدة ُمستقيات ُمتٗماوشمة ذم طمجرة واطمدة، اًمٌمء اًمذي »

ومٞمف اعمدرؾمة احلديثة قمغم ُمستقى اعمديٜمة. وماعمتٕمٚمٛمقن ذم اعمدرؾمة اًم٘مرآٟمٞمة ذم ومِمٚمت 

طمجرة واطمدة، يتٗماوشمقن أقمامرًا وذيماء واؾمتٞمٕماسمًا وطمٗمٔمًا، ومٜمجد جمٛمققمة ذم ُمرطمٚمة 

اًمّتٝمجل، وأظمرى ذم ُمرطمٚمة اًمتٕمٚمٞمؿ سماعمحايماة، وأظمرى سمدأت شمٕمتٛمد قمغم ٟمٗمسٝما، 

، واًمٙمؾ ذم ٟمٔمام حمٙمؿ سمديع، واعمٕمٚمؿ وأظمرى دماوزت ُمرطمٚمة اإلُمالء وآؾمتٛمالء

قمغم  سمّمػمة سمٙمؾ واطمد، يسٛمع هلؿ ىمراءة إًمقاح يقُمٞما، وىمراءة إؾمقار سماًمتٜماوب 

 واعمسػمة شمتحرك.

احلؼ ذم أن يٜمت٘مؾ اًمتٚمٛمٞمذ ُمـ ُمرطمٚمة إمم أظمرى طمسبام يراه ُمـ  (اعمدرر)وًمٚمٗم٘مٞمف 

ًمٞمٜم٘مؾ اًمٓمٗمؾ ُمـ اؾمتٕمدادات ومٙمرية وطمٗمٔمٞمة، ومال يٜمتٔمر اٟمتٝماء اًمسٜمة اًمدراؾمٞمة 
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ُمستقى ٔظمر، وماًمتٚمٛمٞمذ اًمذي حيٗمظ ُما يٙمتب ًمف سمرسقمة يٜمت٘مؾ يقُمٞما ُمـ ُمستقى 

ؿ اؾمتٕمدادات ومٓمرية ربٝمربت ًمربـ اًمذيـ ًمٞمسربريربٛمتٕمثربر اًمربربٔمربٜمتربث ٓ يربر، طمٞمربٔظم

شًمٚمحٗمظ وآؾمتٞمٕماب
 (1)

. 

 اًمديمتقر محٞمتق شمٕمٚمٞم٘ما قمغم هذا اًمٜمٛمط اعمٖمريب ذم شمٙمقيـ ىماقمة اًمدرس:ي٘مقل 

ُمـ ظمٚمؼ احلقاومز وسمٕمث احلٞمقية ذم  (اعمحرضة)وشمتٛمٙمـ  (اًمٙمتاب)تٛمٙمـ وهٙمذا ي»

ُمقاهب اًمٜماؿمئة سمّمقرة ٓ يت٠مشمك ُمثٚمٝما ذم اعمدرؾمة اًمٕمٍمية احلديثة، إذ أن ُمـ ؿم٠من 

ُمستقيات اًمتٕمٚمٞمؿ أن جيٕمؾ اًمٓمٗمؾ اعمتٕمٚمؿ أوؾمع أوم٘ما ودراية  هذا اًمتٜمقع واًمتامزج سملم

تقيات ذم اعمحرضة اًمت٘مٚمٞمدية، ومٜمحـ وأوؾمع ـمٛمقطما، ًمتٕمرومف قمغم ُما يٜمتٔمره ُمـ ُمس

ا قمـ اًم٘مراءات اًمسبع ورواياهتٕمٚمٛمٜما ىمد قمرومٜما اًمٙمثػم وٟمحـ صٖمار أصمٜماء شم

اًم٘مرائٞمة، وذًمؽ سمسبب رؤيتٜما ًٕمقاح اًمٓمٚمبة وؾمامقمٜما  -: اعمتقن أي – (اًمٙمراريس)و

 ُمٜمٝمؿ أصمٜماء وضمقدٟما ُمٕمٝمؿ ذم حمرضة واطمدة ًمٕمدد ُمـ اًمسٜملم.

، ومٝمؿ إمم ُما ؿقمٜمد إـمٗمال ويٜمٛمق ُمٕمٝم ٠ميٜمِم يْماف إمم ذًمؽ ٟمقع ُمـ اًمٗمْمقل

يِمتٖمؾ سمف ُمـ هق ومقىمٝمؿ أـمٛمح، وإًمٞمف أيمثر شمٓمٚمٕماً وطمٜمٞمٜمًا، ٓ ؾمٞمام إذا يمان هٜماك 

شم٘مارب ذم اًمسـ، واٟمٗمتاح ذم اًمٕمالىمات وقمٚمق ذم مهة اعمتٕمٚمؿ، وىمديام اًمتٗمت إمم هذا 

 : وقمٚمؾ ًمف سم٘مقًمف –اًمٓمبٞمب واًمٗمٞمٚمسقف اعمِمٝمقر  –اًمرئٞمس اسمـ ؾمٞمٜما 

ن اًمّمبل قمـ اًمّمبل أًم٘مـ، وهق قمٜمف آظَمذ، وسمف آَٟمس، ووضمقد اًمّمبل ُمع ٕ»

همػمه ُمـ اًمّمبٞمان أدقمك إمم اًمتٕمٚمؿ واًمتخرج، وم٢مٟمف يباهل اًمّمبٞمان ُمرة، ويٖمبٓمٝمؿ 

ُمرة، وي٠مٟمػ قمـ اًم٘مّمقر قمـ ؿم٠موهؿ ُمرة، صمؿ إهنؿ يؽماوم٘مقن ويت٘مارضقن اًمزيارة، 

اراة واعمباهاة واعمساضمٚمة ويتٙمارُمقن ويتٕماوضقن احل٘مقق، ويمؾ ذًمؽ ُمـ أؾمباب اعمب

شواعمحايماة، وذم ذًمؽ هتذيب ٕظمالىمٝمؿ، ومتريـ ًمٕماداهتؿ
 (2)

. 
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وهٙمذا شمتٙمقن ذم اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة اًمٚمبٜمات اًمّماحلة اًمتل ُمـ ؿم٠مهنا اإلؾمٝمام ذم 

شمٙمقيـ اعمجتٛمع اعمسٚمؿ اًمّماًمح، وسمٜماء ُم١مؾمساشمف قمغم شم٘مقى ُمـ اهلل ورضقان، وشمرسمٞمة 

وح اًم٘مرآن وأظمالىمف اعمستٛمدة ُمـ ؾمقره وآياشمف طمتك أسمٜمائف قمغم ىمٞمؿ اًمٗمْمٞمٚمة ور

يتحقل اًمتدسمر هلا وطمسـ شمالوهتا إمم ُمٚمٙمة ذم اًمٜمٗمس يؽمسمك ومٞمٝما طمب اخلػم، واًم٘مٞمام 

سمحؼ اهلل ذم إقمامل واًمٗمرائض واًمسٜمـ، واًمتخٚمؼ سم٠مظمالق اإلؾمالم وىمٞمؿ اإليامن 

ٕمروف ًمٚمخٚمؼ، اًمتل شمدقمق إمم اإليثار واإلطمسان، واًمّمدق ذم اعمٕماُمٚمة، وسمذل اعم

وسمسط اًمقضمف، واًمتحكم سماًمسامطمة واًمٕمدل، وؾمٕمة اًمّمدر، واًمٜم٠مي قمـ يمؾ ُمٔماهر 

آٟمٖمالق واًم٘مٚمؼ اًمتل شم١مدي إمم رومض آٟمدُماج واًمتٓمرف ذم اًمٗمٙمر، ويمؾ هذه 

اًمٗمْمائؾ هل ذم احل٘مٞم٘مة ٟمتاج ـمبٞمٕمل هلذا إومؼ اإليامين اًمسٛمح، ومما ي٠ميت صمٛمرة حلٗمظ 

ٕمف سماًم٘مٚمب واًم٘ماًمب ذم ُم١مؾمسات اًمتحٗمٞمظ، ىمٞماُما هلل يمتاب اهلل وشمدارؾمف، واًمٕمٞمش ُم

شمٕمامم سمتٕمٚمٛمف واًمتٗم٘مف ومٞمف، وشمٕمٚمٞمٛمف، واًمٕمٛمؾ سمف، واًمدقمقة إًمٞمف، وشمٞمسػم وصقًمف إمم 

 اًمٜماس يماومة.
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 الفصل الرابع
 الزيارات امليدانية لخلوقوف عخلى التجارب العخلمية وتقويمها

قمغم اًمتجارب اًمٕمٚمٛمٞمة ذم اًمٙمتاشمٞمب ُمـ ظمالل اعمامرؾمة ويمان ٓ سمد ًمٚمقىمقف 

اًمٕمٛمٚمٞمة، ُمـ اًم٘مٞمام سمٕمدة زيارات ُمٞمداٟمٞمة هادومة ٕيمثر ُمـ ضمٝمة وُمٜمٓم٘مة ُمـ اعمٖمرب 

ذم ؿمامًمف وضمٜمقسمف ووؾمٓمف ذم ضمٝمات ـمٜمجة وهمرب ُمديٜمة ُمرايمش وضمٜمقهبا، وهل 

رص ُمـ أهؿ اجلٝمات اعمِمٝمقرة سمٙمثرة اًمٙمتاشمٞمب ومٞمٝما، ووومرة طمٗمافمٝما، وزيادة احل

قمغم اًمث٘ماومة اإلؾمالُمٞمة  اعمّماطمبة حلٗمظ اًم٘مرآن ومٞمٝما، وهمٜمك رصٞمدها اًمٕمٚمٛمل ُمـ 

اعمحٗمقظ ُمـ احلٓمِّٞمات سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝما، واًمٕمٜماية سمتٚم٘مٞمٜمٝما ًمٚمقًمدان واًمٓمالب أصمٜماء 

اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة، وهل جمٛمققمات  (اًمٙمراريس)ٗمٞمظ ذم إًمقاح، أو ُمـ ظمالل طمٗمظ اًمتح

ؿ اًمرؾمؿ واًمْمبط وىمقاقمد اًمتجقيد ُمـ اًمٜمّمقص )إٟمّماص( اعمٜمٔمقُمة ذم قمٚم

 وإداء مما يٙمّقن اًمث٘ماومة اًم٘مرائٞمة ًمٚمٕمامل واعمتٕمٚمؿ واًم٘مارئ واعم٘مرئ.

يمان اًمقىمقف قمغم يمتاشمٞمب ُمتٛمٞمزة ذم هذه اجلٝمات ُمـ اعمٖمرب مما طمٗمزين إمم ؿمّد 

اًمرطمال إًمٞمٝما ًمٚمقىمقف ذم قملم اعمٙمان قمغم مجٚمة ُمـ اًمت٘مٜمٞمات اجلارية ذم اًمتٚم٘ملم 

تٕمٛمٚمة ومٞمف، واًمتٕمرف قمغم احلٞماة ذم اًمٙمّتاب، واًمت٘ماًمٞمد اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة اعمتبٕمة وأًمٞمات اعمس

ومٞمف، واعمراؾمٞمؿ اعمٕمتادة اًمتل خيْمع هلا اعمتٕمٚمؿ أصمٜماء وضمقده ذم اًمٙمتاب، واًمٗمئات 

اًمٕمٛمرية اًمتل شمرشماد هذه اعم١مؾمسات وشمرطمؾ إًمٞمٝما ًمإلىماُمة هبا أصمٜماء ومؽمة اًمتٕمٚمؿ، 

 وإدسمٞمات اعمرشمبٓمة سمذًمؽ .

 ٙمتاشمٞمب اًمٜمٛمقذضمٞمة اًمتل ظمّمّمتٝما سماًمزيارة هل اًمتاًمٞمة:ويماٟمت اًم

 : في شمال المغرب -أ
 : كتاب قرية الرُّمَّان بضواحي مدينة طنجة  -1

وُمديٜمة ـمٜمجة ُمديٜمة أصمرية ىمديٛمة شم٘مع ذم ؿمامل اعمٖمرب قمغم رأس اًمبقهماز اًمبحري 

سمٕمد اًمذي يٗمّمؾ ُما سملم إومري٘مٞما وأورسما طماًمٞما، وسملم اعمٖمرب وإٟمدًمس )إؾمباٟمٞما( 
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اًمٗمتح اإلؾمالُمل. وهل ُمٜمٓم٘مة ضمبٚمٞمة يٚمت٘مل قمغم ؾماطمٚمٝما اًمبحر إسمٞمض اعمتقؾمط 

 )سمحر اًمزىماق( سماعمحٞمط إـمٚمز اًمٙمبػم.

ُمـ ُمديٜمة ـمٜمجة ذم ُمٜمحدر هْمبة  اوشم٘مع ىمرية اًمرُمان قمغم ٟمحق قمنميـ يمٞمٚمقُمؽم

ُمٜمٕمزًمة قمـ اًمٕمٛمران ٟمققما ُما، ويمان هذا ُم٘مّمقدا ذم اظمتٞمار اعمٙمان إلىماُمة هذا 

ومٞمٝما عما ًمف ُمـ ُمزية اهلدوء واعمٜماخ اًمّمحل اعمالئؿ ووومرة اعماء وآٟم٘مٓماع قمـ  اًمٙمتاب

 يمؾ ُما ُمـ ؿم٠مٟمف أن يِمقش قمغم اعمتٕمٚمٛملم ُمـ اًمْمقضاء أو احلريمة اًمٞمقُمٞمة ًمٚمٛمديٜمة.

ويِمتٖمؾ سماًمتدرير واًمتحٗمٞمظ ذم هذا اًمٙمتاب ويسػمه ؿمٞمخ وماضؾ ذو ؾمٛمت 

مجاقمة ُمٚمقؾمة  –اب ىمرية اًمرُمان طمسـ وؿمٞمؿ ٟمبٞمٚمة، هق اًمِمٞمخ أمحد اًمتقزاين ؿمٞمخ يمت

أٟمجرة سمقٓية ـمٜمجة. وهلذا اًمٙمتّاب ٟمِماط شمٕمٚمٞمٛمل دائب  –اًمتاسمٕمة إلىمٚمٞمؿ اًمٗمحص 

ذاقمت ًمف سمف ؿمٝمرة واؾمٕمة ذم هذه اجلٝمة مما ضمٕمؾ أسماء ي٘مّمدوٟمف سم٠مسمٜمائٝمؿ حلٗمظ 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمتٜمِمئة اًمؽمسمقية قمغم أظمالىمف. ويبذل اًمِمٞمخ ضمٝمدا ًيمبػمًا ذم اًم٘مٞمام 

ؾ اًمتدرير ُمستٕمٛمال اًمقؾمائؾ وأًمٞمات اعمٕمتادة ذم اعمٜمٓم٘مة، يماؾمتٕمامل إًمقاح سمٕمٛم

اخلِمبٞمة ًمٚمٙمتاسمة قمٚمٞمٝما، وأىمالم اًم٘مّمب، وٟمقع اًمّمٛمغ اًمبٚمدي اعمستخرج ُمـ 

اًمّمقف، واؾمتٕمامل اًمّمٚمّمال ًمتٚمٛمٞمع إًمقاح، وآضمتامع أصمٜماء اًمتحٗمٞمظ ذم ومْماء 

 واطمد، وشمٕمدد اعمستقيات ذم اًمٗمّمؾ.

 ـماًمبًا ، أهمٚمبٝمؿ يسٙمٜمقن ذم داظمٚمٞمة اًمٙمّتاب ، 48ب هذا اًمٙمّتاب ويبٚمغ قمدد ـمال

 ويساقمد اًمِمٞمخ اًمتقزاين ُمدرران .

  : معهد اإلمام مالك العتيق في مدينة طنجة -2
وي٘مع داظمؾ اعمديٜمة ذم سمٜماية ومسٞمحة اجلقاٟمب ُمتٕمددة اًمٓمقاسمؼ واًم٘ماقمات 

أٟمف ُمبٜمك ُمست٠مضمر وىمد ذيمر زم إؾمتاذ هِمام قماؿمقري  ُمدير اعمٕمٝمد  -وإىمسام 

، وومٞمٝما إمم ضماٟمب شمٕمٚمٞمؿ -وهؿ قمغم وؿمؽ آٟمت٘مال عمبٜمك ُمٚمؽ ُمّمّمؿ يمٛمدرؾمة 

اًم٘مرآن أىمسام ُمقازية ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمتٞمؼ شمتٚم٘مك ومٞمٝما ُمبادئ اًمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞمة واإلؾمالُمٞمة، 
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يمام يتقومر قمغم دمٝمٞمزات طمديثة شمساقمد ذم اًمتٕمٚمٞمؿ وشمدريس اًم٘مقاقمد، وقمغم ظمزاٟمة 

داظمٚمٞمقن ُمٜمتٔمٛمقن ومٞمف طمسب اعمستقيات، يمام أن ؿمٞمقخ واؾمٕمة، واعمتٕمٚمٛمقن ومٞمف 

اًمتٚم٘ملم ًمٚم٘مرآن وهمػمه ُمتٕمددون. وىمد زرشمف وشمٕمرومت قمغم ُمراوم٘مف وٟمٔمام اًمدراؾمة ومٞمف 

 وأًمٞمات اعمستٕمٛمٚمة ذم اًمتحٗمٞمظ واًمتدريس.

،  131ـماًمبا ، اًمذيـ يسٙمٜمقن ُمٜمٝمؿ ذم اًمداظمٚمٞمة  163وقمدد ـمالب اعمٕمٝمد 

 ـماًمبًا وهلؿ ُمدرر واطمد . 28وقمدد ـمالب اًمتحٗمٞمظ ذم اًمٙمّتاب 

 :(1) في جنوب المغرب -ب 
يمام ؿمددت اًمّرطمال إمم ضمٜمقب اعمٖمرب، واظمؽمت مجٚمة ُمـ ُمدارس شم٘مع ذم سمادية 

ُمديٜمة اًمّمقيرة ىمريبا ُمـ ؾماطمؾ اعمحٞمط إـمٚمز قمغم اًمٓمريؼ اًمٜماومذة ُمـ ُمديٜمة 

 اًمدار اًمبٞمْماء إمم اًمّمقيرة ومزرت:

 في المنطقة بمدرسة )أِغيِسي(:ورة المدرسة القرآنية العتيقة المشه -ٔ
، اً وهل ُمدرؾمة شم٘مع ذم سمادية ُمديٜمة اًمّمقيرة وشمبٕمد قمٜمٝما سمٜمحق أرسمٕملم يمٞمٚمقُمؽم

ي)وُمقىمٕمٝما سم٘مبٞمٚمة  اًمِمامًمٞمة وؾمط هماسمة يمثٞمٗمة ُمـ ؿمجر سماًمِّمٞمافمٛمة  (آيت سَماقَمزِّ

اًمذي يستخرج ُمٜمف اًمزيت اعمٕمروف ذم اعمٖمرب ، وأىمٞمٛمت  (اهلرضمان)أو  (أريمان)

ىمع ُمرشمٗمع ُمنمف قمغم ُما طمقًمف ُمـ اًمٖماسمات وأؿمجار اًمزيتقن وُمزارع اعمدرؾمة ذم ُمق

يزيد قمغم ُمائتل  -يمام أظمؼمٟما ؿمٞمخٝما احلازمَ -اًمٕمٜمب، وقمٛمر اًمبٜماية اًمٕمتٞم٘مة ًمٚمٛمدرؾمة 

ؾمٜمة، وىمد أىمٞمٛمت سمجقارها ُمدرؾمة ضمديدة ُمتّمٚمة هبا أٟمِمئت ومٞمٝما أىمسام وىماقمات 

ُمقضٕمٝما ًمسٙمٜمك اًمتالُمٞمذ، ًمٚمتدريس وحتٗمٞمظ اًم٘مرآن، واطمتٗمظ سماعمدرؾمة اًمٕمتٞم٘مة ذم 

إذ شمِمتٛمؾ قمغم جمٛمققمة ُمـ اًمبٞمقت اًمّمٖمػمة اًمتل يتسع يمؾ سمٞمت ُمٜمٝما ٓصمٜملم، وىمد 

                                       
اًمتٜمسربٞمؼ  وهربق اًمربذي شمربقمم ُمِمربٙمقراً  ،وىمد ؾمٕمدت ذم هذه اجلٝمة واجلٝمة اًمتل سمٕمدها سمٛمراوم٘مة اًمديمتقر محٞمتق (1)

 .ٞمبًمزيارة هذه اًمٙمتاشم
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زرٟما اًمتالُمٞمذ أصمٜماء وضمقدهؿ ومٞمٝما، وشمٕمرومٜما قمغم اهلدف ُمـ ؾمٙمٜماهؿ اعمقىمتة ذم هذه 

اًمبٞمقت، وقمغم إٟمِمٓمة اًمدراؾمٞمة اعمقازية اًمتل يامرؾمقهنا ومٞمٝما ذم ؾماقمات اًمٗمراغ أو 

 ء قمٓمؾ إؾمبقع.ذم أصمٜما

ويِمتٛمؾ يمتّاب هذه اعمدرؾمة قمغم ٟمحق ؾمبٕملم شمٚمٛمٞمذًا ُمـ أقمامر خمتٚمٗمة وُمستقيات 

ًمقاح ىمٞمؿ اعمدرؾمة وؿمٞمخٝما ُمتٗماوشمة. ويتقمم اًم٘مٞمام سمتحٗمٞمظ اًمتالُمٞمذ وشمّمحٞمح إ

وىمد أظمؼمٟما أن ُمقًمده يمان ؾمٜمة  (اسمـ اعمٝمدي)ويِمتٝمر سماؾمؿ  (اًمذهبل)اعمسٛمك 

 اعمدرؾمة ُمٜمذ أرسمٕملم ؾمٜمة. هرب وأٟمف ذم هذه 1363 –م 1943

وىمد طمرضٟماه يِمتٖمؾ ذم ومؽمة اًمّمباح وهق يٙمّتب ـمائٗمة ُمـ إـمٗمال قمغم ـمري٘مة 

اإلومتاء، أي: اإلُمالء، يمام رأيٜما ـمري٘مة اًمِمٞمخ ذم اًمٙمتاسمة ًمٚمّمٖمار، وذم شمّمحٞمح 

 إًمقاح. ورأيٜما سمٕمض اعمساقمديـ ًمف ُمـ شمالُمٞمذه اًمٙمبار.

ة شماسمٕمة ًمقزارة إوىماف ختْمع ًمٚمٜمٔمام وشمِمتٛمؾ ُمدرؾمتف أيْمًا قمغم أىمسام ًمٚمدراؾم 

اًمٕمٍمي سماؾمتٕمامل اًمٙمراد واًمسبقرة اخلِمبٞمة، واًمٕمادة أن اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي ي١مٟمس ُمٜمف 

طمٗمظ اًم٘مرآن يٜمت٘مؾ إمم إىمسام اعمذيمقرة، ورسمام مجع سملم اًمتٚم٘ملم ًمٚم٘مرآن واًمدراؾمة ذم 

 هذه إىمسام ذم اعمستقيات اعمت٘مدُمة.

ُمـ أسمٜماء اجلامقمة اًمتل شم٘مرب ُمـ اعمدرؾمة،  وشمالُمٞمذ هذه اعمدرؾمة ٟمققمان: صٖمار

وه١مٓء خيْمٕمقن ًمٜمٔمام ظماص يتالءم ُمع أقمامرهؿ وطماضمتٝمؿ إمم اخلروج ذم وؾمط 

 اًمٜمٝمار وآظمره إمم اعمٜمازل ُمـ أضمؾ اًمٖمذاء واعمبٞمت.

ويمبار داظمٚمٞمقن ُمـ ىمبائؾ وضمٝمات ؿمتك ي٘مٞمٛمقن ذم اعمدرؾمة ُمـ أضمؾ احلٗمظ 

 ٕمٓمؾ اًمرؾمٛمٞمة اعمرشمبٓمة سمإقمٞماد اًمديٜمٞمة.واًمدراؾمة، وٓ يٜمٍمومقن قمٜمٝما إٓ ذم اًم

 سم٘مرب )شماعمست( (مدرسة سيدي عبد الجليل) المدرسة العتيقة أو -ٕ

 (رضمراضمة)ُمدرؾمة شمٜمتٛمل إمم أطمد رضمال سماًمِمٞمافمٛمة اًمتاسمٕمة عمديٜمة اًمّمقيرة، وهل 

: اًم٘مرية اعمجاورة، وشمٙمثر  اعمِمٝمقريـ ذم أول اإلؾمالم، وشم٘مع قمغم ضٗمة وادي شماعمست
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 (ضمبؾ احلديد)واهلرضمان، وهل ذم ؾمٗمح ضمبؾ يدقمك  ًمزيتقن واًمٙمرومومٞمٝما أؿمجار ا

 وذم ُمٜمٓم٘مة ؿمٝمػمة سمقومرة اًمٙمتاشمٞمب ويمثرة احلٗماظ.

يمام متتاز سماؿمتامل ُمدرؾمتٝما قمغم ذيمقر وإٟماث، وًمٙمؾ ُمٜمٝمام ُمـ حيّٗمٔمف. وينمف 

قمغم اًمٙمّتاب اعمختص سمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٗم٘مٞمف اعمدرر اًمسٞمد قمبد اًمٖمٜمل اًمٚمٓمٞمٗمل ُمـ 

هرب. وًمف قمدة ُمساقمديـ، وؿمٝمرشمف ذم اعمٜمٓم٘مة يمبػمة 1373 –م 1953م ُمقاًمٞمد قما

 حلٗمٔمف وإشم٘ماٟمف ًمٚمرؾمؿ وشمقاسمٕمف.

  : في غرب المغرب على الساحل األطلسي غرب مراكش –ج 
 : في، كّتاب زنقة المؤذن بالجريفاتفي مدينة آس -ٔ

رًا وحمٗمٔما اًمسٞمد  وهق يمتّاب ذم طمل ؿمٕمبل سمٛمديٜمة آؾمٗمل اًمساطمٚمٞمة يٕمٛمؾ ومٞمف ُمدرِّ

قمبد اًمسالم سمـ ُمٞمٚمقد اًمٙمادي، وهق أطمد احلٗماظ اعمِمٝمقريـ سم٢مشم٘مان رؾمؿ اعمّمحػ، 

واًمراؾمخل اًم٘مدم ذم جمال اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞمة وقمٚمقم اًم٘مرآن ، ٓؾمٞمام ذم ضبط رواية 

 "اعمّمحػ اعمحٛمدي"ورش وأصقل أدائٝما، يمام أٟمف أطمد أقمْماء جلٜمة ُمراضمٕمة 

اعمٖمرب ذم ؿمٝمر رُمْمان ُمـ قمام اًمّمادر قمـ وزارة إوىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة سم

 هرب يمام يِمٝمد سمذًمؽ إُمْماؤه ذم ُمٚمح٘مف. 1431

ويٛمتاز يمتاب اجلريٗمات هذا سمآهتامم سم٘مقاقمد اًمتجقيد وحتٗمٞمظ ُمتقهنا يماجلزرية 

وحتٗمة إـمٗمال واًمدرر اًمٚمقاُمع ٓسمـ سمري، ويستٕملم إمم ضماٟمب اؾمتٕمامل إًمقاح 

 تقن وحتٗمٞمٔمٝما.اخلِمبٞمة سماؾمتٕمامل اًمسبقرة حلٗمظ اًم٘مقاقمد وذح اعم

 :بساحة المطار (معهد العرفان)مدينة آسفي: المدرسة العتيقة أو في  -ٕ
وهل ُمدرؾمة ُمزدوضمة ًمٚمذيمقر واإلٟماث، يبٚمغ اًمٜمازًمقن هبا ُمـ اًمتالُمٞمذ 

اًمداظمٚمٞملم أزيد ُمـ اعمائة، وهؿ قمغم ُمستقيات شمتدرج ُمـ اعمبتدئلم، إمم احلٗماظ اًمذيـ 

ًمتاسمٕمة ًمؼمٟماُمج وزارة إوىماف واًمِم١مون جيٛمٕمقن سملم اًم٘مرآن واًمدروس اًمٜمٔماُمٞمة ا

قمٜمدهؿ قمٜمد جمٛمققمة ُمـ  (إؾمقار)سماًمرسماط. وىمد اؾمتٛمٕمٜما إمم ىمراءة اإلؾمالُمٞمة 
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اًمٗمتٞمات شمبٚمغ ٟمحق اًمٕمنميـ يراضمٕمـ حمٗمقفمٝمـ ُمـ اًم٘مرآن ُمِمؽميمات ذم أداء واطمد 

 سمّمقت واطمد، وُمٕمٝمـ ُمٕمٚمٛمتٝمـ.

ٞمة واعمنمىمٞمة سم٘مراءة ٟماومع ُمـ يمام اؾمتٛمٕمٜما إمم شمٚمٛمٞمذيـ جيقدان قمغم اًمٓمري٘متلم اعمٖمرسم

 رواية ورش وسم٢مشم٘مان يمبػم وطمرص قمغم اعمخارج واًمّمٗمات.

ذم  (لُٓمٞمة إومٕما)ققمة شمتجاوز اًمٕمنميـ إمم قمرض ُمتـ واؾمتٛمٕمٜما ُمـ جمٛم

اًمتٍميػ ٓسمـ ُماًمؽ وطمرضٟما سمٕمد صالة اعمٖمرب هبا ًم٘مراءة احلزب اًمراشمب ذم 

 ﴾   پٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ﴿: مجاقمة، ويمان احلزب ُمـ ؾمقرة إٟمٕمام ُمـ ىمقًمف شمٕمامم

إمم آظمر احلزب، ويماٟمت ىمراءة سماًم٘مقاقمد. وينمف قمغم ُمدرؾمة اًمٕمرومان سمٗمروقمٝما 

اًمِمٞمخ اًمديمتقر قمبد اًمرزاق اًمقزيمٞمتل سمٛمساقمدة اعمدرر اًمسٞمد قمبد اًمٕماـمل وآظمريـ، 

 واًمديمتقر اًمقزيمٞمتل هق رئٞمس اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل اعمحكم عمديٜمة آؾمٗمل .

  :اوية سيدي الراضي العتيقةفي قبيلة َعْبدة: كتاب مدرسة ز  -ٖ
 63ة ؾمٜمة، ويبٕمد قمـ ُمديٜمة آؾمٗمل سمٜمحقوهق يمتاب يتجاوز قمٛمره اًمثالصمامئ

يمٞمٚمقُمؽما وينمف قمٚمٞمف ُمٜمذ صمالصملم ؾمٜمة اًمِمٞمخ اًمسٞمد أمحد مجٞمؾ ُمـ طمٗماظ اًم٘مراءات 

اًمسبع اعمت٘مٜملم وأطمد اعمِمٝمقريـ ذم ُمٞمدان اًم٘مراءات وقمٚمقم اًم٘مرآن رؾماًم وضبٓمًا 

اء وقمٚمام سماحلٓمٞمات ُمـ ٟمٔمائر وأوزان وقمدد ورُمز وهمػم ذًمؽ، وأداء ووىمٗما واسمتد

وىمد طمرضٟما شمّمحٞمحف ًمألًمقاح ورأيٜما ُم٘مدار شمْمٚمٕمف ُمـ شمٚمؽ اًمٕمٚمقم وىمقة 

 اؾمتحْماره هلا.

ويبٚمغ قمدد ُمـ وضمدٟما ذم هذا اًمٙمتاب ذم ومؽمة اًمّمباح أزيد ُمـ ُمائة ـمٗمؾ، وهؿ 

وحتٜماش اًمٙمتاسمة،  قمغم صمالصمة ُمستقيات: ُمستقى اعمبتدئلم سمتٕمٚمؿ احلروف واهلجاء

وُمستقى اعمتقؾمٓملم اًمذيـ يٙمتبقن أًمقاطمٝمؿ سم٠مٟمٗمسٝمؿ سمقاؾمٓمة اإلومتاء وآؾمتٛمالء 

أصحاب  ُمـ اًمِمٞمخ، وُمستقى اعمؼّمزيـ وهؿ أصحاب اًمروايات همػم رواية ورش، ويمذًمؽ

ـ يدرؾمقن اًمرؾمؿ وشمقاسمٕمف ويتاسمٕمقن طمٗمظ اعمتقن رواية ورش،  واًمٙمراريس اًمٕمٚمٛمٞمة. مم
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اًمثالصمة ـمقال ٟمّمػ اًمٞمقم إمم صالة اًمٔمٝمر، ووىمٗمٜما قمغم  وىمد طمرضٟما اعمستقيات

ـمرق اًمتحٗمٞمظ واًمٕمرض وشمّمحٞمح إًمقاح، ويمٞمٗمٞمة اًمتٜمبٞمف قمغم إظمٓماء ذم اًمرؾمؿ 

واًمْمبط، وقمغم ىمراءة إؾمقار واحلزب اًمراشمب، يمام اؾمتٛمٕمٜما إمم ىمراءة اسمـ يمثػم 

ٞمة شمسٞمػمها سمٓمريؼ اجلٛمع واإلرداف اعمٖمرسمٞمة، وشمٕمرومٜما قمغم ُمراومؼ اعم١مؾمسة ويمٞمٗم

 واؾمتٛمٕمٜما إمم احلديث قمـ ُماضٞمٝما اًمتارخيل اعمجٞمد.

 :حصيلة الزيارات الميدانية
 ويٛمٙمـ حتديد طمّمٞمٚمة اًمزيارات اعمٞمداٟمٞمة  ومٞمام يكم:

اًمتٕمرف قمغم مجٚمة ُمـ اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة ذم صمالث ضمٝمات ُمـ اعمٖمرب  -1

 وُمقاىمٕمٝما ذم ؿمامل اعمٖمرب وضمٜمقسمف وهمرسمف.

ء واًمٗم٘مٝماء واعمدرريـ ومٞمٝما ٓ يتسع اعمجال اًمتٕمرف قمغم مجاقمة ُمـ اًمٕمٚمام -2

ًمذيمر أؾمامئٝمؿ وُمٜمٝمؿ ُمـ يمٜما ذم صحبتف ًمٞمٕمرومٜما قمغم يمتاشمٞمب ضمٝمتف، يماًمِمٞمخ 

تقر قمبد اهلادي ُمّمٓمٗمك اًمبٞمحٞماوي سمٛمديٜمة ـمٜمجة، وظمبػم قمامل اًمٙمتاشمٞمب اًمِمٞمخ اًمديم

اعم٘مٞمؿ سمٛمديٜمة آؾمٗمل، واًمذي  (طمٞماة اًمٙمتاب وأدسمٞمات اعمحرضة)محٞمتق صاطمب يمتاب 

طمبٜما ذم زيارة يمتاشمٞمب سمادية اًمّمقيرة واًمِمٞمافمٛمة ذم ضمٜمقب اعمٖمرب، ويمتاشمٞمب صا

قمغم اًمٙمثػم ُمـ اًمث٘ماومة اعمحرضية  ُمديٜمة آؾمٗمل وسمالد قمبدة ذم همرب اعمٖمرب، وقمّرومٜما

واًمٕمادات اجلارية ذم اًمتٙمتٞمب واًمتحٗمٞمظ واًمتّمحٞمح ذم اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة 

 قادي وخمتٚمػ ضمٝمات اعمٛمٚمٙمة اعمٖمرسمٞمة.واخلّمقصٞمات اعمتٕمٚم٘مة سم٠مطمقاهلا ذم احلقارض واًمب

اًمقىمقف قمغم أطمقال اعم١مؾمسات اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة واعمدرريـ هبا وأطمقال اًمٓمالب  -3

 ذم إىماُمة اًمداظمٚمٞمة.

اًمقىمقف قمغم أؾماًمٞمب وآًمٞمات اًمتٚم٘ملم واًمتحٗمٞمظ وـمرق اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم مجٞمع  -4

 اعمستقيات ذم ضمٝمات اعمٖمرب.

ُمـ ُمزايا ذم  وُماًمفظمّمائص اًمٙمتاب اًم٘مرآين ذم اعمٖمرب، اًمقىمقف قمغم  -5

 اًمتٙمقيـ، وشمرؾمٞمخ قمٚمقم اًمرؾمؿ واًمْمبط.
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ُمالطمٔمة اًمٗمروق ذم ـمرق اًمتحٗمٞمظ واًمتٚم٘ملم، واؾمت٘مراء اعمحاؾمـ ُمـ أضمؾ  -6

ـ إصاًمة إمم اعمٕماسة دون ىمٓمٞمٕمة أو شمٜمٙمر ًمٚمٛمقروث.  سمٜماء ـمرق ُمٜمٝمجٞمة طمديثة شمٜمٓمٚمؼ ُم

اًمقىمقف قمغم ُمٙماُمـ اًم٘مقة واًمْمٕمػ سماًمدراؾمة اعم٘مارٟمة ذم اعمدرؾمتلم  -7

ىمٞمة واعمٖمرسمٞمة، ًمإلومادة ُمـ اًمتجارب اًمٜماضمحة، وإلقمادة اًمت٠مهٞمؾ، واؾمتدراك اعمنم

 اًمٜم٘مص وشم٘مقيؿ آقمقضماج ذم إؾماًمٞمب اعمٕمتٛمدة طمتك أن ذم اعمنمق.

واًمتقؾمع ذم اًم٘ماس ُمٜمٝما ًمتح٘مٞمؼ حماوًمة ٟم٘مؾ اًمٜماومع ُمـ اًمتجارب،  -8

 إهداف اعمرضمقة واعمٜمِمقدة.

 ذم اعمٖمرب وُمثٞمالهتا ذم اعمنمق حماوًمة اًمتالىمح سملم أؾماًمٞمب وـمرق اًمتٚم٘ملم -9

ُمٜمٝما ًمتٜمزيؾ اًمٗمروع  ًمبٜماء ٟمٔمرية شمرسمقية ممٜمٝمجة شمساقمد قمغم متتلم إصقل وآٟمٓمالق

واعمٗمٞمد ُمٜمٝما، وحت٘مٞمؼ اعمزيد ُمـ اًمتقاصؾ سملم إىمٓمار اًمٕمرسمٞمة قمغم اعمٜماؾمب 

 واإلؾمالُمٞمة ذم هذا اعمجال واإلومادة ُمـ اًمتجارب اًمٜماضمحة.

اه اًمتٓمقير ٕداء اعم١مؾمسة اًم٘مرآٟمٞمة، وحتّمٞمٜمٝما ُمـ شمّمحٞمح اعمسار ذم ادم   -13

اًمذوسمان أو آٟمّمٝمار ذم اعمٜمٔمقُمات واًمٜمٔمريات اًمؽمسمقية اعمٕماسة اعمدقمقة 

سماإليديقًمقضمٞمات واعمذاهب واًمٗمٚمسٗمات )احلداصمٞمة(، وإقمادة اًمث٘مة ذم ىمُدراشمٜما اًمذاشمٞمة 

ضمقدها وقمٜماس قمغم اعمٜماومسة واعمداومٕمة واًمب٘ماء، طمٗمافما قمغم روح إُمة وُم٘مقُمات و

 اًم٘مقة واعمٜماقمة ذم يمٞماهنا وأريمان سمٜمٞماهنا.

وأطمسب أن هذه اًمزيارات وأُمثاهلا إذا شمٙماصمٗمت، وشم٠مشّمك اؾمتثامر ٟمتائجٝما، ُمـ 

ؿم٠مهنا أن شمساقمد قمغم اشمْماح اًمرؤية، واشمساع اًمّمدر ًمٚم٘مبقل سمتجارب إظمقاٟمٜما ُمـ 

قمٜمدٟما يمثػمًا ومٞمام أهؾ اعمٖمرب، يمام يالطمظ أهنؿ أيْما ىمد اؾمتٗمادوا ُمـ طمٚم٘مات اًمتٕمٚمٞمؿ 

يرضمع إمم آهتامم سم٘مقاقمد اًمتجقيد، واًمتدريب قمغم طمسـ إداء، ورصد اعمساسم٘مات 

واعمٙماومآت ًمتِمجٞمع اعمقاهب واًمٙمٗماءات، وٓ ؿمؽ أن اًمتٕماون ذم هذه اًمِم١مون وُمد 

اجلسقر ومٞمام سملم اعم١مؾمسات اعمٕمٜمٞمة هبا ذم إىمٓمار، طَمريٌّ أن يساقمد قمغم ختٓمل يمؾ 
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اًمٗمرص ًمبٚمقغ إهداف، ورومع احلقاضمز ومٞمام سملم إىمٓمار ًمٞمٗمٞمد  اًمٕم٘مبات، وإشماطمة

سمٕمْمٝما ُمـ سمٕمض، يمام يمان ذًمؽ هق اًمِم٠من ذم اًمٕمٝمقد إومم واًمٕمّمقر اًمذهبٞمة ُمـ 

 شماريخ اًمبالد اإلؾمالُمٞمة.
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 الصاتمة
ي درؾمت ومٞمف ُمٜمٝمجٞمة وم٢مٟمف ذم ظمامتة ُمٓماذم ذم هذا اًمبحث اًمٓمريػ اًمذ وسمٕمد،

اًمٕمٚمٛمٞمة اعمٖمرسمٞمة اعمتٛمٞمزة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وطمٗمٔمف ،أخلص أسمرز اًمٜمتائج اًمتل 

 شمقصٚمت إًمٞمٝما وهل :

دمرسمة شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب دمرسمة رائدة سمام حتٛمٚمف ُمـ ُم٘مقُمات شمٕمد  -1

قمغم  ي٘مقم :شمت٘مـ احلٗمظ وشم٘مّقيف قمؼم سمرٟماُمج قمٚمٛمل ممٜمٝمج وُمتدرج :قمٚمٛمٞمة ُمتٞمٜمة

 ٚم٘ملم واًمتٙمتٞمب واًمتّمحٞمح.اًمت

ات احلديثة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اعمٛمٜمٝمج، ؾمبؼ اعمسٚمٛملم ًمٚمٜمٔمري هذه اعمٜمٝمجٞمة ١ميمدشم  -2

وُمـ اًمسٝمؾ إمم اًمّمٕمب،  ،سم٘مقاقمد شمرسمقية ُمتٞمٜمة شمٜمت٘مؾ سماًمٓماًمب ُمـ اجلزء إمم اًمٙمؾ

 ٝما طمٗمظ اًم٘مرآن.يت٘مـ اًمٓماًمب ُمٕم

ٗمٞمظ اًم٘مرآن قمـ اعمدرؾمة اعمنمىمٞمة ذم حت -قمٛمقُما –اعمدرؾمة اعمٖمارسمٞمة  شمتٗمرد    -3

 احلٗمظ قمؼم اًمٙمتاسمة ذم إًمقاح اًمتل دمٛمع ومٜمقٟما قمديدة واعمتٛمثٚمة ذم ،سمٛمٞمزة هلا أصمرها

 ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن اعمتٕمٚم٘مة سمف يمٕمٚمؿ اًمرؾمؿ واًمْمبط واًمقىمقف

شمٖمّذي اًمٓمالب سماًم٘مٞمؿ شمرسمقية ـمري٘مة شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اعمٖمرب سم٘مٞمؿ  شمتٛمٞمز -4

وسمٛمٜمٔمقُمة ُمتٛمٞمزة  ،سمٙمتاب اهللوإظمالق اإلؾمالُمٞمة، سمّم٘مؾ ؿمخّمٞماهتؿ وحتّمٞمٜمٝما 

ل ضمديرة سماًمبحث اًمٕمٚمٛموهذه اًم٘مٞمؿ  ،ٟمة اًمروطمٞمة واًم٘مٞمؿ آضمتامقمٞمةُمـ احلّما

وٟم٘مؾ ظمؼماهتا ًمٚمٛمنمق، إضاومة ًمتٓمقير ىمدراهتا اًمٜمٔمري واعمٞمداين ًمإلومادة ُمٜمٝما 

واًمقؾمائؾ اعمٕماسة ُمـ  اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة واًمؽمسمقية وآؾمتٗمادة ُمـ ُمستجدات اًمٕمٍم

ٔمة قمغم أصاًمة هذه اًمٙمتاشمٞمب وهقيتٝما، عما هلا ُمـ ىمٞمٛمة شمارخيٞمة ُمع اعمحاوماًمت٘مٜمٞمات 

 ة  وشمثبٞمت اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞمة.   ئوشمرسمقية وطمْمارية ذم شمٙمقيـ اًمٜماؿم

ولعل من المناسب أن أختم بحثي ىذا بمجموعة من التوصيات وىي الدعوة 
 إلى ما يلي:
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اعمٛمٚمٙمة شمِمٙمٞمؾ ومريؼ قمٚمٛمل وإداري ُمـ اعم١مؾمسات اعمٕمٜمٞمة سمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم  -1

اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية ًمٚمقىمقف قمغم دمرسمة شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب اعمٖمرسمٞمة ًمإلومادة ُمٜمٝما 

 ووصٗمٝما ودراؾمتٝما وسمٞمان إجياسمٞماهتا.

اًمٕمٜماية هبذه اعمٜمٝمجٞمة اًمٕمٚمٛمٞمة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اعم١مؾمسات اًم٘مرآٟمٞمة اًمٕماعمٞمة  -2

 ًمرصدها وٟم٘مؾ ظمؼماهتا 

ُمدادها سماًمقؾمائؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة احلديثة شم٠مهٞمؾ اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة ذم اعمٖمرب وإ -3

ًمٚمٙمتاسمة وشمٕمٚمؿ اًمرؾمؿ واًمقىمػ. وشمقفمٞمػ وؾمائؾ اًمتٙمٜمقًمقضمٞما اًمسٛمٕمٞمة واًمبٍمية 

 ُمـ أضمؾ ذًمؽ .

. واسمتٕماصمٝمؿ واًمٗم٘مٝماء ذم اًمٙمتاشمٞمب قمٚمٛمٞمًا وُمٝمٜمٞمًا وشمرسمقياً شم٠مهٞمؾ اعمدرريـ  -4

اًمتٙمقيـ وشمبادل اخلؼمات واًمتجارب قمؼم ذايمات سم٘مّمد اًمتدريب وإقمادة 

 ىمٞمات شمٕماون قمٚمٛمل وشمرسمقي.واشمٗما

دراؾمة اجلقاٟمب اًمؽمسمقية ذم اًمتٕمٚمٞمؿ سماًمٙمتاشمٞمب ًمٙمِمػ ؾمبؼ اًمٜمٔمرية  -5

 اإلؾمالُمٞمة اًمؽمسمقية ًمٚمٛمٜماهج اًمؽمسمقية احلديثة. 

قمٛمؾ دراؾمات ُمٞمداٟمٞمة ُمسحٞمة ٕصمر اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٙمتاشمٞمب قمغم اجلقاٟمب  -6

 اًمٕمٚمٛمٞمة واًمٗمٙمرية واإليامٟمٞمة.  

ـمالب وشمقضمٞمف ، اًمٙمتاشمٞمبقمٛمؾ دراؾمات وسمحقث قمٚمٛمٞمة ُمٕمٛم٘مة قمـ  -7

وًمٚمٙمِمػ قمـ دورها ذم ُمقاضمٝمة اعمد اضمستػم واًمديمتقراة  ًمٚمبحث قمٜمٝما، ُمرطمٚمتل اعم

 اًمتٖمريبل وآٟمحالزم واًمٕمٚمامين ذم سمالد اعمٖمرب اًمٕمريب قمٛمقُما.

                            

 يشكر ابلاحث 
 مركز حبوث لكية املعلهني جبانعة امللك سعود 

 ثىلع دعم هذا ابلح
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 فهرس املراجع
 الزيارات الميدانية للكتاتيب والعلماء المعتنين بها. لمرجع األول :ا

. 547ٕيب قمٛمران اًمٗماد خمٓمقط سمخزاٟمة اسمـ يقؾمػ سمٛمرايمش سمرىمؿ  األحكام في الفقو المالكي  -ٔ

ُمريمز )ٟم٘مال قمـ يمتاب أسمق قمٛمران اًمٗماد طماومظ اعمذهب اعماًمٙمل ٟمنم اًمراسمٓمة اعمحٛمدية ًمٚمٕمٚمامء 

 اًمرسماط -م 2339 -هرب  1433: (ات وإسمحاث وإطمٞماء اًمؽماثاًمدراؾم

دراؾمة شمارخيٞمة وآراء إصالطمٞمة شم٠مًمٞمػ ومْمٞمٚمة  –التعليم العربي اإلسالمي  –أليس الصبح بقريب   -ٕ

دار  –اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة ٟمنم دار ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع –اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓماهر سمـ قماؿمقر اًمتقٟمز 

 م.2337-هرب1428 اًمسالم ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم: اًم٘ماهرة:

م، ُمٓمبٕمة 2333، رواية ورش، د. قمبداًمٕمزيز اًمٕمٞمادي اًمٕمرود، ط. اًمثاًمثة، األنصاص القرآنية  -ٖ

 ـمٜمجة. –ؾمبارـمٞمؾ 

ٓسمـ قمذارى اعمرايمٌم حت٘مٞمؼ ًمٞمٗمل سمروومٜمّمال ٟمنم دار  البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب  -ٗ

 ًمبٜمان. –اًمث٘ماومة سمبػموت 

 م.1971 -هرب 1391ب اًمٕمؼم وديقان اعمبتدأ واخلؼم، اعمسٛمك سمٙمتا تاريخ ابن خلدون  -٘

م 2334اًمرسماط:  –شم٠مًمٞمػ إؾمتاذ احلسلم أؾمٙمان  تاريخ التعليم بالمغرب خالل العصر الوسيط  -ٙ

 ُمٓمبٕمة اعمٕمارف اجلديدة.

ًمألؾمتاذ ُمّمٓمٗمك اعمّمٚمقيت ٟمنم جمٚمة يمٚمٞمة  الحركة العلمية في الجامع الكبير بمدينة تارودانت  -ٚ

 م.2333يمادير اًمٕمدد إول: ُماي: اًمنميٕمة سمٛمديٜمة أ

، إسمراهٞمؿ اًمقاذم، ُمٓمبٕمة اًمٜمجاح اجلديدة، الدراسات القرآنية بالمغرب في القرن الرابع عشر الهجري  -ٛ

 اًمدار اًمبٞمْماء. –م 1999 -هرب 1423ط. إومم، 

د ربحمٛم ، ٕيب احلسـ قمكم سمـ ظمٚمػ اًم٘ماسمز، ٟمنم د.الرسالة المفصلة ألحوال التعليم والمعلمين  -ٜ

 اًمٙمقيت. –ات ربققمربٛمٓمبربة اًمرباًمربم، ويم1977، 1ط، ( اًمٗمٙمر اًمؽمسمقي اإلؾمالُمل)اب ربـ يمتربد ضٛمربٛمربطمأ

ٕيب قمكم طمسلم سمـ قمكم سمـ ـمٚمحة اًمرضمراضمل اًمِمقؾماوي  الفوائد الجميلة على اآليات الجليلة -ٓٔ

وىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة سماعمٛمٚمٙمة اعمٖمرسمٞمة: دراؾمة وحت٘مٞمؼ إدريس   م.1989هرب رب 1439قمزوزي ٟمنم وزارة ٕا

دراؾمة ًمٖمقية شمارخيٞمة، د. هماٟمؿ ىمدوري احلٛمد، دار قمامر، ط. إومم،  رسم المصحف، -ٔٔ
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 إردن. –م 2334 -هرب 1425

-هرب 1434، 2حمٛمد اعمختار اًمسقد، ُم١مؾمسة سمٜمنمة ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم، ط.  سوس العاملة، -ٕٔ

 م اًمدار اًمبٞمْماء.1984

سمٛمٕمٝمد اًمِماـمبل،  اًم٘مرآٟمٞمة ؾماتد. هماٟمؿ ىمدوري احلٛمد، ُمريمز اًمدرا شرح المقدمة الجزرية، -ٖٔ

 ضمدة. -هرب 1429، 1ط. 

، حمٛمد داود، شم٘مديؿ وشمٕمٚمٞمؼ: طمسٜماء داود، ُمٜمِمقرات مجٕمٞمة شمٓماون أؾمٛمػم، على رأس األربعين -ٗٔ

 م.2331 -هرب 1421ُمٓماسمع اًمِمقيخ، شمٓمقان، 

ومم، اإلؾمالُمل اقمراب، دار اًمٖمرب، ؾمٕمٞمد القراء والقراءات بالمغرب -٘ٔ  م.1993 -هرب 1413، ط. ٕا

ًمٚمديمتقر قمبد اهلادي محٞمتق ضٛمـ يمتاب  اب القرآني بالمغرب والرواية المتواترة فيوالكت -ٙٔ

أوماق )اجلزء اًمثاين( ُمٜمِمقرات وزارة إوىماف واًمِم١مون  –إهداف  –اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة: أًمٞمات 

 م.2339-هرب1433اإلؾمالُمٞمة. اعمٛمٚمٙمة اعمٖمرسمٞمة اًمٓمبٕمة إومم: 

ُمٜمِمقرات وزارة إوىماف واًمِم١مون  اآلفاق(، –ىداف األ –الكتاتيب القرآنية )اآلليات  -ٚٔ

 اعمٛمٚمٙمة اعمٖمرسمٞمة. –اإلؾمالُمٞمة 

 . اجلزء إول: اًمقاىمع وأوماق.اآلفاق –األىداف  –الكتاتيب القرآنية: اآلليات  -ٛٔ

. اجلزء اًمثاين: اًمرواية اعمتقاشمرة وآًمٞمات اًمرؾمؿ اآلفاق –األىداف  –الكتاتيب القرآنية: اآلليات  -ٜٔ

اءة ُمٜمِمقرات وزارة إوىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة. اعمٛمٚمٙمة اعمٖمرسمٞمة اًمٓمبٕمة إومم: واًمْمبط واًم٘مر

 م.2339-هرب1433

 م.1995ر، رباديرباًمنميٕمة، أهمٛمختار اًمسقد، ُمٜمِمقرات يمٚمٞمة ربد اًمربٛمربحربُم ة،ـقـيـوس العتـدارس سـم -ٕٓ

ك ، ٕيب اًمٕمباس أمحد سمـ حيٞمالمعيار المعرب عن فتاوى أىل إفريقية واألندلس والمغرب -ٕٔ

 اًمرسماط. -اًمقٟمنميسبل، ٟمنم وزارة وإوىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة

: وصػ ؿماُمؾ ًمٚمتٕمٚمٞمؿ إوزم سماعمدرؾمة اًم٘مرآٟمٞمة ذم ؾمقس ٟمٛمقذج ُمدرؾمة إًمغ المدرسة األولى -ٕٕ

 –م ُمٓمبٕمة اًمٜمجاح اجلديدة 1998-هرب 1418شم٠مًمٞمػ اًمٗم٘مٞمف صاًمح سمـ قمبد اهلل اإلًمٖمل اًمٓمبٕمة إومم: 

 اًمبٞمْماء. اًمدار

 اًم٘ماهرة. –ًمألؾمتاذ أمحد اهلاؿمٛمل  العلم في اإلمالء الحديث كتاب المفرد -ٖٕ
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 ًمبٜمان. -سمػموت  –ط اًمراسمٕمة دار اًمٗمٙمر  مقدمة ابن خلدون، -ٕٗ

، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة،  اعرب: قمكم اًمْمب ؼرب٘مٞمربحرب، شم زريرب، ٓسمـ اجلرـراءات العشــر في القـالنش -ٕ٘

 ًمبٜمان. –سمػموت 

 ون اإلؾمالُمٞمة سماعمٖمرب.، شمّمدرها وزارة إوىماف واًمِم١ممجلة دعوة الحق -ٕٙ

ًمٚمحسـ سمـ حمٛمد اًمقزان اًمٗماد اعمٕمروف سمٚمٞمقن اإلومري٘مل شمرمجة قمـ اًمٗمرٟمسٞمة  وصف إفريقيا -ٕٚ

 م.1983حمٛمد إظمرض. ٟمنم دار  اًمٖمرب اإلؾمالُمل اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة:  –حمٛمد طمجل 
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 292 ....................................................................  اعمٓمٚمب اًمثاين: ـمرق اعمراضمٕمة      

 295 ل الثاني: المعالم المنهجية في التحفيظالفص
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ثانيًا: النصوص المحققة





 (ى4766 جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

68: 

 امللخص
 احلؿُد هلل ويمػك، وؾمالٌم قمغم قمبوده اًمذيـ اصطػك، وسمعُد :

ْرَىاِن اْْلَْصَدِق َوالصَِّراِط الْـُمَحقَِّق اًمبحٌ قمبورة قمـ : دراؾمي وحتؼقؼ ًمرؾموًمي  )البـُ
د سمـ أمحد اعمتقزمِّ  ِفي َمْنِع اْلغُنَِّة ِلْْلَْزَرِق( ذم مسلًمي :  هل، وهـ(3131)تًمؾعالمي حمؿَّ

ن اًمسويمـي واًمتـقيـ ذم اًمالم واًمراء سموًمغـي ٕيب يعؼقب إزرق مـ ـمريؼ إدهموم اًمـق

واعممًمػ ذهى ومقفو إمم مـع وضمف اإلدهموم سموًمغـي ذم  ،هـ(311)تسمـ ازجزري ٓطقبي اًم

ظمالوًمو عمو ذهى إًمقف اعمحررون  ،هـ(3311)تاحلروملم ًمألزرق شمبًعو ًمإلموم اإلزمػمي 

اقمتامد اعممًمػ قمغم  ؾ  ، ويمون ضُم هـ(3311)تىمبؾفام، ظمصقًصو اًمعالمي اعمـصقري 

ا  فيمر ذم اًمـنم مـ اًمطرق، وىمد شمصدى ًميمالم اإلزمػمي ومو ذُ  ىمراء ـمـطو، ومؽتبقا ردًّ

خ وقمغم رؾموًمتف كوسيـ عمذهى اعمـصقري مميديـ ًمف سمؽالم اعمقفل واًمػشـل واًمطب

ى وإضمفقري وهمػمهؿ، وشمعؼبفؿ اعمتقزم ذم رؾموًمي أظمرى ؾمامهو : )اًمشفوب اًمثوىم

 ًمؾغوؾمؼ اًمقاىمى(.

وىمد ىمسؿً قمؿكم إمم : اًمؼسؿ إول : اًمدراؾمي : واؿمتؿؾً قمغم مؼدمي ومتفقد 

وؾمتي مبوطمٌ وظمومتي، سمقـً ذم اعمؼدمي أمهقي اعمقضقع واًمرؾموًمي مع ظمطي اًمبحٌ، 

وذم اًمتؿفقد شمعرضً عمسلًمي : قمؾؿ اًمتحريرات مـ طمقٌ اًمتعريػ واًمـشلة وقمـويي 

ػً  فومقـ أًمػ ومقف، وذيمرت اًمعؾامء سمف مع شمسؿقي أؿمفر م  .وأيمثر مـ قمنميـ ممًمِّ

اعمبحٌ اًمثوين : قمـقان اًمرؾموًمي وصحي  .مًمػؿاعمبحٌ إول : شمرمجي مقضمزة ًمؾ

كسبتفو إمم اعممًمػ. اعمبحٌ اًمثوًمٌ : مقضقع اًمرؾموًمي ومصودرهو ومـفٍ اعممًمػ 

وصػ  ومقفو. اعمبحٌ اًمراسمع : أصؾ اعمسلًمي وأىمقال اًمعؾامء ومقفو. اعمبحٌ اخلومس :

اًمـسخ اخلطقي ًمؾرؾموًمي اًمتل شمقومرت ًمدي. اعمبحٌ اًمسودس : مـفجل ذم اًمتحؼقؼ. 

 ووضعً سمعده كامذج عمصقرات اعمخطقط.

 ػفورس.واًماًمؼسؿ اًمثوين : حتؼقؼ اًمـص. صمؿ اخلومتي، 

ٍد وآًمف وصحبف   .أمجعلموصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿَّ
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 دقمة امل
م قمغم أذف إكبقوء واعمرؾمؾلم، ؾمقدكو احلؿد هلل رب اًمعوعملم، واًمصالة واًمسال

 وكبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم، وسمعد :

ومنن قمؾؿ اًمؼراءات مـ اًمعؾقم اًمتل شمعتؿد قمغم حمض اًمـؼؾ واًمروايي، وٓ يمظمذ 

ومقف سموٕىمقال اعمجردة قمـ إؾموكقد وٓ سموًمعؼؾ واًمؼقوس ... وًمؼد ىموم سمعض اعمعؾِّؿلم 

 مو ٓ كؼؾ ومقف وٓ روايي ... وموكؼمى ًمف مـ معوسيف ذم ؾموًمػ اًمزمـ سمؼراءِة وإىمر
ِ
اء

مـ أزجؿف، وشمصدى ًمف مـ مَجََّد كشوـمف همػم اعملصمقر، وسملمَّ ًمف مو يمظمذ سمف ذم اًمؼراءة 

 .(1) واإلىمراء ومو ٓ يمظمذ سمف ...
وهذه ؾمـٌَّي ضمرت سملم اًمسؾػ وأهؾ اًمػـ ُمْذ ؾموًمػ اًمزمـ، واؾمتؿرت ذم يمؾ قمٍم 

ٓ ُيسؿح ٕطمد  يتالقمى ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ىمراءًة أو إىمراًء سمام مل يثبً ومل يـؼؾ... سمحقٌ 

ؼ  ومـ هذا اًمؼبقؾ هذه اًمرؾموًمي اًمـػقسي مـ رؾموئؾ اسمـ ازجزري اًمصغػم اعمحؼِّ

د سمـ أمحد اًمشفػم سموعمتقزّم اعمٍمّي  ، اًمتل أًمػفو  هـ(3131)تاًمعالمي اًمشقخ حمؿَّ

. واعمقضقع ممو أصموره زرق عن ورش()منع الغنة في الالم والراء لْل ذم مقضقع :

ًٓ اإلموم مصطػك اإلزمػمي  صمؿ  ، (2) ذم يمتوسمف )سمدائع اًمؼمهون( هـ(3311)تأوَّ

أصموره ذم اشمبوقمف اًمشقخ اعمتقزم ذم قمٍمه، وىمد أصمور اعمقضقع ضجًي ذم أوؾموط ىمراء 

ؼ اعم ٍد ًمف ومعورٍض، وملًمَّػ اعمحؼِّ تقزم هذه مٍم ذم قمٍمه واكؼسؿقا ومقام سمقـفؿ إمم مميِّ

وهل ، (البرىان اْلصدق والصراط المحقق في منع الغنة لْلزرق) اًمرؾموًمي سمعـقان :

)الشهاب اًمتل كحـ سمصدد حتؼقؼفو، صمؿ أًمَّػ رؾموًمي أظمرى أوؾمع مـفو سمعـقان : 
                                           

اسمـ جموهد اًمبغدادي مع اسمـ ؿمـبقذ واسمـ مؼسؿ اًمعطور ذم مـجد ىمصي أيب سمؽر  -إن ؿمئً  –اىمرأ ذم ذًمؽ  (3)

 .321-2/321، و11-2/11، وهمويي اًمـفويي : 31اعمؼرئلم ٓسمـ ازجزري، ص

طمسى وضمفي  –مـ أكػس اًمؽتى ذم اًمتحريرات، كبف اعممًمػ ومقف قمغم مو وىمع ذم كنم اسمـ ازجزري مـ ؾمفق  (2)

 سمؽؾقي اًمؼرآن اًمؽريؿ ًمؾؼراءات وقمؾقمفو سمطـطو، مٍم، ، وطمؼؼ ذم رؾموًمتَل اعموضمستػم -كظر اإلزمػمي 

هـ. وؾمتليت 3121وـمبع سمعـويي احلوضمي : مريؿ سمـً إسمراهقؿ ضمـدزم، مـ دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، قموم

 شمرمجي اإلزمػمي ذم اًمـص اعمحؼؼ سمنذن اهلل.
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 .(1)خمطقـمتون -طمسى قمؾؿل  –، ويمؾتومهو  الثاقب للغاسق الواقب(
 أىمية الموضوع :

،  –مـ ـمريؼ ـمقبي اًمـنم  –راء اًمعنم اًمؽؼمى ًمؾؿقضقع أمهقٌي سموًمغٌي قمـد ىم

طمقٌ يدور كؼوش ذم اعمؾتؼقوت  –قمٍم اإلًمؽؽموكقوت  –ظمصقًصو ذم قمٍمكو 

واعمـتديوت ذم اًمشبؽي اًمعـؽبقشمقي، ومفـوك مقاومؼ وآظمر معورض ... ، وًمؽؾٍّ وضمفي، 

 وؾمقليت مزيد شمػصقؾ هلذا ذم اعمبحٌ اًمثوًمٌ سمنذن اهلل .

 خطة التحقيق :
 ٌ إمم ىمسؿلم :ىمسؿً اًمبح

 القسم اْلول : الدراسة، وتشتمل على :
 مؼدمي ومتفقد وؾمتي مبوطمٌ وظمومتي :

 : ذم سمقون اعمقضقع وأمهقتف وظمطي اًمتحؼقؼ.مقدمة 

 : ذم اًمتعريػ سمعؾؿ اًمتحريرات وكشلشمف وقمـويي اًمعؾامء سمف.تمهيد 

 : شمرمجي مقضمزة ًمؾؿمًمػ. المبحث اْلول

 حي كسبتفو إمم اعممًمػ.: قمـقان اًمرؾموًمي وص المبحث الثاني

 : مقضقع اًمرؾموًمي ومصودرهو ومـفٍ اعممًمػ ومقفو. المبحث الثالث

 : أصؾ اعمسلًمي وأىمقال اًمعؾامء ومقفو.  المبحث الرابع

 : وصػ اًمـسخ اخلطقي ًمؾرؾموًمي. المبحث الخامس

 : مـفجل ذم اًمتحؼقؼ. المبحث السادس

 القسم الثاني : تحقيق النص :
                                           

ؽموكقي أن )اًمؼمهون اعمحؼؼ( مو اعمشفقر ًمدى أهؾ اًمػـ ويمذا ذم أهمؾى اعمشوريموت اًمعؾؿقي ذم اعمقاىمع اإلًمؽ (3)

زال خمطقـمو ... ووضمدت قمـقاكف ذم سمعض اعمشوريموت ضؿـ يمتى اًمتحريرات اعمطبققمي ... ًمؽـ دون أيي 

 معؾقموت قمـ حمؾ اًمطبوقمي وقمومفو ... سمتحؼقؼ أو سمدون حتؼقؼ ... واهلل أقمؾؿ ، يـظر :

http://www.kermaonline.com/vb/showthread.php?t=16678 

http://www.kermaonline.com/vb/showthread.php?t=16678
http://www.kermaonline.com/vb/showthread.php?t=16678
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ىمـل ومقفو وذم همػمهو مـ إقمامل وإىمقال اإلظمالص أؾملل اهلل شمعومم أن يرز

واًمؼبقل، وأن يقومؼـل إلمتومفو ذم أىمرب ومرصي، وهق وزم  ذًمؽ واًمؼودر قمؾقف، وصغم 

ٍد وقمغم آًمف وصحبف واًمتوسمعلم ومـ شمبعفؿ  اهلل وؾمؾؿ قمغم ؾمقِّدكو وكبقِّـو وىمدوشمـو حمؿَّ

 سمنطمسون إمم يقم اًمديـ.
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 :(1)تمهيم : في التعريف بعلم التحريرات ونشأته وعناي  العلماء به
ُر. وهق ذم إصؾ سمؿعـك :  : التحريرات َر ُُيَرِّ ًمغًي : مجع : حترير ، مصدر : طَمرَّ

 ، وظمالف اًمعبد.اًمتخؾقص قمـ اًمرقاًمػؽ مـ إرس، و

 ويطؾؼ )اًمتحرير( ذم اًمؾغي قمغم معون قمدة، مـفو :

 اإلومراد، اًمتـؼقح، اًمتصػقي. ،اإلطمؽوماًمضبط، اًمتدىمقؼ،  اًمتؼقيؿ، ،اًمتفذيى

ِريُر اًمِؽَتوِب  ِؾقُصف سمنىِمومِي طُمُروومِف: حَتْ ِسقـف سمنِصالِح ؾَمؼطِف ،شَمْؼِقيُؿف وََتْ  .(2)وحَتْ

سمقون اعمعـك : واًمتحرير ، إقمتوىمفو: وحترير اًمرىمبي ، شمعققـف وشمعريػف: وحترير اعمبحٌ 

 .(3)حلشق واًمتطقيؾَتؾقي اًمؽالم قمـ ا، وسموًمؽتوسمي

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ﴿ وورد سًُيو ذم ىمقًمف شمعومم :

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ      ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤٿ  

 . [12]اًمـسوء :  ﴾ڄ  ڄ  ڦ

ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ﴿:وذم ىمقًمف شمعومم

ا.. سمؿعـك : اًمتخؾقص قمـ اًم[1]اعمجودًمي :  ﴾ڑ  رق وضمعؾ اإلكسون طمرًّ

 ﴾ھ  ے  ھ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ   ﴿:وذم ىمقًمف شمعومم

مـ مل شمتؿؾؽف اًمصػوت . سمؿعـك : ظموًمًصو ًمؾعبودة ومػرهًمو هلو، و[11]آل قمؿران : 

 َ  .(4)قمغم اعمؼتـقوت اًمدكققيي هِ اًمذمقؿي مـ احلرص واًمنمَّ

                                           
، مؼدمي حتؼقؼ ذح مؼرب 11-13اىمرأ ًمؾتقؾمع ذم هذا اعمقضقع : مؼدمي حمؼؼ اًمروض اًمـضػم، ص (3)

 ؿمحوشمي، اًمعالمي إسمراهقؿ سمـ قمكم 111-112، اإلموم اعمتقزم، ص11-11اًمتحرير ًمؾـنم واًمتحبػم، ص

 .311-311اًمسؿـقدي، ص

، اًمتقىمقػ قمغم مفامت اًمتعوريػ ًمؾؿـووي : 31/133:  ، شموج اًمعروس1/331اكظر : ًمسون اًمعرب :  (2)

3/311. 

، شمعريػوت 3/131:  ، اًمؽؾقوت ًمؾؽػقي31/111:  ، شموج اًمعروس1/21شمػسػم اًمطؼمي : اكظر :  (1)

 .3/331:  ، دؾمتقر اًمعؾامء11ازجرضموين، ص

 .3/333اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن : ، 3/313ػم اًمـسػل : ، شمػس3/111اكظر : شمػسػم اسمـ يمثػم :  (1)
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 أما اصطالًحا : 
اعمتؼدملم، مو قمدا مو ُيْسَتَشػ  مـ يمالم  ومؾؿ أضمد ًمف شمعريًػو واضًحو ًمدى أطمٍد مـ

اسمـ ازجزري شمعريًضو ًمف قمـد ذيمره ًمػوئدة ضمفقده ذم يمتوب اًمـنم
(1)

. 

و اعمتلظمرون  واعمعوسون ومتعرضقا ًمتعريػ  -سمعد قمٍم اسمـ ازجزري  –أمَّ

اعمصطؾح سمتعبػمات خمتؾػي، يمؾٌّ طمسى ومفؿف وذوىمف، وىمد ذيمر سمعض اعمعوسيـ أيمثر 

مـ قمنم شمعريػوت
(2)

ًُ أن ويمؾ فو ُيتوج إمم حترير وشمـؼقح، و ، هـو أىمؽمح مـ صَمؿَّ أطمبب

ستػوًدا مـ يمالم اسمـ ازجزري شمعريًػو مُ  -مع اقمؽماذم سمؼؾي سمضوقمتل ذم هذا اعمجول  –

ؾـوه مـ اًمطرق وذيمركوه »طمقٌ ىمول مبقِّـًو وموئدة اًمتحرير :  َّوه وومصَّ ووموئدُة مو قمقَـّ

ًْ ارشمػع ذًمؽ، واًمَِّذيـ مقَّزوا مـ اًمؽتى هق قمدم اًمؽميمقى، ومن َ هنو إذا ُمقَِّزْت وسُمقِـّ

ُرون شهؿ اعمحرِّ
(3). 

ومعؾقٌم أنَّ اسمـ ازجزري ذيمر ذم كنمه طمرووًمو مـ اًمؼراءات ووضمقًهو مـ 

اًمروايوت واًمطرق مل يشتؿؾ قمؾقفو اًمتقسػم وٓ اًمشوـمبقي، وهل مو شمسؿك سمزوائد 

، يمام أن اسمـ مستؼؾيٌ  عؾامء ذم ذًمؽ ممًمػوٌت اًمـنم واًمطقبي قمغم اًمتقسػم واًمشوـمبقي، وًمؾ

ازجزري ىموم سمؽمشمقى سمعض اًمقضمقه طمسى اًمطرق، يملوضمف اًمبدل مع ذات اًمقوء، 

وأوضمف ىمٍم اعمـػصؾ مع اًمسؽً واًمغـي واًمتؽبػم ... وهمػم ذًمؽ مـ إوضمف 

 مـفو ومـع إظمرى ... اًمؽثػمة، طمقٌ أضموز اًمبعَض 

قِمْؾٌؿ سمِـ : »رات اصطالطًمو ، أكَّف : وقمؾقف، أىمؽمح أن يؽقن شمعريػ قمؾؿ اًمتحري

َواَيوِت َوشمَ ـشمَ  ِي ـْؿقِقِز اًمِؼَراَءاِت َوشَمـِْؼقِح اًمرِّ ي سموًمدىمي ذِم ِصحَّ ْفِذيِى اًمط ُرِق، َواًمتََّحرِّ

يمِقِى َواًمتَّْؾِػقِؼ و قَمغم َمَصودِِرَهو إِصقَؾِي، قَمْزِوَهو ًمِـَوىمِؾِقَفو سمَِعْرِضفَ  ْ  .شَمـًْعو ًمِؾؽمَّ

                                           
 ؾمقليت كص يمالمف ىمريًبو. (3)

، ويالطمظ قمؾقف أكف مل يراع ذم ذيمر 11-12اكظر: مؼدمي ظموًمد طمسـ أسمق ازجقد حمؼؼ اًمروض اًمـضػم، ص (2)

وملم، طمقٌ سمدأ سمتعريػ اًمشقخ قمبد اًمرازق قمكم مقؾمك، صمؿ شمع ريػ اسمـ اًمتعريػوت اًمؽمشمقى اًمزمـل ًمؾؿعرِّ

 .يوًمقؿمف صمؿ اإلزمػمي صمؿ اعمتقزم صمؿ اسمـ ازجزري ... وذم آظمرهو اىمؽمح شمعريًػو مـ قمـده

 .3/313اكظر: اًمـنم:  (1)
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ٌر، يراقمل اعمعـك  –طمسى وضمفي كظري، واهلل أقمؾؿ  –وأرى  أنَّ هذا شمعريٌػ حمرَّ

اًمؾغقّي ًمؾػظ )اًمتحرير(، ؿمومٌؾ ًمؾؼراءات واًمروايوت واًمطرق، ٓ يؼتٍم قمغم 

اًمطرق وقمزوهو قمؿقًمو، وٓ قمغم ـمرق اًمـنم واًمطقبي ظمصقًصو، سمؾ يشؿؾ ـمرق 

ؾ قمغم ذيمر وموئدة هذا اًمتقسػم واًمشوـمبقي، طمقٌ ؿمؿؾفام اًمتحريرات، يمام أكف يشتؿ

 اًمعؾؿ سموظمتصور.

 هذا مو يمون قمؾقف اعمتؼدمقن مـ مػفقم اًمتحريرات وقمؿؾ متققز هلو وشمـؼقحفو.

أمو اعمتلظمرون واعمعوسون ومؽون ؿمغؾفؿ اًمشوهمؾ هق شمصحقح مسور اًمطرق 

وحمووًمي مـع شمريمقى إوضمف اعمعزوة إمم اًمرواة قمـ ـمرىمفؿ طمسى اعمصودر اًمتل 

قذم واعمـصقري واإلزمػمي واعمتقزم ومـ طمذا طمذوهؿ ؾ اًمعَ وردت هلؿ ومقفو، يمعؿ

َف هذا  مـ شمالمذهتؿ، وسمـوًء قمغم مػفقمفؿ ًمؾتحريرات وقمؿؾفؿ ومقفو، ومقؿؽـ أن ُيَعرَّ

 اًمعؾؿ سمام يكم :

َْوضُمِف َوشَمـِْؼقُح اًمط ُرِق َوشَمْصِحقُح َمَسوَراهِتَو سمَِعْزِوَهو ًمِـَوىمِؾِقَفو ـهق : شمَ  ْٕ ْؿقِقُز ا

يمِقِى َواًمتَّْؾِػقِؼ.َوقَمْرِض  ْ َِصقَؾِي َمـًْعو ًمِؾؽمَّ ْٕ  َفو قَمغَم َمَصودِرَهو ا

طمسى مػفقم اعمتؼدملم، وآظمَر طمسى مػفقم  وهبذا كؽقن ىمد مجعـو سملم شمعريٍػ 

 .، واهلل أقمؾؿاعمتلظمريـ واعمعوسيـ

 نشأة علم التحريرات وعناية العلماء بو :
ًمؼراء، ومؼد ؾمبؼفؿ إًمقف اًمػؼفوء مصطؾح )اًمتحريرات( ًمقس ضمديًدا أو خمتًصو سمو

واعمحدصمقن ىمدياًم، وممًمػوهُتؿ َمأْلَى سموؾمتخدامفؿ هلذا اعمصطؾح، ظمصقًصو اًمػؼفوء 

وأهؾ اًمػتقى مـفؿ
(1)

اَء قُمـُقا سمتحرير اًمؼراءات ُمْذ قمفٍد مبؽٍر، وموٕئؿي  . يمام أنَّ اًمؼرَّ

ًمتحريرهو، ومل  اًمؼراء مل خيتوروا مـ إطمرف وإوضمف اًمتل اظمتصقا هبو إٓ كتقجيً 

                                           
، اعمجؿقع ذح 3/311، قمؿدة اًمؼوري : 1/131اكظر: قمغم ؾمبقؾ اعمثول ٓ احلٍم : ومتح اًمبوري :  (3)

، 3/211، مـح ازجؾقؾ : 2/221:  ، سمؾغي اًمسوًمؽ1/112، طموؿمقي اسمـ قموسمديـ : 3/211اعمفذب : 

 ويمتى اًمػتووى اًمؼديؿي واعمعوسة.
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يمًمِّػ اسمـ جموهد يمتوسمف )اًمسبعي( إٓ ًمؾغرض كػسف، وقمغم اعمـفٍ كػسف مشك همػمه 

مـ اًمؼراء ذم شمآًمقػفؿ، وهق كػسف مـفٍ اًمداين ذم ممًمػوشمف، واًمشوـمبل ذم احلرز، 

وقمؾقف مشك أسمرز ذاح احلرز، وهق مـفٍ اسمـ ازجزري ذم اًمـنم واًمطقبي، ويمذا مـ 

 أشمك سمعدهؿ ...

ؿَّ ٓ أرى صحي اًمؼقل سملنَّ كشلة اًمتحريرات يموكً قمغم يد اإلموم اسمـ ومؿـ صمَ 

ازجزري
(1)

أو اًمشقخ ؿمحوذة اًمقؿـل ،
(2)

 أو همػممهو. ،

وهـوك أقمالم ىمومقا سمجفقد مبوريمي ذم ؾمبقؾ شمـؼقح اًمؼراءات وهتذيبفو وحتريرهو 

همػم أهنؿ مل يشتفروا هبو
(3)

ور ضجًي أمو مـ اؿمتفر سموخلقض ومقفو وأطمقك مسوئؾفو وأصم ،

ذم أوؾموط اًمؼراء اعمتلظمريـ واعمعوسيـ ومفؿ : اإلموم اعمـصقري، واًمعالمي يقؾمػ 

 أومـدي زاده، واإلموم اإلزمػمي، واًمعالمي اعمتقزم، ومـ طمذا طمذوهؿ مـ شمالمذهتؿ...

 ومـفؿ مـ أًمػ ذم حتريرات اًمشوـمبقي ومؼط.

 ومـفؿ مـ أًمػ ذم حتريرات اًمطقبي ومؼط.

 همػم أن أهمؾى ضمفدهؿ يمون مـصبًّو قمغم اًمـنم واًمطقبي. ومـفؿ مـ مجع سمقـفام ...

 وِمن أشهر َمن ألَّف في علم التحريرات :
 هـ(3111)تقذم اًمعالمي اًمشقخ حمؿد سمـ أمحد اًمعَ  .3

(4). 
                                           

، ومؼدمي 111-111، واإلموم اعمتقزم، ص11اكظر : مؼدمي حتؼقؼ ذح مؼرب اًمتحرير ًمؾخؾقجل، ص (3)

 .11حتؼقؼ اًمروض اًمـضػم، ص

اًمبدر اعمـػم، يمتوب : اكظر عمو ذهى إًمقف اًمعالمي اًمشقخ إسمراهقؿ اًمسؿـقدي ذم مـظقمتف : اًمدر اًمـظقؿ أو  (2)

، واكظر ًمؾرد قمؾقف : مؼدمي حتؼقؼ ذح مؼرب 311اًمسؿـقدي، ص ؿمحوشمياًمعالمي إسمراهقؿ سمـ قمكم 

( أن كشلهتو يموكً 1، يمام ذهى اًمشقخ قمبد اًمرازق قمكم مقؾمك ذم شملمالشمف )ص11اًمتحرير ًمؾخؾقجل، ص

 ذم اًمؼرن اخلومس اهلجري قمـد فمفقر مجع اًمؼراءات ذم ظمتؿي واطمدة.

حوذة : هق : قمبد اًمرمحـ سمـ ؿمحوذة اًمقؿـل، مـ أقمالم اًمؼراء ذم اًمؼرن اًمعوذ اهلجري، وًمد سمؿٍم واًمش

 .2/113هـ. اكظر : ظمالصي إصمر : 3111هـ، وشمقذم ذم : 111ذم : 

 يمنماح اًمشوـمبقي واًمدرة واًمطقبي، وهمػمهؿ يمثػم. (1)

اهر اعمؽؾؾي عمـ رام اًمطرق اعمؽؿؾي ذم قمومل سموًمؼراءات واًمتػسػم، مـ ممًمػوشمف : شمؾخقص اًمـنم، وازجق (1)

 .111، واإلموم اعمتقزم، ص1/1اًمؼراءات اًمعنم، اكظر : إقمالم : 
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هـ(3311)تقري اًمشقخ قمكم سمـ ؾمؾقامن اعمـُص  .2
 (1). 

 هـ(3311)تاًمعالمي مصطػك اإلزمػمي  .1
(2). 

 هـ(3311)تاًمعالمي اًمشقخ يقؾمػ أومـدي زاده  .1
(3). 

ـ احلوج قمبد اًمػتوح اًمبَ  .1  هـ(3311)ت سمعد : وًمقي اًمروملاًمشقخ طمومد سم
(4). 

 هـ(3331)تاًمشقخ اًمسقد هوؿمؿ سمـ حمؿد اعمغريب  .1
(5). 

                                           
 ؾمتليت شمرمجتف ذم اًمـص اعمحؼؼ سمنذن اهلل. (3)

 ؾمتليت شمرمجتف ذم اًمـص اعمحؼؼ سمنذن اهلل. (2)

ؾمػ أومـدي زاده، وًمد ذم : هق : اًمشقخ أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ يقؾمػ اإلؾمالمبقزم، اًمشفػم سمقق (1)

هـ، مـ ؿمققظمف : قمكم سمـ ؾمؾقامن اعمـصقري، وواًمده حمؿد سمـ يقؾمػ، ومـ 3311هـ، وشمقذم ذم : 3131

شمالمقذه : مصطػك اإلزمػمي، وقمبد اًمرمحـ إضمفقري، ًمف ممًمػوت يمثػمة، مـفو : آئتالف ذم وضمقه 

قمي رؾموئؾ، مـفو : رؾموًمي ذم سمقون آظمتالف، مطبقع قمغم هومش : زسمدة اًمعرومون ًمؾبوًمقي ضؿـ جمؿق

مراشمى اعمد ذم ىمراءات إئؿي اًمعنمة، ـمبعتفو مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث سمؿٍم، وحتػي اًمطؾبي ذم سمقون 

مدات ـمرق اًمطقبي، مرؿمد اًمطؾبي ذم ىمراءات اًمعنمة، رؾموًمي ذم طمؽؿ اًمؼراءة سموًمؼراءات اًمشقاذ، مطبققمي، 

، إيضوح 3/132، هديي اًمعوروملم : 2/3313شػ اًمظـقن : ذح ـمقبي اًمـنم، خمطقط. شمرمجتف ذم : يم

 .1/321، إقمالم : 1/31، ؾمؾؽ اًمدرر : 3/312اعمؽـقن : 

 .1-1واكظر ًمؼقًمف ذم مـع اًمغـي ًمألزرق : آئتالف ذم وضمقه آظمتالف، ص

مـ  ف : حمؿد أملم أومـدي،هـ، مـ ؿمققظم3311مـ قمؾامء اًمؼرن اًمثوين قمنم اهلجري، يمون طمقًّو ذم :  (1)

: زسمدة اًمعرومون ذم وضمقه اًمؼرآن )ذم اًمؼراءات اًمعنم مـ ـمريؼل اًمشوـمبقي واًمدرة(، طمؼؼف ذم ممًمػوشمف

م، ومـ رؾموًمتف 3111رؾموًمي اًمديمتقراه : مصطػك آشمقال أىمدمػم اًمؽميمل ذم ضمومعي مرمرة سمنؾمتوكبقل قموم : 

ـ، ومـف أقمودت ـمبعتف ه3211اؾمتؼقً هذه اعمعؾقموت، وـمبع ىمبؾف ذم شمريمقو مع جمؿققمي رؾموئؾ ؾمـي : 

م، يمام طمؼؼف اًمبوطمٌ : حمؿقد ؿمبكم إمحد ذم مرطمؾي 2111مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث سمطـطو قموم : 

اعموضمستػم سمجومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي، وًمف : خمتٍم ذم اًمؼراءات اًمسً، وهل اًمثالث 

 ًمشقاذ.اعمؽؿؾي ًمؾعنم وىمراءات اسمـ حمقصـ واحلسـ اًمبٍمي وإقمؿش مـ ا

إزمػم اًمؽميمقي، ىمدم مـفو هق : أسمق ؿمقبي هوؿمؿ سمـ حمؿد اعمغريب، مؼرئ مشفقر سمتحريرات اًمطقبي، مـ قمؾامء  (1)

هـ، صمؿ قمود صموكقي إمم شمقكس، وشمقذم هبو ؾمـي : 3333هـ، صمؿ رضمع ًمبالده ؾمـي : 3331إمم شمقكس ؾمـي : 

: ًمديـ اخلؾقجل، ومـ شمالمقذهصالح ا: مصطػك اإلزمػمي، ومصطػك سمـ أمحد سمـ مـ ؿمققظمف هـ،3331

مـ ممًمػوشمف : حترير ـمقبي اًمـنم ذم هـ(، 3223مصطػك طمسـ يمريؿ، وأمحد اًمشؼوكيص اًمؼػمواين )ت سمعد

اًمؼراءات اًمعنم، متريـ اًمطؾبي اًمؼمرة اخلػمة ذم وضمقه ىمراءات إئؿي اًمعنمة، واإلومودة اعمؼـعي ذم ىمراءة إئؿي 

اًمؼوري ذم اظمتالف اعمؼوري وهمػمهو. شمرمجي ًمف شمؾؿقذه اًمشؼوكيص ذم :  إرسمعي، وذح اإلومودة اعمؼـعي، طمصـ

 .11-11، واكظر مؼدمي حمؼؼ اًمعؿدة، ص111-111قمؿدة اًمؼورئلم واعمؼرئلم، ص
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هـ(3313)اًمشقخ قمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ سمـ قمؿر إضمفقري  .1
(1). 

هـ(3213 ذم : و)يمون طمقًّ ازجؿزوري، حمؿد ًمشقخ ؾمؾقامن سمـ طمسلم سمـ ا .3
 (2)

. 

هـ(3211)ت سمعد : راهقؿ اًمَعبِقدي اًمشقخ إسم .1
(3). 

هـ(3221)ت سمعد قذم اعمقفل اًمشقخ مصطػك سمـ قمكم سمـ قمؿر اًمعَ  .31
(4). 

د سمـ حمؿد سمـ ظمؾقؾ اًمطـتدائل )اًمطـطووي( اًمشفػم سموًمطبَّوخ  .33 )ت اًمشقخ حمؿَّ

هـ(3211سمعد 
(5). 

هـ(3211)يمون طمقًّو ذم : اًمشقخ أمحد سمـ أمحد سمـ ذف اإلسمقوري  .32
(6). 

                                           
ومؼقف موًمؽل، مؼرئ مٍمي ؿمفػم، مـ أىمران اإلزمػمي، درس ذم إزهر إمم أن شمقذم، مـ ؿمققظمف : قمبد  (3)

أومـدي زاده، ومـ شمالمقذه : إسمراهقؿ اًمعبقدي، مـ ممًمػوشمف : اعمؾتوّذ ذم رسمف اًمسجوقمل، أمحد اًمبؼري، يقؾمػ 

 .313، اإلموم اعمتقزم، ص1/111إرسمعي اًمشقاّذ. اكظر : إقمالم : 

ققظمف : اًمـقر اعمقفل، مـ هـ، مـ ؿم3311مـ إىمؾقؿ اعمـقومقي سمؿٍم، ووًمد ذم ـمـطو سمعد :  (ازجؿزور) (2)

ـُمبع سمتحؼقؼ اًمشقخ : قمبد اًمرازق سمـ قمكم اعمعوين سمتحرير طمرز إموين، اًمػتح اًمرمحوين ذح يمـز : ممًمػوشمف

  .1/211، ومعجؿ اعممًمػلم: 2/113مقؾمك، سمبقً احلؽؿي ًمإلقمالم واًمـنم، واكظر: هدايي اًمؼورئ : 

،  -سمػتح اًمعلم ويمرس اًمبوء، وىمقؾ : سمضؿ اًمعلم وومتح اًمبوء  –هق : إسمراهقؿ سمـ سمدوي سمـ أمحد اًمَعبِقدي  (1)

ؾ : اؾمؿف : إسمراهقؿ سمـ قمومر سمـ قمكم اًمعبقدي، وٓ يصح، طمقٌ إن إظمػم مـ قمؾامء اًمؼرن احلودي وىمق

هـ. أظمذ 3211هـ. وإول مـ قمؾامء اًمؼرن اًمثوين قمنم، وووموشمف سمعد : 3113قموذ اهلجري، وووموشمف ذم : 

وهمػممهو. مـ اًمؼراءات قمـ إضمفقري واًمبدري واًمسؿـقدي، وأظمذ قمـف أمحد ؾمؾؿقكي وأمحد اعمرزوىمل 

ممًمػوشمف : اًمتحورير اعمـتخبي قمغم متـ اًمطقبي، وهق شمؾخقص ًمتحريرات اعمـصقري. اكظر : اإلموم اعمتقزم، 

 .221-3/221، واحلؾؼوت اعمضقئوت : 313ص

مـ قمؾامء اًمؼرن اًمثوًمٌ قمنم اهلجري، مـ ؿمققظمف : واًمده اًمشقخ قمكم سمـ قمؿر، ومـ أؿمفر شمالمقذه : قمكم  (1)

مـ ممًمػوشمف : ومتح اًمؽريؿ اًمرمحـ )أو : اعمـون( ذم حترير أوضمف اًمؼرآن. اكظر : هدايي  سمـ صؼر ازجقهري،

 .313، واإلموم اعمتقزم، ص111-111اًمؼورئ، ص

)اًمطبوخ( كسبي إمم قمؿؾ ضمده اًمذي يمون ـمبوظمو، قمومل ذم اًمتجقيد واًمؼراءات وهمػمهو مـ اًمعؾقم اًمعرسمقي  (1)

حترير أوضمف اًمؼرآن، كظؿ ذم حتريرات اًمطقبي، ومرغ مـف ؾمـي : واًمنمقمقي، مـ ممًمػوشمف : هبي اعمـون ذم 

 .121هـ، وذطمف ًمف : ومتح اًمعكم اًمرمحـ قمغم هبي اعمـون، خمطقط. اكظر : هدايي اًمؼورىء ، ص : 3211

قمومل مٍمي مؼرئ يمبػم، مـ ممًمػوشمف : همقٌ اًمرمحـ قمغم هبي اعمـون ذم حتريرات اًمشوـمبقي، وهق ذح عمتـ  (1)

ذم حترير أوضمف اًمؼرآن( ًمؾطبوخ، ـمبع سمتحؼقؼ : مجول اًمديـ حمؿد ذف، دار اًمصحوسمي سمطـطو،  )هبي اعمـون

 وذم مؼدمتفو ًمف شمرمجي مقضمزة، وًمف : ىمطػ اًمزهر قمغم حتػي هذا اًمعٍم حلػص مـ ـمريؼ ـمقبي اًمـنم.
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هـ(3111)ت سمعد سمـ ظمؾػ احلسقـل طمسـ ًمشقخ ا .31
(1)

. 

. ممًمػ رؾموًمتـو هذه : )اًمؼمهون(، هـ(3131)تاًمعالمي اًمشقخ اعمتقزم  .31

 وؾمتليت شمرمجتف وممًمػوشمف.

هـ(3111)ت سمعد اًمشقخ حمؿد سمـ حمؿد حمؿد طمسـ هالزم اإلسمقوري  .31
(2). 

هـ(3131)ت وع اًمشقخ كقر اًمديـ قمكم سمـ حمؿد سمـ طمسـ اًمضبَّ  .31
(3). 

هـ(3111)تقمبد اًمرمحـ اخلؾقجل اإلؾمؽـدري اًمشقخ حمؿد سمـ  .31
(4). 

                                           
وقمؾقفو ذح : ، قيمـظقمي إحتوف اًمؼميي سمتحرير اًمشوـمبؾمتليت شمرمجتف ضؿـ شمالمقذ اعمتقزم، ومـ ممًمػوشمف :  (3)

ـقي ًمؾشقخ قمكم حمؿد اًمضبوع )ت ـ اًمؼوصح. هـ(،3111خمتٍم سمؾقغ إم سم  يمالمهو مطبقع ذم ذيؾ رساج اًمؼورئ 

هـ، مـ ؿمققظمف : طمسـ سمـ حمؿد سُمدير ازجُريز، ًمف أيمثر مـ قمنميـ ممًمًػو، ـمبع مـفو : 3111يمون طمقًّو ذم :  (2)

ًمبفجي اًمسـقي سمنمح اًمدرة اًمبفقي، اعمتقن اًمعنمة، مـحي مقزم اًمؼم مـظقمي رسمح اعمريد ذم حتريرات اًمشوـمبقي، ا

ـ مدرؾمي اعمـصقري وأشمبوقمف. اكظر ًمؽممجتف : هدايي اًمؼورئ، ص  .113-111وهمػمهو يمثػم، واإلسمقوري م

م، ؿمقخ اًمؼراء وقمؿقم اعمؼورئ 3113هـ =3131م، وشمقذم قموم 3331وًمد سمحل اًمؼؾعي سموًمؼوهرة قموم  (1)

، واًمشقخ قمبد اًمرمحـ  -صفر اعمتقزم  –مـ ؿمققظمف : اًمشقخ طمسـ سمـ ُيقك اًمؽتبل اعمٍميي إؾمبؼ، 

ور، ومهو مـ شمالمذة اعمتقزم، ومـ شمالمذشمف : اًمشقخ إسمراهقؿ قمطقة قمقض، واًمشقخ  طمسلم اخلطقى اًمشعَّ

أمحد قمبد اًمعزيز اًمزيوت، واًمشقخ قمبد اًمعزيز قمققن اًمسقد وهمػمهؿ يمثػم. اكظر : هدايي اًمؼورئ، 

، ورؾموًمي : اًمعالمي قمكم حمؿد اًمضبوع ... وضمفقده وممًمػوشمف ذم قمؾقم 1/21، وإقمالم : 112-131ص

 اًمؼرآن ًمؾديمتقر أذف حمؿد ومماد ـمؾعً.

هذا هق اعمشفقر ذم اؾمؿف، وىمقؾ : اؾمؿف مريمى : حمؿد اًمسعقد ... قمغم مو ظمطف سمـػسف ذم هنويي يمتوسمف  (1)

جل كسبي إمم اخلؾقٍ اًمعريب ًمؽمسمقي ضمده إقمغم حمؿد سمـ قمكم )آهتداء إمم سمقون اًمقىمػ وآسمتداء(، واخلؾق

اخلؾقجل سمف أيوم إيقسمقلم، ويمون شمقمم طمؽؿ اًمقضمف اًمبحري ذم مٍم أيوم قمؿف اعمؼتدر سموهلل اًمعبود ذم 

اًمؼرن اًمثوًمٌ اهلجري، ويمون يعرف سمحويمؿ اإلؾمؽـدريي. ممًمػوشمف شمـقػ قمغم صمالصملم، ـمبع مـفو ذم 

ؽالت وشمقضقح اًمتحريرات ذم اًمؼراءات، حتؼقؼ : أيب اخلػم قمؿر سمـ مومل أسمف، دار اًمتحريرات : طمؾ اعمش

هـ، وىمرة اًمعلم سمتحرير مو سملم اًمسقرشملم سمطريؼتلم، وكظؿ شمقسػم 3123، 3أضقاء اًمسؾػ سموًمريوض، ط

إمر عمو زاده طمػص مـ ـمرق اًمـنم، وذح مؼرب اًمتحرير ًمؾـنم واًمتحبػم، حتؼقؼ : إهيوب ومؽري 

، هدايي اًمؼورئ، 1/111، معجؿ اعممًمػلم : 1/311ق ازجقد، وهمػمهو. اكظر ًمؽممجتف : إقمالم : وظموًمد أسم

، مؼدمي حمؼؼ طمؾ 13-11، مؼدمي حمؼؼل ذح مؼرب اًمتحرير ًمؾـنم واًمتحبػم، ص123-131ص

 .31-33اعمشؽالت ًمف، ص
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هـ(3111)ت ذم طمدود اًمشقخ حمؿد سمـ ضموسمر اعمٍمي  .33
(1). 

هـ(3113)ت اًمشقخ قمومر اًمسقد قمثامن  .31
(2). 

يَّوت .21 (هـ3121)ت اًمشقخ أمحد سمـ قمبد اًمعزيز سمـ أمحد اًمزَّ
(3). 

هـ(3121)تاًمشقخ إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ قمكم ؿمحوصمي اًمسؿـقدي  .23
(4)

. 

                                           
اًمزيوت، ومـ زمالء ؿمقخـو  قمومل معوس، اؿمتفر سمجوسمر اعمٍمي، مـ شمالمذة اًمشقخ : أمحد سمـ قمبد اًمعزيز (3)

هـ، مـ ممًمػوشمف : ىمقاقمد اًمتحرير، وخمتٍمه، وذح 3111قمبد اًمػتوح اعمرصػل، شمقذم ذم طمدود ؾمـي : 

اعمختٍم، مطبققمي سمتصحقح اًمشقخ قمبد اًمػتوح اًمؼويض، وًمف : خمتٍم ـمقبي اًمـنم ذم حترير اًمؼراءات. اكظر 

 .313ص، واإلموم اعمتقزم، 112ًمؽممجتف : هدايي اًمؼورئ، ص

هـ. مـ ؿمققظمف : قمبده قمكم سمـ ؾمبقع، مهوم سمـ ىمطى، إسمراهقؿ 3113هـ، وشمقذم ذم : 3133وًمد سمؿٍم ذم :  (2)

مرد سمؽر. ومـ شمالمقذه : حمؿد ؾمومل حمقسـ، ىموؾمؿ اًمدضمقي، حمؿقد ؾمقبقيف اًمبدوي، قمبد احلؽقؿ 

مع اًمشقخ اًمزيوت  ظموـمر. ًمف : مـظقمي : شمـؼقح ومتح اًمؽريؿ ذم أوضمف اًمؼرآن اًمؽريؿ، سموٓؿمؽماك

واًمسؿـقدي، وومتح اًمؼدير ذح شمـؼقح اًمتحرير، ويمقػ يتؾؼك اًمؼرآن؟ يمالمهو مطبقع. اكظر : اإلموم 

 .3/31، احلؾؼوت اعمضقئوت : 311اعمتقزم، ص

م، أرض ذم 33/31/2111هـ = 31/3/3121م، وشمقذم ومجر يقم إطمد : 3111هـ = 3121وًمد ذم :  (1)

وأظمذ اًمؼراءات قمـ اًمشقخ ظمؾقؾ ازجـويـل واًمشقخ قمبد اًمػتوح اهلـقدي،  صغر ؾمـف، وَترج مـ إزهر،

ومـ أسمرز شمالمذشمف : قمبد اًمػتوح اعمرصػل، حمؿقد ؾمقبقيف اًمبدوي، قمبد اًمراومع رضقان اًمنمىمووي، حمؿقد 

قمبد اخلوًمؼ ضمودو، قمبد احلؽقؿ ظموـمر، قمبد احلؽقؿ قمبد اًمؾطقػ، أيؿـ رؿمدي ؾمقيد، حمؿد متقؿ اًمزقمبل 

ثػم، مـ ممًمػوشمف : مـظقمي شمـؼقح ومتح اًمؽريؿ ذم حترير أوضمف اًمؼرآن اًمعظقؿ مـ ـمريؼ ـمقبي وهمػمهؿ يم

 .113-111اًمـنم، وذح خمتٍم قمؾقفو، يمالمهو مطبقع . اكظر ًمؽممجتف : هدايي اًمؼورئ ًمؾؿرصػل، ص

سمٍَمه ذم اًمعؼد هـ، وَمَؼَد 3121هـ ، وشمقذم هبو ؾمـي : 3111وًمد سمؿديـي ؾمؿـقد حموومظي اًمغرسمقي سمؿٍم ذم :  (1)

اًمثوًمٌ مـ قمؿره، مـ ؿمققظمف : حمؿد أسمق طمالوة اًمسؿـقدي، واًمسقد سمـ قمبد اًمعزيز سمـ قمبد ازجقاد، 

س ذم إزهر مخسي وقمنميـ قموًمو، وأذف قمغم شمسجقالت أؿمفر ىمراء مٍم  وطمـػل سمـ إسمراهقؿ اًمسؼو. درَّ

ه : حمؿد صديؼ اعمـشووي، أمثول : احلٍمي واعمـشووي ومصطػك إؾمامقمقؾ وهمػمهؿ، مـ أسمرز شمالمقذ

قمبد اًمػتوح اعمرصػل، حمؿقد طموومظ  مصطػك إؾمامقمقؾ، حمؿقد ظمؾقؾ احلٍمي، قمبد اًمبوؾمط قمبد اًمصؿد

سمراكؼ، قمطقي ىموسمؾ كٍم، رزق ظمؾقؾ طمبي، حمؿد قمبد اًمدايؿ مخقس، حمؿقد ـمـطووي، قمبد اًمراومع رضقان، 

ؾفو مـظقموت ذم اًمتحريرات، أيمثرهو قمبد اًمرازق مقؾمك، وهمػمهؿ يمثػم. ًمف أيمثر مـ صمالصملم ممًمػو، ضم

مطبقع. يـظر ًمؽممجتف : اًمعالمي إسمراهقؿ سمـ قمكم ؿمحوصمي اًمسؿـقدي ؾمػمشمف وضمفقده ذم قمؾؿ اًمؼراءات 

 ًمؾديمتقر قمبد اهلل ازجور اهلل.   
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 : ػمهؿ يؼقل اًمعالمي اًمسؿـقديوومقفؿ وذم هم

ـــــي ــــر صـــــقن روايـــ ــــدة اًمتحري  ووموئ

 

 مـــ اخلؾـــط واًمؽميمقـــى ذم اًمطـــرق اًمُعـــال 

ـــف  ـــع يقؾمـــٍػ سم ـــَل اعمـصـــقر م ـــذا قُمـِ  ًم

 

 ٓ  يمــذا اعمتــــــقزم سمعـــــد اإلزمـــػم قَمـــــــــــقَّ

 وهوؿمـــــؿفؿ واًمســـــؿرىمـدي  وقمـــــومرٌ  

 

 وضـــــبوُع راٍض واخلؾقجــــــل  أقمـَؿـــــــــال 

ٌ وـمبــــوُخ واعم   قفــــل  اًمعبقــــدي  وؾمــــومِل

 

 هــالزم وإضمفــقري واإلؾمــؼوُط طمّصــال 

 ًمققؾمــــػ وإمم اًمســــً سمعــــد وشمــــوسمع 

 

ـــٌ أوٓ  ـــوىمل وصموًم ــــقر اًمب  (1)ًمـؿــصـــــــــ

  

 

                           

                                           
 .311-311، و311اًمعالمي إسمراهقؿ اًمسؿـقدي كؼال قمـ اًمبدر اعمـػم، ص (3)
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 املبحث األول 
 (1) ترجم  ةوجزة للمؤلف

 نسبو :اسمو و 
ـ )اعمتقزم( اعمٍمي اًمرضير.، ا(2)حمؿد سمـ أمحد سمـ احلسـ سمـ ؾمؾقامنهق :   ًمشفػم سم

 : مولده
، وىمقؾ : م3312 =هـ 3213 :رب إمحر سموًمؼوهرة ؾمـي سمُخط اًمدَّ  وًمد اعمتقزم

 . -قمغم اظمتالف ذم ذًمؽ  -هـ 3211 ، وىمقؾ : هـ3211

 : دراستو وشيوخو
قي واًمعرسمقي، ديـاًمعؾقم اًم ، ودرسسمعد أن طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿاًمتحؼ سموٕزهر 

وطمػظ اعمتقن إؾموؾمقي ًمؾتجقيد واًمؼراءات  ،مـ قمؾامء إزهر ؾيمجدرس قمغم و

اعمتقاشمرة ، وًمؽـف أظمذ اًمؼراءات واًمرؾمؿ واًمضبط واًمػقاصؾ وهمػمهو مـ اًمعؾقم

 : يمؾ مـقمـ واًمشوذة 

  قينمُ اًمشقخ يقؾمػ اًمؼَمَ  -3
(3). 

 .(4) ي اًمتفوملرِّ اًمد   سمـ حمؿد اًمشقخ أمحد -2
                                           

، ومفرس اًمػفورس ًمؾؽتوين : 2/112، إيضوح اعمؽـقن : 2/111مراضمع شمرمجتف : هديي اًمعوروملم :  (3)

، 133-113، هدايي اًمؼورئ ًمؾؿرصػل، ص3/233، معجؿ اعممًمػلم : 1/23، إقمالم : 3/111

ـ يمثػمً  ظمػمي ـ ٕا ـبذة.اإلموم اعمتقزم وضمفقده ذم قمؾؿ اًمؼراءات ًمؾديمتقر إسمراهقؿ اًمدورسي، وىمد أومدت م  ا ذم هذه اًم

ذم يمتوسمف : هدايي اًمؼورئ،  ؾمؾسؾي كسبف يمام طمؼؼف ؿمقخـو قمبد اًمػتوح اعمرصػلهذا هق اًمصقاب ذم (2)

 .31-32، واًمديمتقر إسمراهقؿ اًمدورسي ذم رؾموًمتف : اإلموم اعمتقزم وضمفقده ذم قمؾؿ اًمؼراءات، ص113ص

ل مـ قمؾامء اًمؼرن اًمثوًمٌ قمنم اهلجري، ىمرأ قمؾقف اعمتقزم اًمؼراءات مـ ـمريؼل اًمشوـمبقي واًمدرة مـ أو (1)

اًمؼرآن إمم آظمر احلزب اًمسوسمع مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، صمؿ أضموزه سموًمؼراءات اًمعنم مجقعفو. مل أضمد ًمف شمرمجي ذم 

، واإلموم 3131، ت : 3/311مصدر مقصمقق، ويـظر : احلؾؼوت اعمضقئوت ًمؾسقد سمـ أمحد قمبد اًمرطمقؿ : 

 .313-311اعمتقزم ًمؾدورسي، ص

: حمؿد  -همػم اعمتقزم  –مقذ اًمشقخ أمحد ؾمؾؿقكي، ومـ شمالمقذه م ، مـ شمال3312 -هـ 3211شمقذم سمعد ؾمـي  (1)

مؽل كٍم، وحمؿد قمبده اًمرسد، وقمبد اهلل اًمعويدي اًمؽػراوي. اكظر : ومفرس اًمػفورس ًمؾؽتوين : 

 .313-311، واإلموم اعمتقزم ًمؾدورسي، ص3133، ت : 3/311، واحلؾؼوت اعمضقئوت : 3/111
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 تالميذه :
 سموإلىمراء وموؾمتػود مـف ظمؾؼ يمثػم، ومـ أسمرز شمالمقذه :زم اإلموم اعمتقاؿمتغؾ 

 هـ( 3212 : )ت حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمبـو اًمدمقوـمل -3
 (1). 

 .(2) هـ( 3111احلداد )شمقذم سمعد :  طمسـ سمـ ظمؾػ احلسقـل -2
 هـ( 3111اًمؽبػم )شمقذم سمعد :  طمسـ سمـ حمؿد سُمدير ازجُريز -1

(3). 
 هـ( 3111و ؾمـي يمون طمقًّ ) حمؿد مؽل كٍم ازجريز -1

(4). 
 .(5)هـ( 3133)ت :  أسمق قمقد رضقان سمـ حمؿد سمـ ؾمؾقامن اعُمخؾاليت -1
 هـ( 3121)ت :  طمسلم مقؾمك ذف اًمديـ -1

(6). 
                                           

ـ رأ قمغم اعمتقزم سموًمعنم اًمؽؼمى، وؿمقئو مـ اًمؼرآن سموًمؼراءات اًمشوذة شمتؾؿذ قمغم يمبور قمؾامء قمٍمه، وىم (3) سمؿضؿ

حي  اًمػقائد اعمعتؼمة ًمؾؿتقزم وأضموزه هبو، مـ ممًمػوشمف : اًمؽقيمى اًمدري ذم اًمؼراءات اًمعنم اًمزائدة قمغم اًمتقسػم واًمشوـمبقي، وـم

ظقمي ذم يوءات اإلضوومي، وًمف ممًمػوت ذم اًم ػؼف واًمٍمف، مل شمطبع سمعد. شمرمجتف ذم : رب اًمعرش ومقام يروى قمـ ورش، وـم

قمالم :   .321-323، واكظر : اإلموم اعمتقزم، ص1/311ٕا

مـ أضِمؾَّي اًمؼراء سمؿٍم ذم وىمتف، أظمذ قمـف مجوقمي، مـفؿ : اسمـ أظمقف حمؿد سمـ قمكم احلسقـل اعمعروف سموحلداد.  (2)

اعمختقم ذم كثر اًمؾمًمم اعمـظقم  مـ ممًمػوشمف : مـظقمي إحتوف اًمؼميي سمتحرير اًمشوـمبقي، مطبقع. واًمرطمقؼ

، ويـظر : اإلموم اعمتقزم، 111. شمرمجتف ذم : هدايي اًمؼورئ، ص، مطبقع أيضو ؿـل اًمرؾمـقزم ومـًمؾؿت

 .331-333ص

مـ مشوهػم ىمراء اعمحوومؾ ذم وىمتف، أظمذ اًمؼراءات قمـف مجع، مـفؿ : اسمـف طمسـ ازجريز اًمصغػم وقمكم ؾمبقع  (1)

 .321-331، واإلموم اعمتقزم، ص111كظر : هدايي اًمؼورئ، صا وهمـقؿ حمؿد همـقؿ وهمػمهؿ .

أظمذ اًمؼراءات قمـ اًمدري اًمتفومل، صمؿ قمـ اعمتقزم، وىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع سمؿضؿـ اًمشوـمبقي ظمؾؼ  (1)

 .311يمثػم، مـ ممًمػوشمف : هنويي اًمؼقل اعمػقد ذم قمؾؿ اًمتجقيد، مطبقع . اكظر : اإلموم اعمتقزم، ص

ؾ، ويمبور قمؾامء اًمؼراءات وقمؾقمفو، شمؾؼك اًمعؾقم قمغم قمؾامء قمٍمه سموٕزهر، وىمرأ قمؾقف مـ ىمراء اعمحووم (1)

مجوقمي، مـ أضمؾ أقمامًمف يمتوسمي اعمصحػ، ومـ ممًمػوشمف : إرؿمود اًمؼراء واًمؽوشمبلم إمم معرومي رؾمؿ اًمؽتوب 

ؼػالت عمو هـ، ؿمػوء اًمصدور سمذيمر ىمراءات إئؿي اًمسبعي اًمبدور، ومتح اعم3123اعمبلم، ـمبع ذم مٍم قموم 

شمضؿـف كظؿ احلرز واًمدرة مـ اًمؼراءات، يمالمهو طمؼؼ سمجومعي أم اًمؼرى، اًمؼقل اًمقضمقز ذم ومقاصؾ اًمؽتوب 

هـ، وهمػمهو يمثػم. شمرمجتف 3132اًمعزيز قمغم كوفمؿي اًمزهر، ـمبع سمتحؼقؼ اًمشقخ قمبد اًمرازق قمكم مقؾمك قموم

 .1/311، معجؿ اعممًمػلم : 1/21ذم : إقمالم : 

، صمؿ كزل دمشؼ ، ودرس هبو وأظمذ قمـف اًمؼراءات ءات اًمعنم سمؿضؿـ اًمشوـمبقي واًمدرةزم اًمؼراىمرأ قمغم اعمتق (1)

 .321يـظر : اإلموم اعمتقزم، صقمبد اهلل اعمـجد، وشمقذم ذم سمػموت. 
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 .(1)  هـ(3111)ت :  حمؿد همـقؿ ازجـويـلسمـ ظمؾقؾ  -1

 هـ(3111ت : ) سمـ أيب اعمجد ُهـَْقِديسمـ قمبد اًمػتوح  -3
(2). 

 القو :صفاتو وأخ
 كزل سمف. سمسبى مرضٍ  ا ذم صغره ومؾعؾف أرضَّ يمون مبًٍم : وىمقؾ  ، رضيًرايمون 

 عدم اًمتعوزم وطمىِّ سم ُمتَِّصًػو، وتقاضعً ، م، أطمدب اًمظفريمون ىمصػًما ، كوشمئ اًمصدرو

 .اًمعزة اعمحؿقدة، واًمسامطمي واًمعػق و ،وخلؾؼ اًمسوملسماًمظفقر، و

مـ ذًمؽ وصقتف ٓسمـ و ،طمف وومراؾمتفواؿْمُتِفَر قمـ اًمشقخ اعمتقزم مو يدل قمغم صال

اًمؼرآن  فسمتحػقظويي سموًمشقخ قمكم حمؿد اًمضبوع ـعسموًم –اًمشقخ طمسـ اًمؽتبل  –أظمتف 

 .(3)فسمعد مموشم ف إًمقفيمتبؾ يقحت، وؿف اًمؼراءاتقعؾشم، واًمؽريؿ

وقًمو إمم احلؼ متك اؾمتبون ًمف، ومـ ذًمؽ مو كص قمؾقف ذم رؾموًمتف  ويمون اًمشقخ رضمَّ

/أ( مـ رضمققمف قمـ اًمؼراءة سموًمغـي ًمألزرق 21اًمقاىمى، ق)اًمشفوب اًمثوىمى ًمؾغوؾمؼ 

وموحلوصؾ : أن اًمغـي مـ ـمريؼ إزرق ممتـعي، ٓ كعؾؿ هلو أصمًرا وٓ »طمقٌ ىمول : 

كدري هلو ظمؼًما ... وإكَّو وإْن يمـَّو ىمرأكو هبو متبًعو هلؿ ومؼد رضمعـو قمـفو شملؾمقًّو سموًمـصقص 

 . ش.اًمـنميي ومو واومؼفو مـ اًمتػحصوت اإلزمػميي ..

                                           
مـ مشوهػم ىمراء اعمحوومؾ ذم وىمتف، شمؾؼك مـ اعمتقزم اًمعنم اًمصغرى واًمؽؼمى، وأظمذ اًمعؾقم مـ قمؾامء  (3)

اء وملظمذ قمـف مجوقمي، مـ ممًمػوشمف ذم اًمرد قمغم مـ ىمول سمؿـع مجع اًمؼرآن ذم اعمحوومؾ : قمٍمه، وشمصدر ًمإلىمر

، 2/121هدايي اًمؼراء واعمؼرئلم، واًمؼمهون اًمقىمود، واًمؼسطوس اعمستؼقؿ، يمؾفو مطبقع. اكظر : إقمالم : 

 .1/321معجؿ اعممًمػلم : 

ت، وَترج سموٕزهر، يمون قموسمدا زاهدا ذا ظمؾؼ ىمرأ اًمؼراءات اًمصغرى واًمؽؼمى واًمشوذة قمغم اعمتقزم قمدة ظمتام (2)

طمسـ وشمقاضع ضمؿ، ويمون ظمطقبو سمورقمو وؿموقمرا مبدقمو، وهق آظمر مـ ىمرأ قمغم اعمتقزم، ومـ ؿمققظمف همػم اعمتقزم : 

اًمشقخ قمكم مجعي. ىمرأ قمؾقف ظمؾؼ يمثػم طمتك ىمقؾ : إكف ىمرأ قمؾقف أرسمعامئي ـموًمى، مـفؿ مـ ىمرأ سموًمعنم اًمصغرى، 

نم اًمؽؼمى، مـفؿ : حمؿد حمؿقد رومعً، ومصطػك حمؿد مسعقد اًمرضير، وأمحد قمبد اًمعزيز ومـفؿ مـ ىمرأ سموًمع

اًمزيوت، وهق آظمرهؿ، ًمف رؾموًمي صغػمة ـمبعً سمعـقان : إدًمي اًمعؼؾقي ذم طمؽؿ مجع اًمؼراءات اًمـؼؾقي. واكظر : 

 .3/313، واحلؾؼوت اعمضقئوت : 323-321اإلموم اعمتقزم، ص

 .311كؼال قمـ ومتح اعمعطل، ص 11م اعمتقزم، صاإلمواكظر اًمؼصي ذم :  (1)
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 مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو :
ومتعؾؿ اًمعؾقم اًمنمقمقي،  ،طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿسمعد مو أشمؿ اًمتحؼ اعمتقزم سموٕزهر 

، ومحػظ اعمتقن، واؿمتغؾ سمتؾؼل اًمؼراءات مـؼطع اًمـظػمصمؿ اهتؿ سموًمؼراءات اهتاممو 

 ،ي اًمصغػم()اسمـ ازجزر ـًمؼى ذم زموكف سمو ،وشمؾؼقـفو واًمتلًمقػ ومقفو طمتك وموق أىمراكف

: اكتفً إًمقف مشقخي اعمؼورئ واإلىمراء سموًمديور اعمٍميي ؾمـي و ،)ظمومتي اعمحؼؼلم( ـوسم

 .م3311 =هـ 3211

شمف طمتك أن، طمقوطالب مـذ اًماًمعؾؿقي ًمؼقً ممًمػوشمف قمـويي اًمعؾامء و تفوعمؽوك

 أن اًمؼورئ ٓ يعتؼم ويرى اعمؼرئقناًمعؿؾ قمغم حتريراشمف ذم هموًمى اًمبالد اإلؾمالمقي، و

 .ؾؿتقزموحتريرات ًم اعمتقن اعمعرووميحمقطو سمعؾؿ اًمؼراءات ومتصديو هلو طمتك ُيػظ 

 أثر المتولي وتأثيره في الحياة العلمية حولو :
قموش اعمتقزم ذم اًمؼوهرة، مستقر احلول، ذم ومؽمة مو سمعد آطمتالل اإلكجؾقزي 

 ، وموكتنمتؾحسموعم اذم مٍم شملصمر آضمتامقمقيذم هذه اًمػؽمة شمدهقرت احلقوة وعمٍم، 

وًمقٓ مو ىمقض اهلل عمٍم مـ قمؾامء صوحللم  اًمػسود آضمتامقمل واًمثؼوذم واًمتجوري

 وامل يتلصمرمـ أوًمئؽ إومذاذ اًمذيـ اعمتقزم ويمون  اًمتغرب،مصؾحلم ًمذاسمً ذم 

 ةً ىمراء وًمديـ، ظمصقًصو سمؽتوب اهلل و سميمون مستؿسؽً طمقٌ سمؿقضمي آكحالل؛ 

 و.وشملًمقػً  ىمراءً وإ

، مع ىمراء ـمـطوودائؿ اعمـوفمرة واحلديٌ  ،دائؿ اًمؽمطمول ذم مٍم اعمتقزم   يمونو

 يموًمرد قمغم مـوأًمػ اعممًمػوت اًمؼقؿي ذم اًمرد قمغم سمعض أراء اًمتل حتتوج إمم رد ، 

ن اًمؼراءات إاًمرد قمغم مـ يؼقل وزقمؿ أن اًمضود يموًمظوء اعمعجؿي ذم اًمؾػظ واًمسؿع، 

سمؼقة قمـ اًمؼراءات ذم رؾموًمتف  مـ ذًمؽ اًمدوموع، و ×مل شمؽـ مرويي قمـ رؾمقل اهلل 

.سمعض معوسيف ردا قمغم ، ﴾ٹ  ٹ   ﴿ :)ؾمػقـي اًمـجوة ومقام يتعؾؼ سمؼقًمف شمعومم 

هذه طمقـام أًمػ اًمشقخ اعمتقزم  - لمإمحدي -ومـ ذًمؽ مقىمػف مـ ىمراء ـمـطو 

 وؾمقليت شمػصقؾ ذًمؽ ىمريًبو سمنذن اهلل. (اًمؼمهون إصدق: ) اًمرؾموًمي
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 مؤلفاتو :
 رواييوقمؾقمفو، اًمؼراءات  ممًمػوشمف ذممـ  جمؿققمي يمبػمةعمتقزم ظَمؾََّػ اًمشقخ ا

شقاذ وقمؾؿ اًمرؾمؿ واًمػقاصؾ واًمتجقيد درايي، ذم اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم واًمو

لم وىمد ىمورسمً مخس وهمػمهو مـ اًمعؾقم ...أهمؾبفو رؾموئؾ صغػمة ذم اًمتحريرات،

فو مرشمبي قمغم طمروف اًمتفجل مع اًمـت ،(1) وممًمػً  ـووـي  :قمغم اعمطبقع مـفو أو اعمخطقطبقف وهذه قم

وهق  .إحتوف إكوم وإؾمعوف إومفوم ذم اًمقىمػ قمغم اهلؿز حلؿزة وهشوم .3

 .(2)شمقضقح اعمؼوم: ذح قمغم كظؿف 
ـ اًمروايوت )خمطقط .2 ـ اًمؼراءات ويسقغ م  (.إيضوح اًمدٓٓت ذم ضوسمط مو جيقز م

صدق واًمٍماط اعمحؼؼ ذم مـع اًمغـي ًمألزرق ) .1  (.رؾموًميوهل هذه اًماًمؼمهون ٕا

 .(3) حتؼقؼ اًمبقون ذم قمد آي اًمؼرآن )خمطقط( .1
 .(4) (سمقًتو311حتؼقؼ اًمبقون ذم اعمختؾػ ومقف مـ آي اًمؼرآن ) .1
 اًمتـبقفوت ذم ذح أصقل اًمؼراءات. .1
 .سمقتًو(، مطبقع مع ذطمف 31شمقضقح اعمؼوم ذم اًمقىمػ قمغم اهلؿز حلؿزة وهشوم ) .1
 هتذيى اًمـنم وظمزاكي اًمؼراءات اًمعنم )خمطقط(. .3

 (.خمطقط،)(5)هر اًمؼالئد ذم مذاهى اًمعنمة ذم يوءات اإلضوومي واًمزوائدضمقا .1

                                           
اكظر مو طمؼؼف اًمديمتقر إسمراهقؿ اًمدورسي ذم اًمبوب اًمثوين مـ رؾموًمتف : اإلموم اعمتقزم وضمفقده ذم قمؾؿ  (3)

ممًمًػو، وذيمر  13( أن اًمضبوع ذيمر مـفو 311ومو سمعدهو، طمقٌ ذيمر )ذم طموؿمقي ص 311اًمؼراءات، ص

 ممًمػو. 13سلم ممًمًػو إٓ واطمدا، صمؿ ذيمر أؾمامء اًمدورسي سمـػسف أن ممًمػوشمف سمؾغً مخ

ـمبع مع رؾموًمي اًمتؽبػم ًمؾؿتقزم وومتح اعمؾؽ اًمبصػم ًمنمح رؾموًمي اًمتؽبػم عمحؿد ؾمعقدي إسمراهقؿ،  (2)

 م.2111سمتصحقح : اًمسودات اًمسقد مـصقر أمحد، اعمؽتبي إزهريي ًمؾؽماث، ظمؾػ ازجومع إزهر، 

ـمبع، دون كسبي إمم مـ ـمبع، وحمؾ ـمبوقمتف، همػم أن مؾػف مرومؼ ومقف، ومـف  ذيمر ذم سمعض اعمقاىمع ذم اًمـً أكف (1)

 .محؾتف، واهلل أقمؾؿ 

ـمبعً سمنمح اًمشقخ قمبد اًمػتوح اًمؼويض : اعمقضمز اًمػوصؾ ذم قمؾؿ اًمػقاصؾ، وسمنمح اًمشقخ قمبد اًمرازق  (1)

 قمغم مقؾمك : اعمحرر اًمقضمقز ذم قمد آي اًمؽتوب اًمعزيز.

. يمام ؾمامه اًمشقخ ات اإلضوومي واًمزوائد ًمؾؼراء اًمعنمة مـ ـمريؼل اًمشوـمبقي واًمدرةأو : كقؾ اعمؼوصد ذم يوء (1)

 .213قمومر قمثامن. اكظر : اإلموم اعمتقزم، ص
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 .)ًمعؾفو مـظقمي(احلسون ذم حترير أوضمف اًمؼرآن  راًمدر .31
 رؾموًمي أطمؽوم اهلؿزشملم ًمؾؼراء اًمسبعي )خمطقـمي(. .33

 رؾموًمي أطمؽوم اهلؿزشملم ًمؾؼراء اًمعنمة )خمطقـمي(. .32
 .(1)(سمقًتو 31رؾموًمي اًمضود ) .31
 مقضمقدةالم و اًمراء قمغم وضمف اإلدهموم اًمؽبػم )رؾموًمي ذم طمؽؿ اًمغـي ذم اًم .31

 .(2)(ذم اًمروض اًمـضػمرمتفو ذم اًمػقز اًمعظقؿ، وسم
 رؾموًمي ذم إدهموموت احلروف اهلجوئقي . .31
ظمالصي ضمفقد اعمتقزم ذم اًمروض اًمـضػم ذم أوضمف اًمؽتوب اعمـػم ) .31

 .(3)وأوؾمع ممًمػوشمف( اًمتحريرات،

 (.ً ذم طمقوة اعممًمػ)ـمبع﴾ ەئ  وئ ﴿ :ؾمػقـي اًمـجوة ومقام يتعؾؼ سمؼقًمف شمعومم  .31

 ذح اًمقاضحي ذم دمقيد ؾمقرة اًمػوحتي . .33

قمبورة قمـ رؾموًمي صغػمة ذم مـع اًمشفوب اًمثوىمى واًمثوىمى ًمؾغوؾمؼ اًمقاىمى ) .31

اًمغـي ًمألزرق، مؾخصي مـ اًمؼمهون إصدق، ورد اًمطـطوويلم قمؾقفو، صمؿ شمعؼقى 

 خمطقط(.اعمتقزم ًمردهؿ، 

 اًمضقاسمط اًمؽؼمى ذم حترير اًمؼراءات . .21

 .(4)عجوًمي اًمبديعي اًمغرر ذم أؾموكقد إئؿي اًمؼراء إرسمعي قمنم )مطبقع(اًم .23

سمتحؼقؼ : مجول اًمديـ ـمبع ًمؾؿتقزم، كظؿ سمقًتو، أـمقل  3321قمزو اًمطرق ) .22

 .ضؿـ يمتوب ومريدة اًمدهر(حمؿد ذف، و
                                           

هـ(، سمتحؼقؼ : ومرهمكم 111ـمبعً مع أرضمقزة ذم اًمػرق سملم اًمضود واًمظوء عمحؿد اًمػروظمل إواين )ت (3)

 م.2113ؾمقد قمرسمووي، مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث، 

 ومو سمعدهو، حتؼقؼ ودراؾمي : ظموًمد طمسـ أسمق ازجقد. 331اكظر : اًمروض اًمـضػم، ص (2)

هـ. يمام ـمبعً سمتحؼقؼ : 3121، 3: ظموًمد طمسـ أسمق ازجقد، دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو، طـمبعً سمتحؼقؼ (1)

 م.2111، 3حمؿد إسمراهقؿ ؾمومل، اعمؽتبي إزهريي ًمؾؽماث، ظمؾػ ازجومع إزهر، ط

 هـ.3111، 2م، ط2111، 3: محد اهلل طموومظ اًمصػتل، مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث، طـمبعً سمتحؼقؼ  (1)
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ي ذم حترير وضمف اًمتؼؾقؾ ذم إًمػوت اًمتل ىمبؾ ة اًمبفقَّ رَّ ي واًمد  قَّ ـِ اًمػوئدة اًمسَّ  .21

ذم اًمروض سمؽومؾفو مقضمقدة وهل سقد مـ ـمريؼ اًمطقبي اًمـنميي )اًمراء ًمؾ

 (.، ومؾخصفو ذم اًمػقز اًمعظقؿ(1)اًمـضػم

 .(2)ومتح اًمرمحـ ذم دمقيد اًمؼرآن .21

 ومتح اًمرطمقؿ اًمرمحـ )ذح اًمدرر احلسون(. .21

 ومتح اًمؽريؿ ذم دمقيد اًمؼرآن اًمعظقؿ )ًمعؾف خمتٍم مـ ومتح اًمرمحـ(. .21

 سمقًتو، مطبقع(. 313احلؽقؿ ) ومتح اًمؽريؿ ذم حترير أوضمف اًمؼرآن .21

 سمقًتو، مطبقع(. 123ومتح اًمؽريؿ ذم حترير اًمؼرآن اًمعظقؿ ) .23

، وقمؾقفو ذح سمقًتو، مطبقع 223ومتح اعمجقد ذم ىمراءة محزة مـ اًمؼصقد ) .21

 (.عمحؿقد طموومظ سمراكؼ وحمؿد ؾمؾقامن صوًمح سمعـقان : مرؿمد إقمزة، مطبقع

 .(3)ٍميومتح اعمعطل وهمـقي اعمؼري ذم ذح مؼدمي ورش اعم .11

سمقًتو، مطبققمي 112إرسمعي اًمزائدة قمغم اًمعنمة )اًمػقائد اعمعتؼمة ذم إطمرف  .13

 (.سموعمتقن اًمعنمة ًمؾضبوع ضؿـ إحتوف اًمؼمرة

 اًمػقز اًمعظقؿ قمغم متـ ومتح اًمؽريؿ )خمطقط(. .12

 اًمػقز اًمعظقؿ ذم ذح ومتح اًمؽريؿ )خمطقط(. .11

 ط(.سمقًتو، خمطق 23اًمؽقيمى اًمدري ذم ىمراءة أيب قمؿرو اًمبٍمي ) .11

                                           
 ومو سمعدهو، حتؼقؼ ودراؾمي : ظموًمد طمسـ أسمق ازجقد. 231اكظر : اًمروض اًمـضػم، ص (3)

هـ، يمام ـمبعً سمتحؼقؼ : مجول اًمسقد 3121: ومرهمكم ؾمقد قمرسمووي، دار أضقاء اًمسؾػ، ـمبع سمتحؼقؼ (2)

 إزهريي ًمؾؽماث، ظمؾػ ازجومع إزهر، سمدون شموريخ اًمطبوقمي.، مـ اعمؽتبي  روموقمل

، مـفو : سمتصحقح وشمعؾقؼ : اًمسودات اًمسقد مـصقر أمحد، ـمبعً ذم طمقوة اعممًمػ، وسمعده قمدة ـمبعوت (1)

م، وأظمرى سمؿراضمعي وشمعؾقؼ : مجول 2111-2111اعمؽتبي إزهريي ًمؾؽماث، ظمؾػ ازجومع إزهر، 

، سمدون شموريخ، وآظمرهو : سمتحؼقؼ اًمشقخ : حمؿد اًمدؾمقىمل 3سمي سمطـطو، طاًمديـ حمؿد ذف، دار اًمصحو

 هـ.3113، 3أملم يمحقؾي، دار اًمسالم ًمؾطبوقمي واًمـنم، ط



 (ى4766 جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

6:: 

سمقًتو، مطبققمي مع ذح شمؾؿقذه  13اًمؾمًمم اعمـظقم ذم ذيمر مجؾي اعمرؾمقم ) .11

 .(1)طمسـ سمـ ظمؾػ احلسقـل احلداد اعمقؾمقم سموًمرطمقؼ اعمختقم( 

 سمقًتو، مطبقع ذم طمقوة اعممًمػ(. 211مؼدمي روايي ورش )كظؿ،  .11
 مؼدمي ذم يوءات اإلضوومي واًمزوائد )خمطقـمي(. .11
 جمؿقع إحتوف اًمؼمرة سموعمتقن اًمعنمة(.مطبققمي ضؿـ سمقًتو،11أن) مـظقمي .13
 سمقًتو(. 31مـظقمي أن )اعمختٍمة،  .11

صبفوكقي ) .11 صدق ذح اًمضبوع قمؾقفو( 11اعمـظقمي ٕا  .(2) سمقتًو، مطبققمي مع اًمؼقل ٕا

 .(3) و(سمقتً 31مـظقمي اًمتؽبػم ) .13

 سمقًتو، مطبققمي(. 11مـظقمي روايي ىموًمقن ) .12
 ًتو، خمطقـمي(.سمق 31مـظقمي مراشمى شمػخقؿ طمروف آؾمتعالء ) .11

مقارد اًمؼمرة قمغم اًمػقائد اعمعتؼمة )طمؼؼ ذم رؾموًمي اعموضمستػم سمؼسؿ  .11

 اًمؼراءات سمجومعي أم اًمؼرى(.

ـ قمغم همويي اًمبقون خلػلِّ  .11  خمطقط(.سمقتًو، 13)كظؿ ﴾چ﴿:لًمػظتَ  مقاهى اًمرمح

 سمقًتو، خمطقط(. 11اًمـبذة اعمفذسمي ومقام حلػص مـ ـمريؼ اًمطقبي )كظؿ،  .11

 وحتي )مـظقمي(.اًمقاضحي ذم دمقيد اًمػ .11

 اًمقضمقه اعمسػرة ذم اًمؼراءات اًمثالث )ـمبع ذم طمقوة اعممًمػ(. .13

ممًمًػو،  11ومـ ظمالل هذا اًمعرض ًمعـوويـ ممًمػوشمف يتضح أن اعمتقزم أًمػ ذم اًمؼراءات 

                                           
معفو رؾموًمي : إرؿمود احلػمان ًمؾحسقـل، ـمبعً اًمثالصمي سمتصحقح : اًمسودات اًمسقد مـصقر أمحد، اعمؽتبي  (3)

 م.2111إزهريي ًمؾؽماث، ظمؾػ ازجومع إزهر، 

 م.2111يمام ـمبعً سمتحؼقؼ : محد اهلل طموومظ اًمصػتل، مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث،  (2)

: اًمسودات اًمسقد مـصقر أمحد، اعمؽتبي إزهريي ظمؾػ ازجومع  ضؿـ صمالث رؾموئؾ سمتصحقحـمبعً  (1)

 م.2111،  إزهر
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 وؾمبعي رؾموئؾ ذم قمؾؿ اًمتجقيد، ورؾموًمتون ذم قمؾؿ اًمرؾمؿ، ورؾموًمتون ذم اًمػقاصؾ.

 ومدفنو: وفاتو
م ( 3311 =هـ 3131دي قمنم مـ رسمقع إول ؾمـي )ويقم اخلؿقس احلشمقذم 

 ، سموًمؼرب مـ سموب اًمقداع.سموًمؼوهرةراومي اًمؽؼمى ودومـ سموًمؼَ ، قمـ مخس وؾمتلم ؾمـي
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 املبحث الثاني 
 عنوان الرسال  وصح  نسبتها إلى املؤلف

 .شالغنة لْلزق البرىان اْلصدق والصراط المحقق في منع»قمـقان اًمرؾموًمي هق : 

هؽذا ورد اًمعـقان ذم ومفورس اعمؽتبوت اًمتل شمقضمد هبو اًمـسخ اخلطقي ًمؾرؾموًمي، 

 ، سمجؿفقريي مٍم اًمعرسمقيإوىموف  يمزيي ًمؾؿخطقـموت اإلؾمالمقي سمقزارةيموعمؽتبي اعمر

ومؽتبي إمحدي سمطـطو، ومؽتبي اعمؾؽ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمعزيز ازجومعقي سمجومعي أم 

مؽتبي ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ اعمؽرمي اعمعروومي سمؿؽتبي اعمقًمد، و مؽتبي مؽياًمؼرى، و

 ؾمعقد اإلؾمالمقي سموًمريوض.

 مؽتبي مؽي اعمؽرمي.ويمذا ضموء ذم همالف اًمـسخي اخلطقي سمجومعي أم اًمؼرى وكسخي 

 وهق مو ؾمامهو اعممًمػ سمف ذم اعمؼدمي ىموئال : 

 .(1)ش(ْلزرقالبرىان اْلصدق والصراط المحقق في منع الغنة ل)وؾمؿقتفو : »

 /أ(.1ويمذا ؾمامهو ذم اًمشفوب اًمثوىمى )ق

أمو مو ورد قمغم صػحي همالف اًمـسخي اخلطقي سمؿؽتبي إمحدي سمطـطو مـ زيودة : 

 )هذا اًمؼمهون ... قمغم اًمتامم واًمؽامل(. ومفق شمٍمف مـ اًمؽوشمى دون ؿمؽ.

 أما صحة نسبتها إلى المؤلف :
 ؽ :، ٓ همبور قمؾقف، ومـ إدًمي قمغم ذًم وملمر حمتقم

 .ورود اؾمؿف قمغم صػحي همالف اًمـسخ اعمخطقـمي 

  : أمو سمعد : ومقؼقل اًمبوئس »يمقن اعممًمػ سح سموؾمؿف ذم اعمؼدمي طمقٌ ىمول

د اعمتقزم   .(2) شضمؼم اهلل ىمؾبف اًمؽسػم... –اًمػؼػم إمم رمحي رسمف اًمؼدير حمؿَّ

 أ، طمقٌ 1كسبفو اعممًمػ ًمـػسف ذم رؾموًمتف اًمثوكقي : اًمشفوب اًمثوىمى : ق/

                                           
 /ب.13اًمؼمهون، ق ( 3)

 /أ.11اًمؼمهون، ق ( 2)
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إين عمو رأيً اًمغـي ًمألزرق قمـ ورش ممـققمي مـ ـمريؼ اًمـنم ضمعؾً ذم ذًمؽ »ىمول : 

 .شرؾموًمي ؾمؿقتفو : اًمؼمهون إصدق واًمٍماط اعمحؼؼ ذم مـع اًمغـي ًمألزرق

 (1)كسبفو إًمقف يمؾ مـ شمرضمؿ ًمف. 

أمو مو ورد ذم صػحي اعمعؾقموت قمـ اًمرؾموًمي مـ كسخي اعمؽتبي اعمريمزيي 

وىموف سموًمؼوهرة مـ كسبتفو إمم )إزرق(... ومفق ًمؾؿخطقـموت اإلؾمالمقي سمقزارة إ

 مـ ؾمفق اعمػفرس.

هـ، يمام سح 21/1/3231هذا، وىمد اكتفك اعممًمػ مـ شملًمقػفو : يقم اخلؿقس 

 /ب.1سمف ذم اًمشفوب اًمثوىمى : ق

 

 

                           

                                           
، مؼدمي حمؼؼ اًمروض 311-311، واإلموم اعمتقزم، ص131اكظر : هدايي اًمؼورئ ًمؾؿرصػل، ص (3)

 .11، مؼدمي حمؼؼ ومتح اًمرمحـ ذم دمقيد اًمؼرآن، ص11، ص اًمـضػم
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 املبحث الثالث 
 ةوضوع الرسال  وةصادرها وةنهج املؤلف فيها

 :لة ىوموضوع الرسا
إصمبوت قمدم ضمقاز اًمؼراءة سموًمغـي ذم طموًمي إدهموم اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ ذم طمرذم اًمالم 

.  واًمراء ًمروايي ورش مـ ـمريؼ إزرق مـ ـمريؼ ـمقبي اًمـنم ًمإلموم اسمـ ازجزريِّ

وقمغم هذا، وموًمرؾموًمي شمتعؾؼ سمعؾؿ اًمتحريرات، وهق قمؾٌؿ ضمؾقٌؾ ... ىَمؾَّ َمـ يتؼـف 

 قمـ اًمؼراء. ِمـ اعمؼرئلم، ومضاًل 

 مصادر المؤلف في الرسالة :
 بدائع البرىان لإلزميري : - 4

هق أول وأيمؼم مرضمع ًمؾرؾموًمي، سمؾ هق اًمبوقمٌ قمغم شملًمقػ هذه اًمرؾموًمي، طمقٌ 

 سح اعممًمػ سمف ذم اعمؼدمي ىموئال :

ًُ قمغم يمتوب )» ( ًمألؾمتوذ اًمعالمي اًمشقخ مصطػك سمـ سمدائع اًمؼمهونصمؿ إين وىمػ

 .(1) ششمعومم ومقضمدت  ومقف مو هذا كصف...اإلزمػمي قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد 
 النشر في القراءات العشر البن الجزري، قال المؤلف : - 5
 .(2)شذم ذيمر اًمطرق قمغم ؾمبقؾ اإلمجول... (اًمـنم)وهذه كبذة مجعتفو مـ »

 منهج المؤلف فيها :
مع أكف ىمرأ سموًمغـي ًمألزرق قمـد ىمٍم اًمبدل ومده  –سمعد اخلطبي  –أومود اعممًمػ 

 شمقؾمط )رء( وشمرىمقؼ اًمراء اعمضؿقمي.

صمؿ اـمَّؾع قمغم يمتوب )سمدائع اًمؼمهون( ًمإلزمػمي اًمذي مـع اًمغـي ًمألزرق مطؾًؼو 

 وظمطَّل اعمـصقري اًمذي ذيمرهو ًمف خمؾًِّطو سملم اًمطرق.

 وذم هذا اًمصدد ذيمر صمالصمي كصقص مـ يمالم اإلزمػمي ذم يمتوسمف اعمذيمقر.

                                           
 /ب.11اًمؼمهون، ق  (3)

 /ب.13اًمؼمهون، ق  (2)
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زري ذم اًمـنم ومؾؿ جيد اًمغـَي ًمألزرق ذم أيِّ ـمريٍؼ مـ صمؿ سملمَّ أكف شمتبَّع يمالم اسمـ ازج

 ًٓ   ومجؿعفو ذم هذه اًمرؾموًمي.ـمرىمف، وشمتبَّع ـمرق اًمـنم إمجو

 صمؿ ذيمر شمسؿقي هذه اًمرؾموًمي.

 صمؿ سمدأ سمذيمر اًمطرق مـ اًمـنم ومراضمعفو ومقف.

ٍ مـ ذًمؽ ـ اًمـنم وشمؽؾؿ قمؾقف، واؾمتـت ـ م  : صمؿ ذيمر طمؽؿ اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقي

 ًمغـي ًمألزرق ذم أيِّ ـمريؼ مـ ـمرىمف.قمدم صمبقت ا

مـ طمقٌ  مراده مـفو صمبقت طمؽؿٍ  صمؿ أردومف سمـصقص مـ يمالم اسمـ ازجزري وأنَّ 

 مجقع ـمرىمف. مـاًمعؿقم ٓ 

 مـ شمقضقحفو 
ٍ
وشمليقًدا ًمذًمؽ ذيمر اصمـل قمنم مقضًعو مـ متـ اًمطقبي مع رء

قمؿقًمو، ٓ وسمقون اعمراد مـفو، وهق أن اسمـ ازجزري أراد ومقفو صمبقت شمؾؽ اًمقضمقه 

 ق يمتوسمف.رُ ـمريؼ مـ ـمُ  صمبقهتو ذم يمؾِّ 

ًٌ ًمقرش مـ طمقٌ اًمعؿقم، وًمؽـ قمغم اًمتقزيع :وقمدمُ  وقمؾقف، وموًمغـيُ   فو صموسم

 ومؾف قمدم اًمغـي ومؼط مـ ـمريؼ إزرق. *

 مـ ـمريؼ اإلصبفوين. –اًمغـي وقمدمفو  –واًمقضمفون  *

 وأظمػما : ذيمر مؾخص يمالمف سمؼقًمف : ومجؾي إمر ....
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 املبحث الرابع
 صل املسأل  وأقوال العلماء فيهاأ

اشمػؼ اًمؼراء اًمعنمة ذم إدهموم اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ ذم طمرذم اًمالم واًمراء، 

 هؾ اإلدهموم ومقفام سمغـي أم سمغػم همـي؟ وًمؽـفؿ اظمتؾػقا ذم يمقػقي اإلدهموم :

 ىمقٓن :

 * ازجؿفقر قمغم أكف سمغػم همـي.

 إمم أكف سمغـي. ثػم مـ إئؿي اًمؼراءيم* وذهى 

 :  ىمول اسمـ ازجزري

و، وهل طمروف وهق اإلدهموم، ومنكف يليت قمـد ؾمتي أطمرف أيًض  وأمو احلؽؿ اًمثوين :»

، مـفو طمرومون سمال همـي، ومهو : اًمالم واًمراء ... هذا هق مذهى ازجؿفقر (يرمؾقن)

اًمعؿؾ قمـد أئؿي إمصور وهق اًمذي قمؾقف  ،ي مـ أئؿي اًمتجقيدؾَّ مـ أهؾ إداء وازجِ 

ذم هذه إقمصور، وهق اًمذي مل يذيمر اعمغورسمي ىموـمبي ويمثػم مـ همػمهؿ ؾمقاه ... 

 .(1)شوذهى يمثػم مـ أهؾ إداء إمم اإلدهموم مع إسمؼوء اًمغـي...
محزة ؿمعبي و:  اًمعنمة مو قمداًمؼراء َمـ أدهمؿفام سموًمغـي، وهؿ اذيمر اسمـ ازجزري صمؿ 

 .(2)معفؿ إزرق قمـفؿ دون ذيمرؼ ذًمؽ ، وأـمؾواًمؽسوئل وظمؾػ اًمعوذ
 :وىمول ذم اًمطقبي 

 يًضوأ ُصْحَبيٍ َوْهَل ًمَِغػْمِ       .:.     َواْدهِمْؿ سماِل هُمـَّي ذم ٍٓم َوَرا  -211
 شُمَرى (3)

                                           
 .2/21اكظر : اًمـنم :  (3)

 .313، اًمتؼريى، ص2/21اكظر : اًمـنم : ( 2)
ظمطل مًزا ًمـوومع، سمتؿققزهو سموحلؿرة، وٓ يصح، ومو أراه إٓ ذم سمعض كسخ اًمطقبي ضمعؾً اهلؿزة مـ )أيضو( ر (1)

ـ اًمطقبي، ص ، سمتصحقح اًمشقخ : متقؿ اًمزقمبل طمػظف اهلل، يمام ذيمر ومضقؾتف ذم احلوؿمقي شمعديؾ سمعض اًمعؾامء 11مطبعقو. اكظر : مت

ـ ازجزري إمم : ) ً اسم ٓ يصح ذًمؽ، طمقدا شمرىضم صحبيوهل ًمغػم ًمبق ي ًمألزرق. و ع اًمـغ ٌ إن ذًمؽ اًمتعديؾ هق ( يمدًمقؾ عـم ق

ي ًمألزرق مع اًمصحبي ًمؽون  ع اًمـغ محديقن ذم ردهؿ قمغم رؾموًمي اعمتقزم، سملن اسـم ازجزري ًمق يمون ىمصد ـم مو اىمؽمطمف اًمؼراء ٕا

ي ًمألزرق. اكظر ردهؿ ذم : اًمشفوب اًمثوىمى :  ً، وشمريمف ًمذًمؽ دًمقؾ صمبقت اًمـغ سمنمؽوكف أن يرمز ًمف سمؽذا ... مع اؾمتؼومي وزن اًمبق

صحي  /أ. ومؽقػ يتصقر21ديؾ. اكظر : اًمشفوب : قـــعذا اًمتـؽ ورد هـل ذًمـقزم ومـؿتـبفؿ اًمـ، وشمعؼ /أ33-/ب31ق: 

 هذا اًمتعديؾ؟!
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قمغم ذًمؽ ذاح  واومؼفو( ذم اًمطقبي رمز ًمؾؽقومقلم مو قمدا طمػًصو، صحبيو)

دون أيِّ شمـبقف قمغم اؾمتثـوء إزرق اًمطقبي
(1).  

ىمقد اإلدهموم ذم اًمالم سموعمـػصؾ رؾماًم ًمؽؾِّ مـ همػم أن اسمـ ازجزري كػسف 

ول ذم ـلم، ىمـؼؼـؿحـل وهمػمه مـ اًمـداكـور اًمـأصمبً اًمغـَي ومقفو، وسملمَّ أن ذًمؽ اظمتق

 :)اًمتـبقف اًمثوًمٌ(

ؿ يمؾَّ مقضٍع، ويـبغل شمؼققده سمام إذا يمون » أـمؾؼ مـ ذهى إمم اًمغـي ذم اًمالم وقمؿَّ

 ،[311]إقمراف: ﴾ې  ې  ى ﴿،[21]اًمبؼرة: ﴾ېئ  ېئ  ىئ ﴿ اًم، كحق :مـػصاًل رؾم

ٿ  ﴿ رؾماًم، كحق : (2)ومو يمون مثؾف ممو صمبتً اًمـقن ومقف، أمو إذا يمون ]متصاًل[

وكحقه ممو طمذومً مـف  ، [13:اًمؽفػ] ﴾ڃ  چ  چ  ﴿، [31:هقد] ﴾ٹ  ٹ 

ظ أيب قمؿرو اًمداين اًمـقن ومنكف ٓ همـي ومقف عمخوًمػي اًمرؾمؿ ذم ذًمؽ، وهذا اظمتقور احلووم

 .(3)شوهمػمه مـ اعمحؼؼلم

ٍص سموٕزرق. ،همػَم أنَّ هذا اًمتؼققَد مطؾٌؼ عُمظِفري اًمغـي  وهمػُم خمَصَّ

وهذا مو يمون ًمدى اعمتؼدملم، وقمؾقف  .(4)وهق مو ذيمره صوطمى اإلحتوف متوًمو

 .(5)مشك قمومي اعمتلظمريـ إمم اًمؼرن اًمثوين قمنم اهلجري

( ىموئاًل :وىمد سح اًمعالمي اإلسمقوري ذم   مـظقمتف )مـحُي ُمقزم اًمؼِمِّ

                                           
 .2/23، ذح اًمطقبي ًمؾـقيري : 113-3/111يـظر : ذح اًمطقبي ٓسمـ اًمـوفمؿ : ( 3)

 ذم اًمـنم اعمطبقع : )مـػصال(، ويلسموه اًمسقوق.( 2)

 ـمبعي ضمومعي اًمشورىمي. 2/133ضمومع اًمبقون :  ، ويـظر :2/23اًمـنم : ( 1)

 .3/231، وخمتٍم اإلحتوف ًمؾديمتقر ؿمعبون إؾمامقمقؾ : 311-3/311اكظر : إحتوف ومضالء اًمبنم : ( 1)

ًٓ همريًبو ذيمره اعمؼرئ اًمشقخ رطمقؿ سمخش اًمػوين ومتل اًمبويمستوين  (1) ذم رؾموًمتف : اعمفذسمي ذم وضمدت  ىمق

 –أكف ُكِؼَؾ إدهموُم اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ ذم : إًمػ »همػمه، وهق : ( مل أضمده قمـد 11وضمقه اًمطقبي )ص
واًمالم واًمراء سموًمغـي ًمؾجؿقع همػِم صحبي، وهق وإن يمون صحقًحو  –، وًمعؾف ؾمبؼ ىمؾٍؿ أو ظمطل مطبعّل يمذا!

ًمؽـ مجفقر أهؾ إداء وضمؾَّي أئؿي اًمتجقيد قمغم اإلدهموم اًمؽومؾ سمال همـي، وقمؾقف اًمعؿؾ قمـد أئؿي 

 ش!.صورإم
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ـــ -13 ــؼ وهم ــؼ اظمــػ صم ـــ مـخـ ـــغض يؽ  ي

 

 (1)ًٓمو ورا ٓ صحبي اًمقو دع شمصـ 

 وأراه سمذًمؽ مقاومًؼو عمو ذم كنم اسمـ ازجزري وـمقبتف متوًمو دون أي ىمقٍد.

وخ، يموعمـصقري، واعمقفل، واًمعبقدي، واًمطبَّ -أمو أصحوب اًمتحريرات اعمتلظمرون

 ومؼد أظمذوا سموًمغـي ًمألزرق ومقفام. -همػمهؿواخلؾقجل و

همػم أهنؿ ىمقدوهو سمقضمقه، واظمتؾػقا ذم اًمتؼقد، ومؿـفؿ مـ اؾمتثـك اًمغـي ذم شمؾؽ 

 اًمقضمقه اطمتامٓ، ومـفؿ مـ ىمطع سموٓؾمتثـوء ذم شمؾؽ اًمقضمقه.

 :  ومذهى اًمعالمي اعمـصقري *

 وهل : ،(2)وضمفإمم أن اًمغـي شمثبً ومقفام ًمألزرق، مع اطمتامل آؾمتثـوء ذم صمالصمي أ
(، وشمػخقؿ اًمراء اعمضؿقمي، وشمقؾمط اًمبدل.

ٍ
ء  ىمول ذم حتريراشمف : مد )َرْ

. وىمول شُيتؿؾ َتصقص وضمف اًمغـي سمؽمىمقؼ اًمراء[31]اًمبؼرة:﴾ٺ ٺ ٺ﴿»

ُيتؿؾ َتصقص وضمف اًمغـي »:[21]اًمبؼرة:﴾ڈڎ ڎ﴿ذم ىمقًمف شمعومم :

 .(3)شموًميًمألزرق سموًمطقيؾ ذم اًمبدل مـ اًمؽومؾ مع شمقؾمط )رء( واًمػتح واإل

ويملنَّ ىمقًمف سمـ )اطمتامل آؾمتثـوء( يمون كؼطي اكطالق عمـ أشمك سمعده مـ اعمؼرئلم، 

يموعمقفل واًمطبَّوخ واخلؾقجل وهمػمهؿ، طمقٌ ىمطعقا سموٓؾمتثـوء ذم إوضمف اًمثالصمي 

 اعمذيمقرة ذم ىمقًمف.

 :  يؼقل اًمعالمي اًمطبوخ *

 إن َمدَّ ذا وَمصٍؾ وطمػٌص ىموسا  :..    ويِن وراــفَ ــَـّ ًٓمو آصبَ ـــــَمو همَ  - 13

                                           
 .321اكظر : مـحي مقزم اًمؼم ضؿـ اعمتقن اًمعنمة ًمإلسمقوري، ص (3)

ذهى اًمشقخ »مل يذيمر اًمعالمي اًمضبوع هذا آؾمتثـوء قمـد ذيمره عمذهى اعمـصقري سمؾ أـمؾؼ ًمف، طمقٌ ىمول :  (2)

ًمغـي مع سمؼوء ا –أي : اًمالم واًمراء  –ومقفام  –أي : اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ  –اعمـصقري إمم إدهمومفام 

. واًمصقاب 11اعمطؾقب ذم سمقون اًمؽؾامت اعمختؾػ ومقفو قمـ أيب يعؼقب، صش. ًمألزرق، واًمصقاب شمريمفو

 ذيمر هذا اًمتؼققد هبذا آطمتامل اعمذيمقر ذم يمالم اعمـصقري.

، وىمد رد اعمتقزم قمغم هذا اًمؼقل سملن اًمؼرآن ٓ يؼرأ سموٓطمتامل. 13-11صاكظر : حترير اًمطرق واًمروايوت، (1)

 /أ.1-/ب1اًمشفوب اًمثوىمى : قاكظر : 
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ـُط سمدٓ أو َر أشمـؿَّ   .:.   يموًمسؽً وآزرُق إن ومخؿ ضؿَّ  - 11  را أو ُيَقؾمِّ

 ذم ذح اًمبقً اًمثوين :  ىمول ؿمورطمف اإلسمقوري  

و إذا ومخؿ قمغم إصبفوين، أي  : أكف مل يغـ أيًض  وىمقًمف : )وإزرق( معطقٌف »

 ،[331]اًمبؼرة: ﴾ ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ ﴿ ًمف شمعومم :اًمراء اعمضؿقمي يمام ذم كحق ىمق

اًمغـي ومؼط، ومفذه صمالصمي  فو، وقمغم شمػخقؿفو : قمدمُ وقمدمُ  ومعغم شمرىمقؼ مو ذيمر : اًمغـيُ 

فو ... إمم أن ىمول : أي : أن وقمدمُ  أوضمف قمغم شمرىمقؼ اعمـصقسمي، وقمغم شمػخقؿفو : اًمغـيُ 

 إزرق مـع اًمغـي قمـد صمالصمي أىمسوم :

 اًمراء اعمضؿقمي يمام شمؼدم. شمػخقؿ اْلول :

 شمقؾمط اًمبدل ... الثاني :

: ه، وقمغم وضمقدهو )ؿَمْقًئو( ومد   شمقؾمطُ : مد )رء( .... ومعغم قمدم اًمغـي  الثالث :

 .(1)شاًمتقؾمط ومؼط..

 ذم مـظقمي مؼرب اًمتحرير :ويؼقل اًمعالمي اخلؾقجل  *

 امْ ــَوهمُ  – 13
ٍ
ــَي اًمالِم َوَراء َْزَرٍق إْن َمــدَّ ؿَم   :..  ـو ــــــــَعــــَ ــَـّ  وـــــو َوَمعَ ـئً ـقْ ـِٕ

ًْ َوشَمْقؾِمقَط اًْمَبَدْل  - 11  َوإَْصَبَفويِن قِمـَْد َمدِّ َمو اْكَػَصْؾ    .:.   شَمْػِخقَؿ َرا ُضؿَّ

 ووضحف ذم ذطمف ىموئال :

 أمر سمؿـع اًمغـي ًمألزرق ذم اًمالم واًمراء ذم صمالصمي أطمقال :»

( ،  اْلول :
ٍ
ء ( : اًمغـي وقمدمفو. وًمف مع مده قمـد مد )َرْ

ٍ
ء ومؾف مع شمقؾمط )َرْ

 .[13،321]اًمبؼرة: ﴾ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿ قمدمفو، يمآيي :

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ﴿ مـعفو مع شمػخقؿ اًمراء اعمضؿقمي، ومػل ىمقًمف شمعومم : الثاني :

 : قمدم اًمغـي مع اًمتػخقؿ واًمؽمىمقؼ، صمؿ اًمغـي مع اًمؽمىمقؼ ٓ همػم.[31]اًمبؼرة: ﴾ ٺ

ڎ ڎڈ   ﴿ مـعفو قمـد شمقؾمط اًمبدل، ومػل ىمقًمف شمعومم : الثالث :

                                           
 .11-11همقٌ اًمرمحـ قمغم هبي اعمـون، ص( 3)
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: ىمٍم اًمبدل، ومده مع اًمغـي وقمدمفو، صمؿ [21]اًمبؼرة:﴾ڑ ڈ ژ ژڑ

 .(1)ششمقؾمطف مع قمدمفو

ـوء ذم وضمفل : شمقؾمط اًمبدل وشمػخقؿ اًمراء اعمضؿقمي * ؾمتث  . (2) واًمعبقدي ىمطع سمٓو

ي ذم اًمالم واًمراء ًمألزرق مـ طمقٌ همػَم أنَّ هذا آؾمتثـوء ٓ يمصمُِّر ذم صمبقت اًمغـ

 اًمعؿقم... وقمؾقف يموكً ىمراءهُتؿ وإىمراُؤهؿ ًمتالمذهتؿ...

 .سملكف ىمرأ هبو قمغم مجقع ؿمققظمف –يمام ؾمبؼ، وؾمقليت  –كػسف سح وطمتك اعمتقزم 

 : ومفق  -طمسى قمؾؿل ، واهلل أقمؾؿ  – و مطؾؼوً فَ عَ ـَ مَ  ـْ مَ  ُل و أوَّ أمَّ  *

 هـ(3311) اًمعالمي اًمشقخ يقؾمػ أومـدي زاده
ؿمقخ اًمعالمي مصطػك  - (3)

وشمبعف ذم ذًمؽ اإلزمػمي، وؾمتليت كصقص اإلزمػمي مـ سمدائعف ىمريًبو ذم  -إزمػمي

 .(4) متـ اًمرؾموًمي

 اعمذيمقرة ذم اًمـنم. إزرِق  ِق رُ مـ ـمُ  وطمجتف : قمدم ورود ذًمؽ ذم ـمريٍؼ 

هـ(3331)وهق ىمقل اًمعالمي هوؿمؿ سمـ حمؿد اعمغريب 
 (5). 

 أي   رْ ثَ ؛ ومل يُ ؿا ذم قمٍمههلذا اًمقضمف مل يشتفر يمثػمً  ء إقمالمهمٓأن مـع  همػم

 اعمـصقريَّ  ؿُ فِ تَّ مـعفو، وصور يَ واعمتقزم اًمشقخ شملصمر سمف  ، صمؿَّ طمقًمف ىمبؾ اعمتقزم كؼوش

كصَّ قمغم ذًمؽ ذم رؾموًمتف اعمقؾمعي ذم سموًمضعػ ذم معرومي إؾموكقد، يمام وأشمبوقَمف 

  .(6) اًمقاىمى()اًمشفوب اًمثوىمى ًمؾغوؾمؼ  اعمقضقع كػسف
                                           

 .331-331ذح مؼرب اًمتحرير، ص (3)

 .11-11اكظر : اًمتحورير اعمـتخبي قمغم متـ اًمطقبي، ص( 2)
 .1اكظر : آئتالف ذم وضمقه آظمتالف، ص( 1)

. أمو مـ يؼقل : إن اإلزمػمي 1ن، ص، وقمؿدة اًمعرومون ذم حترير أوضمف اًمؼرآ11اكظر : سمدائع اًمؼمهون، ص( 1)

 هق أول مـ مـع اًمغـي ًمإلزمػمي وملراه يمالًمو همػم دىمقؼ، واهلل أقمؾؿ.

 /أ.1اكظر : متريـ اًمطؾبي اًمؼمرة اخلػمة ذم وضمقه ىمراءات إئؿي اًمعنمة ًمف : ق( 1)

 /أ .21اكظر : اًمشفوب اًمثوىمى ًمؾغوؾمؼ اًمقاىمى، ق( 1)
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  .(1)وؾمقليت ىمريًبو شمٍمُيف ذم هذه اًمرؾموًمي
ح سمف ذم روضتف ىموئاًل :  وكضقػ إًمقف مو سَّ

و إَْزَرُق قمـ َوْرٍش ومال هُمـََّي ًمف َأْصاًل، وإمم ذًمؽ اإلؿمورُة سمؼقًمِـو: )َوٓ هُمـٌَّي » وَأمَّ

) ـْ أَْزَرٍق ىمَط  قَم
ـ شموسمعف مِمَّ  أَْي: (2) ـ حتريِر اًمط ُرِق.ظِمالومًو ًمؾَؿـُْصقريِّ وَم ْت مِهَّتُف قم  ـ ىمٍَُمَ

قَؿَي،  وَمبَْؾُغ اًمؼقِل : ـِ سَمؾِّ ـَ : اًمتَّْقسػِم، واًمشوـمبقَِّي، وشَمْؾِخقِص اسم أنَّ ـمريَؼ إَْزَرِق ِم

وإرؿموِد أيب اًمطَّقِِّى، واًمتَّْجِريِد، واهِلداَيِي، واًمؽوِمِؾ، واًمُعـقاِن، واعُمْجَتَبك، وشَمْذيِمَرِة 

ـِ هَمؾْ  ااسم ِة، واًمؽوذِم، وـمريِؼ أيب َمعنَمٍ ذم همػِم اًمتَّْؾِخقِص، وىمراءِة اًمدَّ  ينِّ ُبقٍن، واًمتَّْبٍِمَ

ـِ ظموىموَن  ـِ هَمْؾُبقٍن وأيب اًمَػْتِح واسم مَ -قمغم اسم . ومل َيْذيُمْر ذم اًمـَّنْمِ اًمُغـََّي رأؾًمو -يمام شمَؼدَّ

ـَ اًمؽوِمِؾ؛ ومذيمرهو مـف ًمَقرٍش  شإَزَرِق قمـف ؾِمَقىوهمػِمه ِمـ هذه اًمط ُرِق إَِّٓ ِم
(3)

. 

ٌٍ مـ اًمزمـاًمشقخ وقمـد مو أصمور  وأطمقوهو  ،اعمتقزم هذه اعمسلًمي سمعد ىمرٍن وصمؾ

أصمور سمذًمؽ وسمدأ ُيؼرُئ هبو شمالمذشمف وُيوول إىمـوع همػمه سموإلىمراء هبو ... وداومع قمـفو، 

ه قمـ قؼوم ىمراُء اًمؼوهرة وـمـطو يداومعقن قمـ اًمقضمف اًمذي شمؾؼَّ وم ،ذم ىمراء مٍم ضجيً 

اإلزمػمي، مع أن اعمتقزم ًمقس يقؾمػ أومـدي وشمؾؿقذه  ىمبَؾ  ؿمققظمفؿ، ومل يؿـعف أطمدٌ 

فامإًمق ًمف ؾمـدٌ 
(4)

ومهو ىموئالن سموًمغـي  ،(5)اًمعبقديووعمـصقري سمسمؾ ؾمـده يتصؾ  ،

                                           
 /أ.3اكظر : اًمؼمهون إصدق، ق (3)
 وسمقتف سمتاممف ومو ىمبؾف مـ متـ ومتح اًمؽريؿ :( 2)

 .... صمؿ ٓ.......................  .:.   ............................... - 13

 الـوهذا قمغم مو اظمتػم ذم اًمـشـر يو وم  شمغـ ؾمقى مو يمون سموًمؼطع رؾمؿـف .:. - 12

 الــــــىمـط وموقمؼـ وٓ همـــي قمـ أزرق  .:.   وإٓ ومفؿ ىمد أـمؾؼقهو وقمؿؿـقا  – 11

  .311اًمروض اًمـَّضػم:  (1)

ًٓ مجقاًل ًمؾعالمي يقؾمػ أومـدي زاده سمخصقص اًمتؼقد سمام أظمذ سمف ؿمققخ اًمسـد، ومفق قمـد مو  (1) هـو أذيمر ىمق

: [ ىمول1-2]اًمبؼرة :  ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پپ ﴿ :اًمثالصمي ٕيب قمؿرو ذم ىمقًمف شمعوممذيمر إوضمف 

ًَ أنَّ وسمؼل وضمٌف مل كلظمذ سمف .» .. وإكام مل كلظمذ سمف عمو ىمول اإلموم اًمـقيري ذم ذطمف ًمؾطقبي ... ، وىمد قمروم

مسؾؽـو إظمُذ سموًمعزيؿي ٓ سموًمرظمصي، وإنَّ ؾَمـََدَكو يـتفل إًمقف، ومؾام مـعف ومل يلظمذ سمف مل كلظمذ أيًضو، واًمعفدُة 

 . 1-1آئتالف ذم وضمقه آظمتالف قمغم هومش زسمدة اًمعرومون، صش. قمؾقف

 .333-311كظر : ؾمـد اعمتقزم ذم : اإلموم اعمتقزم وضمفقده ذم قمؾؿ اًمؼراءات، صا( 1)
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 .ًمألزرق يمام شمؼدم

اء سمالده، واؿمتفر مذهبف اعمتقزم  ومع ذًمؽ ... ومؼد شمغؾَّى قمغم ظمصقمف مـ ىمرَّ

 وُمـَِعً اًمغـُي ًمألزرق، ى اعمشورىمي قمؼم شمالمذشمف، وشمالمذة شمالمذشمف،ذم اعمسلًمي ًمد

 .(1)ًٓ ٓ إمم اًمؼوئؾ هبو أوَّ كػسف طمتك صور حترير اعمسلًمي مـسقسًمو إمم اعمتقزم 

وىمد يؽقن ًمسؾطي ؿمقخ إزهر ذم أيومف دوٌر ذم كنم مذهبف وشمغؾقبف قمغم 

قمٍمه اًمعالمي مصطػك ظمصقمف، وممَّو يدل قمغم ذًمؽ هق شمليقد ؿمقخ إزهر ذم 

ًمؾؿتقزم ووىمقومف سمجوكبف ومجعف ًمؼراء اًمؼوهرة وإىمـوقمفؿ سمام شمراءى  (2)اًمعرود 

 ... يمام ؾمقتبلم مـ شمؼريظف قمغم هذه اًمرؾموًمي اًمتل أصمبت ف ذم هنويتفو. ًمؾؿتقزم 

/أ( سمعد مو ذيمر 1-/ب1ذم اًمشفوب اًمثوىمى )ق وأسح مـ ذًمؽ ىمقًمف 

 :اًمؼمهون وؾمبى شملًمقػف هلو ىمول 

 سموًمؼوهرة طمرؾمفو اهلل ومورشمضقهو ومل »
ِ
ًْ شمؾؽ اًمرؾموًمُي قمغم أقمقون اًمؼراء صمؿ قُمِرَض

يـؽروا ؿمقًئو مـفو، ورضمع يمؾٌّ مـفؿ قمامَّ يمون قمؾقف مـ إصمبوت اًمغـَّي ًمألزرق، صمؿ ؿَمذَّ 

أطمُدهؿ ومرضمع قمـ ذًمؽ، ومسلًمُتف قمـ ؾمبى رضمققمف، ومؾؿ ُيِػْد ؿمقًئو، وأسمك إٓ مو يمون 

ًُ إمرَ  متع اهلل  -إمم ؿمقخ اإلؾمالم ... ؿمقخ ازجومع إزهر ... ، وملمر  قمؾقف، ومرومع

ًْ هذه اًمرؾموًمُي سمؿجؾسف  -اعمممـلم سمطقى طمقوشمف   وىمد ىُمِرَئ
ِ
اء سمجؿع أيموسمر اًمؼرَّ

 احلؼِّ  كٍمةَ  امَّ ضمعؾ اهلُلـاًمنميػ وهؿ يستؿعقن إًمقفو، وموكحطَّ رأيف ورأهيؿ قمؾقفو، وًمَ 

 ًمديف أكشد ًمسون احلول يؼقل سملم يديف : مقل قمغم يديف يمام هق ديدكف واعموءُ 

 ُي إَمويِن ـوَيـــَوِمـَْؽ شُمـَوُل همَ     .:.   وِت ازِجـَوِن ـــضَمـَوسُمَؽ ِمثُؾ َروَض  

ـَ اعمؽورِم ذم ُذَراهَ   ب   .:.     وـــــطمؾؾً ِم ًَ يموًمسَّ  ِع اعمََثويِن ــومػقفو أك

ومال زاًمً
(3)

مْحَـ ُكْعَؿك   شىمطقوُمفو أسمـًدا دوايِن  ًمديَؽ    .:.     مـ اًمرَّ

                                           
 .311-313اكظر ًمؾتػصقؾ : اإلموم اعمتقزم وضمفقده ذم قمؾؿ اًمؼراءات، ص (3)

 ؾمتليت شمرمجتف ذم هنويي اًمرؾموًمي قمـد شمؼريظف ًمرؾموًمي اعمتقزم. (2)

 .مؽتبي مؽي اعمؽرمي ذم كسخي ضمومعي أم اًمؼرى : )ومال زًمً(، واعمثبً مـ كسخي (1)
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اء سمعده :  هذا، وممَـّ أيَّد مذهى اعمتقزم ذم اعمسلًمي اعمذيمقرة مـ مشوهػم اًمؼرَّ

اًمعالمي اًمشقخ قمكم سمـ حمؿد اًمضبوع
(1)

حمؿد ضموسمر اعمٍمي سمـ واًمشقخ حمؿد  ،

هـ شمؼريًبو(3111)ت
(2)

، واًمشقخ أمحد هـ(3113)ت :  قُمثامنسمـ واًمعالمي اًمشقخ قمومر  ،

يَّ  هـ(3121)ت: وِت اًمزَّ
(3)

َؿـ قديِّ  ، هـ(3121)ت : واًمعالمي اًمشقخ إسمراهقؿ اًمسَّ
(4)

، 
 وهمػمهؿ.

 رد الطنطاويين على رسالة المتولي :
سمعد مو اشمػؼ ىمراء اًمؼوهرة قمغم مـع اًمغـي ًمألزرق ذم جمؾس ؿمقخ إزهر سمؾغ ذًمؽ 

اء إمحديلم وملكؽروا قمغم اعمتقزم، وأقمظؿقا اًمؼقؾ واًمؼول، وسمع ثقا إًمقف ورىمًي ومقفو اًمؼرَّ

إصمبوت اًمغـي ًمألزرق قمغم مو ذهى إًمقف اعمـصقري واعمقفل واًمطبوخ وهمػمهؿ... 

ومرومعفو اعمتقزم إمم ؿمقخ إزهر، وملمر إظمػُم سملن شُمرؾمؾ رؾموًمُتف إمم إمحديلم 

و أن يلظمذوا هبو أو يرد وا قمؾقفو ...  وُيطؾى مـفؿ ىمراءهُتو قمغم أقمقون ىمرائفؿ، ومنمَّ

 هـ.3231ذم قموم : ويمون ذًمؽ 

 ، ىذا ملخصو :(5)وبعد سنتين من الزمن أرسلوا إليو ردَّىم عليها
* ؾمؾَّؿـو أن اًمغـي مل شمذيمر ذم ـمريؼ مـ اًمطرق اعمذيمقرة ًمألزرق، ًمؽـ ٓ كسؾؿ 

 قمدم ورودهو قمـف ذم همػمهو، ٕهنو وردت ذم اعمستـػم واإلىمـوع.

                                           
 .11اعمطؾقب ذم اًمؽؾامت اعمختؾػ ومقفو ٕيب يعؼقب، صاكظر رؾموًمتف :  (3)

 ( :32وهق اًمؼوئؾ ذم رؾموًمتف ىمقاقمد اًمتحرير )ص (2)

َـّ قَمغَم َمو يَموَن سمِوًمَؼْطِع َرؾْمُؿُف  - 21 ـْ َأْزَرٍق ىَمط  ًمِْؾَؿاَل    .:.    َوهَم َٓ هُمـٌَّي قَم  َو

 .ومو سمعدهو 3/331، وومريدة اًمدهر : 1-3قاقمد اًمتحرير ًمف، صواكظر : ذح خمتٍم ىم

ـِْؼقُح ومتِح اًمؽريؿ: اًمبقتون :  (1) ، وومريدة اًمدهر : 11، وذُح شمـؼقح ومتح اًمؽريؿ، ص31 -31يـظر : شَم

 ومو سمعدهو. 3/133

 .   312، واًمبدُر اعمُـػم : اًمبقً : 1يـظر يمتوسمف : ذُح خمتٍَم ىمقاقمِد اًمتحرير: ( 1)

وًمي اإلموم اعمتقزم اعمرؾمؾي إمم إمحديلم مقضمقدة سمرمتفو يمؿؾخص ًمرؾموًمتـو هذه )اًمؼمهون( ذم مؼدمي رؾم (1)

-/أ1/أ( هـو خموومي اًمتطقيؾ، ويؾقفو ردهؿ هلو )ق : 1-2)اًمشفوب اًمثوىمى(، ومل أكؼؾ رؾموًمي اعمتقزم )ق : 

 /ب(، وأذيمر هـو مؾخص ردهؿ دون اًمتؼقد سمتعبػمهؿ.31
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قرة ذم اًمـنم؟  وٓ يصح * هؾ حترم اًمؼراءة سمام صح ذم همػم شمؾؽ اًمطرق اعمذيم

 مـع اًمغـي ًمألزرق إٓ إن صمبً اًمتحريؿ أو احلؽؿ سمػسود اعمستـػم واإلىمـوع وشمؽذيبفام.

* يمقن اًمغـي ممتـعي ذم وضمف يمذا وضموئزة ذم وضمف يمذا ... هذا مـ كصقص أظمر 

 ىموم هبو اعمحررون يموًمشقخ اعمقفل واًمػشـل واًمطبوخ واعمـصقري وإضمفقري ....

نم مـ كؼؾ اًمغـي قمـ درج ذم اًمطقبي قمغم مو درج قمؾقف ذم اًمـ* اسمـ ازجزري 

ا ذم ـمرىمف عمو شمرضمح قمـده واشمضح ًمف مـ وإن مل يؽـ اعمستـػم مذيمقرً  اعمستـػم ...

 صحي روايتقف.

* ًمق أكف درج ذم ـمقبتف قمغم مو درج قمؾقف ذم اًمـنم مـ كؼؾ اًمغـي قمـ اعمستـػم عمـ 

ؽـ مع رمز اًمذيـ ٓ يغـقن، وهق مم ذيمر ٕصمبً رمز إزرق ذم سمقً اًمطقبي مع

)وهل ًمغػم صحبي ضمقدا شمرى(، ومؽمك اًمرمز سمال اؾمتؼومي اًمقزن، ومؽون يؼقل : 

 رضورة دًمقؾ قمغم أن اًمغـي صموسمتي ًمف ووردت ذم ـمريؼ مـ اًمطرق مل كطؾع قمؾقف.

* ذم شمسؾقؿ أن اًمغـي مل شمرد ذم ـمريؼ مـ اًمطرق مع قمدم آـمالع قمغم اًمؽتى 

 طرق إىمدام قمغم جمفقل!اًمتل مـفو شمؾؽ اًم

* مو ذيمره اعمقفل يميده ىمقل اعمـصقري، وأمو مبوًمغي اإلزمػمي ذم اًمرد قمؾقف ومال 

 اقمتبور هبو، ومنن اعمـصقري شمقسمع قمغم مو ذيمره، ومو شمقسمع اإلزمػمي!

* اعمـصقري طموومظ عمو ذيمر ... ومـ طمػظ طمجي قمغم مـ مل ُيػظ، واإلزمػمي 

 بوت اًمغـي ًمألصبفوين مع اعمد.ذيمر أؿمقوء مل يتبعف ومقفو أطمد، يمنصم

ْؾُؿتَِّؼلَم( يثبً اًمغـي ًمـوومع  * يمالم صوطمى اإلحتوف ذم ىمقًمف شمعومم : )ُهًدى ًمِّ

طمقٌ مل خيصفو سملطمد راويقف، وًمق يموكً ممتـعي ًمألزرق ًمعزاهو ًمألصبفوين وىموًمقن 

 ومؼط، يمام قمزى اإلموًمي ومقف ًمألزرق ومؼط، ويمام قمزى اًمغـي سمعد حلػص ومؼط.

ـصقري ًمؾغـي ذم وضمقه ًمألزرق سموطمتامل ... آطمتامل ًمقس وصػو * َتصقص اعم

 ًمؾغـي، ومفل صموسمتي سموًمـص، وآطمتامل إكام هق وصػ ًمتخصقصفو سموًمطقيؾ.
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* اًمؼقل سملن اًمؽومؾ ٓ همـي ومقف ًمألزرق يمام ذم اًمـنم ... دقمقى سمال دًمقؾ، ومنن 

سمعد آـمالع يمون دًمقؾفو اـمالع اعمدقمل قمغم اًمؽومؾ وموعمـصقري أطمؼ أن يتبع، طمتك 

قمغم اًمؽومؾ ًمتؼقيي ىمقًمف سموًمتؾؼل اًمصحقح ومتوسمعي اعمحرريـ. وإن يمون دًمقؾفو قمبورة 

اًمـنم ومفق ًمقس سمؼوـمع ذم كػل اًمغـي قمـ إزرق، إذ ُيتؿؾ أن يؽقن ذم اًمؽومؾ أن 

همػم أيب اًمؼوؾمؿ روى اًمغـي قمـ ورش مـ روايتقف أو مـ روايي إزرق ومؼط يمام يدل 

. وىمقًمف ًمالم واًمراء قمـ يمؾ مـ اًمؼراء ...: وىمد وردت اًمغـي مع اقمؾقف ىمقًمف ذم اًمـنم 

سمعد : وىمرأت هبو مـ روايي ىموًمقن ... ٓ يدل قمغم كػل اًمغـي ًمألزرق وإٓ دل قمغم 

 كػقفو مـ همػم مـ ذيمرهؿ ...

ًمقسقا ذم ـمريؼ إزرق... هذا ٓ يؿـع صحي  : وأن صوطمى اعمستـػم ...* ىمقًمف 

ده ٕصمبً ذم سمقً اًمطقبي ـؿ قمــؾفـي كؼـٓ ىمقة طمجًمق ـر، وكؼؾفؿ قمـد صوطمى اًمـش

 رمز إزرق...

* ىمقًمف : مل يذيمر اًمغـي مـ اإلىمـوع رأؾًمو : قمدم ذيمره هلو مـ اإلىمـوع ٓ يدل قمغم 

 قمدم صحتفو.

* ىمقًمف : وىمد سموًمغ اإلزمػمي ... : ٓ وضمف عمبوًمغتف وٓ اقمتبور هبو ومنن اعمـصقري 

 اًمغـي...ىمد شمقسمع قمغم مو ذيمره مـ صمبقت 

* ىمقًمف : ًمؼؾـو هبو ًمشعبي أيضو ... : هذا همػم ٓزم، إذ يؿؽـ أن يؽقن ًمشعبي 

اًمغـي وقمدمفو ًمؽـف شمرضمح قمـد اسمـ ازجزري قمدم اًمغـي ومذيمره ذم اًمطقبي، وأىمقاًمف ذم 

 اًمـنم شمػقد ذًمؽ...

* ىمقًمف : وخلرضمـو قمـ ـمريؼ اًمؽتوب .... ًمقس اًمالزم اخلروج قمـ ـمريؼ 

إكام هق اًمتؾػقؼ وإدظمول مو ًمقس مـ اًمطريؼ ومقفو وطمقٌ يموكً اًمؽتوب، سمؾ اًمالزم 

اًمغـي مـؼقًمي سمسـد صحقح قمـ يمتوب صحقح ومال رضر ذم ذًمؽ، سمؾ قمغم مو ذيمره 

 اعمـصقري أهنو مـ اًمؽومؾ، سمؾ ٓ ظمروج وٓ شمؾػقؼ ...
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* ىمقًمف : وسموزجؿؾي ... : يمػوكو ذيمرهو ذم اًمـصقص اًمٍمُيي مـ اًمؽتى اعمتداوًمي 

ػشـل وإحتوف اًمبـو وحتريرات اعمقفل وذح اسمـ اًمـوفمؿ وحتريرات يمتحريرات اًم

 اعمـصقري واًمطبوخ وكصقصفؿ مذيمقرة ذم ممًمػوهتؿ ...

مو ردَّ سمف إمحديقن قمغم رؾموًمي اإلموم اعمتقزم. وعمو وصؾ ردهؿ قمـده  ىذا ملخص

)ق :  الشهاب الثاقب للغاسق الواقبىموم سموًمتعؼقى قمؾقف، وهق مو يسؿك سمـ : 

 إمم هنويي اًمرؾموًمي. /ب(31

 خالصة القول :
أن اًمؼراء اًمطـطوويلم ذهبقا إمم إظمذ سمؼقل اًمعالمي اعمـصقري، وهق إصمبوت 

 اًمغـي ذم اًمالم واًمراء ًمألزرق، وًمؽـ سمؼققد وذوط.

وذهى اًمعالمي اعمتقزم وأشمبوقمف إمم مـع اًمغـي ًمألزرق مطؾًؼو ... وهق مو ذهى إًمقف 

ه وشمؾؿقذه اًمعالمي اإلزمػمي وأشمبوقمفام، وهق ىمقٌل ًمف ىمبؾف اًمعالمي يقؾمػ أومـدي زاد

 .قمؾؿواهلل أوضمفي مـ طمقٌ اًمطرق ... 
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 املبحث الخاةس 
 ووصفها املخطوطنسخ 

 للرسالة عدة نسخ مخطوطة، منها :
 اْلولى : نسخة مكتبة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز بجامعة أم القرى :

، ذم جمؿققمي أوهلو : 2-131خطقـموت، اًمؼرآن واًمتجقيد، سمرىمؿ : ىمسؿ اعم

: ، سمخط11 - 21ؼع ذم شمسع أوراق مـ اًمشفوب اًمثوىمى ًمؾغوؾمؼ اًمقاىمى ًمؾؿتقزم، شم

اًمـسخ، اًمـوؾمخ : حمؿد متقزم، ويمتى ظمطل مـ ىمبؾ اعمػفرس : متقزم أزهري، حمؿد 

ير ... ومؽقػ يؽقن سمـ قمبد اهلل اًمرضير، واًمشقخ حمؿد اعمتقزم هق ممًمػفو، وهق رض

 هق كوؾمخفو ؟

: ذم طمقوة اعممًمػ ً كسخوًمعؾفو واًمـسخي ضمقدة ويمومؾي وواضحي، 

، وذم آظمرهو شمؼريظ ًمشقخ ازجومع إزهر اًمعالمي اًمشقخ مصطػك هـ3231

 اًمعرود ذم ًمقطمي يمومؾي. 

ومـ هذه اًمـسخي مصقرة مقؽروومقؾؿقي ذم مؽتبي ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد 

 .(1)31111ريوض سمرىمؿ : اإلؾمالمقي سموًم

 وًمؽقهنو أىمدم اًمـسخ إرسمع ضمعؾُتفو أصال ًمؾتحؼقؼ.

 نسخة مكتبة اْلحمدي بطنطا : الثانية :
، 31ذم  33أوراق، سمؿؼوس  1شمؼع ذم  ، 13كسخي مؽتبي إمحدي سمطـطو سمرىمؿ : 

وىمد شمػضؾ  ، سمخط اًمـسخ، مل يسجؾ اؾمؿ كوؾمخفو وٓ شموريخ كسخفو.31اعمسطرة 

صقرهتو مشؽقًرا زمقكم وصديؼل إخ اًمػوضؾ إؾمتوذ اًمديمتقر ؾمومل قمكم سمنرؾمول م

 )ط(.  ـقمبد اًمػتوح هالل، قمؿقد يمؾقي اًمؼرآن اًمؽريؿ سمطـطو. وهل اًمتل أرمز هلو سمـ

 نسخة مكتبة مكة المكرمة، المعروفة بمكتبة المولد : الثالثة :
                                           

 .311عمتقزم، صاكظر : اإلموم ا (3)
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 31 اًمتػسػم، شمؼع ذم 11ضؿـ جمؿققمي ومقفو صمالث رؾموئؾ ًمؾؿتقزم، سمرىمؿ : 

، سمخط : 21، مسطرهتو : 1 -3ًمقطمي، أوهلو : اًمؼمهون إصدق، مـ اًمؾقطمي رىمؿ : 

كسخ ضمقد واضح ومؼروء، كوؾمخفو : حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمبـو، شموريخ اًمـسخ : 

هـ، ويموكً مؾؽو إلسمراهقؿ اًمرزاز، وهق اًمذي يمتى قمغم ـمرهتو : 1/1/3231

قمؾقفو سمعد مو اكتفقً مـ حتؼقؼ  كسخي ٓ يقضمد مثؾفو إٓ ىمؾقؾ مضبقـمي. وىمد قمثرت

وىمد شمػضؾ قمكم إخ اعمتـ، ومع ذًمؽ ىمؿً سمؿؼوركتفو مع إصؾ، وأصمبً ومقارىمفو، 

 اًمعزيز اًمشقخ يقؾمػ اًمصبحل سمتصقيرهو ضمزاه اهلل ظمػما. وهل اًمتل رمزت هلو سمـ )م(.

نسخة المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية التابعة لوزارة  الرابعة :
 :(1)صريةالم اْلوقاف

اعمسؿك سموعمؽتبي اعمريمزيي ًمؾؿخطقـموت اإلؾمالمقي اًمتوسمعي ًمقزارة إوىموف 

، اًمؼرآن، اًمؼراءات  11سمرىمؿ : سمجؿفقريي مٍم اًمعرسمقي، إهداء مؽتبي إمحدي سمطـطو 

واًمتجقيد، يمتى اؾمؿ اعممًمػ قمغم صػحي اعمعؾقموت : إزرق، وهق ظمطل. وىمد 

 سمؿقىمع اعمؽتبي اعمريمزيي. ورمزت هلو سمـ )ز(. اؾمتػدت مـ إًمقاح اًمثالصمي اًمتل كنمت

 

 

                           

                                           
 .(www.awkafmanuscripts.org) اكظر : مقىمع وزارة إوىموف اعمٍميي (3)
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 املبحث السادس 
 ةنهجي في التحدقيق

  َّاًمـص ًُ ًٓ مـ كسخي ضمومعي أم اًمؼرى كسخ اًمتل ضمعؾتفو أصاًل  –أو

 وقمالموت اًمؽمىمقؿ احلديثي اعمتبعي.مع مراقموة ىمقاقمد اًمرؾمؿ اإلمالئل  – ًمؾتحؼقؼ ًمِؼَدِمفو

 سمقـفو وسملم سمؼقي اًمـسخ ، وأذت إمم اًمػروق سمقـفو ذم احلقار.ىمور ًُ  ك

  مـ إًمقاح اًمثالصمي اًمتل وضمدهتو مـشقرة  –اؾمتػدُت مـ اًمـسخي اًمراسمعي

 وىموسمؾتفو سموٕصؾ. -مـفو 

  إن وضمدت  زيودًة ذم همػم إصؾ شمؼتيض إصمبوهَتو ذم اًمـص أصمبت فو ذم اًمصؾى

 ؾقؼ قمؾقفو ذم احلوؿمقي.سمقضعفو سملم احلوسشملم ] [ مع اًمتع

  ًأيوت اًمؼرآكقي سمروايي اإلموم طمػص مـ سمركومٍ اعمصحػ أصمب

 اإلًمؽؽموين اًمصودر مـ جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطبوقمي اعمصحػ اًمنميػ سموعمديـي اعمـقرة.

 .قمزوُت أيوت اًمؼرآكقي إمم ؾمقرهو مع رىمؿ أيوت 

 .اًمـصقص اعمـؼقًمي قمغم مصودرهو إصقؾي ًُ  ىموسمؾ

 سموعم ًُ وم  صطؾحوت اًمقاردة ذم صمـويو اًمرؾموًمي.قمرَّ

 .سموًمؽتى اعمذيمقرة ذم اًمـص ًُ وم  قمرَّ

  ًمألقمالم اًمقارد ذيمرهؿ ذم صمـويو اًمـص اعمحؼؼ سموإلجيوز مو قمدا اًمؼراء ًُ شمرمج

 اًمعنمة ورواهتؿ ًمشفرهتؿ ويمثرة مو يمتى قمـفؿ.

  ٍمؼدمي مبسطي ًمؾرؾموًمي ًمبقون أمهقتفو، وظمطي اًمبحٌ، ومـف ًُ قمؿؾ

 . مقضمزة ًمؾؿمًمػ  اًمتحؼقؼ، مع شمرمجي

 .يمتبً ظمومتي ًمؾبحٌ ًمذيمر أسمرز مو اؿمتؿؾ قمؾقف 

 اًمػفورس اًمالزمي ًُ  ، وهل :(1)قمؿؾ

                                           
كظًرا ًمؽؼم طمجؿ اًمبحٌ وذوط اعمجالت اًمعؾؿقي ًمـنم اًمبحقث ومؼد ايمتػقً سمػفرس اعمصودر واعمراضمع،  (3)

 وومفرس اعمقضققموت.
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 .ومفرس أيوت اًمؼرآكقي 

 .ومفرس إسمقوت 

 .ومفرس إقمالم اعمؽمضمؿ هلؿ 

 .ومفرس اًمؽتى اعمذيمقرة ذم اًمـص اعمحؼؼ 

 .ومفرس اعمراضمع واعمصودر 

 .ومفرس اعمقضققموت 
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 نماذج النسخ الخطي  للرسال 

 ًمقطمي اًمغالف مـ كسخي ضمومعي أم اًمؼرى

 اًمؾقطمي إومم مـ كسخي ضمومعي أم اًمؼرى
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 اًمؾقطمي إظمػمة مـ كسخي ضمومعي أم اًمؼرى

 صػحي اًمعـقان مـ كسخي مؽتبي إمحدي سمطـطو
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 اًمقرىمي إومم مـ كسخي مؽتبي إمحدي سمطـطو

 ي مؽتبي إمحدي سمطـطواًمقرىمي إظمػمة مـ كسخ
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 اًمغالف مـ كسخي مؽتبي مؽي اعمؽرمي )مؽتبي اعمقًمد(ًمقطمي 

 اًمؾقطمي إومم مـ كسخي مؽتبي مؽي اعمؽرمي )مؽتبي اعمقًمد( 
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 اًمؾقطمي إظمػمة مـ كسخي مؽتبي مؽي اعمؽرمي )مؽتبي اعمقًمد(
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 ص املحدقق[ن]ال

ـْ شَمَشوُء ! (1)َدٰى ُهَداك ، َو]آَيوشمِؽ[َربِّ إنَّ اهلُ   ُكقٌر هَتِْدي هِبَو َم

  ﴾ى ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې   ې  ې  ې  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿

و اًمؾفؿَّ أركو احلؼَّ طمؼًّ
ـتجـَّبف (2) ـتَّبعف، وأركو اًمبوـمؾ سموـمال وم  سمرمحتؽ يو أرطمؿ اًمرامحلم. (3)وم

الة احلؿد هلل محَد مـ ذح اهلُل صدره ًمإلؾمالم ومفق قمغم ك قٍر مـ رسمِّف، واًمصَّ

الم قمغمٰ  أيب اًمؼوؾمؿ ؾمقِّدكو واًمسَّ
ٍد وقمغمٰ  (4) كظؿـو اهلل ذم  ،(5)آًمف وصحبف وؾمؾَّؿ حمؿَّ

و سمعد :  ؾمؾؽفؿ، وأوموض قمؾقـو مـ كقرهؿ، أمَّ

ضمؼم اهلل ىمؾبف اًمؽسػم  – محمَّد المتوليومقؼقل اًمبوئس اًمػؼػم إمم رمحي رسمف اًمؼدير 

 /أ[ : 11] - (6)سمجوه كبقف اًمبشػم اًمـذير

 : –وومؼـل اهلل وإيوك عمرضوشمف  –اقمؾؿ أظمل 

ي ـــويمــقن اًمسـل اًمــوم (7)يــــوًمغـف سمــؾَّ ـَؿ يمـقـظـرآَن اًمعـرأُت اًمؼـل ىمـِّأك

                                           
سخ، وذم )م( ضبطفو سم  (3) ـ سمؼقي اًـم ً م صؾ : )وايوكؽ( ! واعمثب  ؽرس اًمتوء )آيوشمِؽ( قمطًػو قمغم : )اهلدى(.ذم ٕا

 يمؾؿي : )طمؼو( : ًمقسً ذم : )م( . (2)

 ذم سمؼقي اًمـسخ : )ومـجتـبف( .( 1)

 ذم سمؼقي اًمـسخ زيودة : )ومقٓكو(.( 1)

 ىمقًمف : )وؾمؾؿ( ًمقس ذم سمؼقي اًمـسخ.( 1)

قف قمدم ضمقازه ًمعدم صمبقشمف ذم ظمؼٍم ( وإن يمون خمتؾًػو ومقف سملم اًمعؾامء إٓ أن اًمراضمح وماًمدقموء سمـ )ضموه اًمـبل  (1)

، سمؾ وٓ قمـ أطمد مـ اًمتوسمعلم رمحفؿ اهلل. اكظر  وٓ قمـ أطمد مـ أصحوسمف  وٓ أصمٍر صحقٍح قمـ اًمـبل 

ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء، مجع وشمرشمقى : اًمشقخ أمحد سمـ قمبد اًمرزاق ًمؾتػصقؾ : 

 .هـ3132، قموم 3رف سموًمريوض، ط، ـمبعي مؽتبي اعمعو111-3/113اًمدويش : 

)اًمغـي( : ًمغي : صقت خيرج مـ اخلقشقم. واصطالطمو : صقت أهمـ مريمى ذم ضمسؿ طمرذم اًمـقن واعمقؿ  (1)

، هدايي اًمؼوري 11مطؾؼو. اكظر ًمتػوصقؾ أيمثر : مرؿمد اًمؼورئ إمم حتؼقؼ معومل اعمؼورئ ٓسمـ اًمطحون، ص

ؾؿ اًمتجقيد ًمؾديمتقر قمؿر ظمؾقػي اًمشوجيل، ، اعمعجؿ اًمتجقيدي ٕؿمفر أًمػوظ قم311ًمؾؿرصػل، ص

، 211، معجؿ مصطؾحوت قمؾؿ اًمؼراءات اًمؼرآكقي ًمؾديمتقر قمبد اًمعكم اعمسئقل، ص312-313ص

 2/111ل ضقء قمؾؿ اعمصطؾح احلديٌ ًمؾديمتقر محدي صالح اهلدهد : ـراءات ومـؿ اًمؼـوت قمؾـمصطؾح

 ومو سمعدهو.
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قمـد ىمٍم  (3)إزرق (2)قمـد مالىموهتام اًمالم واًمراء ًمقرش مـ ـمريؼ (1)واًمتـقيـ

 (5)مده، وقمـد شمرىمقؼدون  ﴾ڳ  ﴿ ده، دون شمقؾمطف، وقمـد شمقؾمط :ــوم ،(4)اًمبدل

 .(7)اقمتامًدا قمغم مو وىمع ذم يمالم سمعضفؿ واؿمتفر(6)اًمراء اعمضؿقمي دون شمػخقؿفو
                                           

ـ ا (3) ي( : هل اًمتل شمؽقن ظموًمقي م قن اًمسويـم ً. )اًـم ( : ًمغي : اًمتصقي قـي حلريمي، وشمؽقن صموسمتي ظمطًّو وًمػظًو، ووصال ووىمًػو. و)اًمـت

ؾمؿ وصال وًمػظو، وشمػورىمف ظمطو ووىمػو. اكظر : اًمرقمويي عمؽل،  ي زائدة شمؾحؼ آظمر ٓا ، هدايي 212واصطالطمو : كقن ؾمويـم

 .211، و11-12، اعمعجؿ اًمتجقيدي ًمؾشوجيل، ص311اًمؼوري، ص

سبقؾ. واصطالطًمو : مو كسى مـ اخلالف إمم اًمـوىمؾ قمـ اًمراوي وإن ؾمػؾ، مثال : )اًمطريؼ( : ًمغي : اًم (2)

ىمراءة قموصؿ سمروايي طمػص مـ ـمريؼ قمؿرو سمـ اًمصبوح، وىمراءة كوومع سمروايي ورش مـ ـمريؼ إزرق... 

، معجؿ 1-3، اًمبدور اًمزاهرة ًمؾؼويض، 1-1، اإلضوءة ًمؾضبوع، ص3/111اكظر : ًمطوئػ اإلؿمورات ًمؾؼسطالين : 

ٌ : 211صطؾحوت قمؾؿ اًمؼراءات اًمؼرآكقي، صم  .2/211، مصطؾحوت قمؾؿ اًمؼراءات ذم ضقء قمؾؿ اعمصطؾح احلدي

سموٕزرق، شمقذم ذم طمدود ؾمـي : هق : أسمق يعؼقب يقؾمػ سمـ قمؿرو سمـ يسور اعمدين صمؿ اعمٍمي، اًمشفػم  (1)

راء سمؿٍم، ويمون ىمد هـ ، يمون حمؼؼو صمؼي ذا ضبط وإشمؼون، وهق اًمذي ظمؾػ ورؿمو ذم اًمؼراءة واإلىم211

ًُ كوزٓ مع ورش ذم اًمدار ومؼرأُت قمؾقف قمنميـ ظمتؿًي مـ طمدٍر وحتؼقٍؼ.  ٓزمف مدة ـمقيؾي، وىمول : يمـ

 .2/112، همويي اًمـفويي : 3/111شمرمجتف ذم : معرومي اًمؼراء اًمؽبور : 

تلم ، يؿد سمؼدر طمريم﴾ڄ ﴿ ،﴾حئ ﴿ ،﴾ڦ﴿ :ن يتؼدم اهلؿز قمغم طمرف اعمد، كحقمد )اًمبدل( : هق أ (1)

قمـد مجقع اًمؼراء مو قمدا ورؿمو، ومؾف ومقف اًمؼٍم واًمتقؾمط واًمطقل مـ ـمريؼ إزرق ومؼط، وطمؽؿ مده 

، اعمعجؿ اًمتجقيدي، 111، هدايي اًمؼورئ، ص311، و21ازجقاز. اكظر : اإلضوءة ًمؾضبوع، ص

 .ومو سمعدهو 3/111، مصطؾحوت قمؾؿ اًمؼراءات : 211ص

ًمعورضي اعمتضودة، )اًمؽمىمقؼ( : ًمغي : اًمتـحقػ. واصطالطمو : اًمؽمىمقؼ واًمتػخقؿ : صػتون مـ اًمصػوت ا (1)

كحقل ذم ضمسؿ احلرف قمـد اًمـطؼ سمف سمحقٌ ٓ يؿتؾئ اًمػؿ سمصداه. وهق ضد اًمتػخقؿ واًمتغؾقظ. 

و)اًمتػخقؿ( : ًمغي : اًمتعظقؿ واًمتسؿلم. واصطالطمو : ؾمؿـ ذم ضمسؿ احلرف قمـد اًمـطؼ سمف سمحقٌ يؿتؾئ 

، اًمـنم : 11-11، مرؿمد اًمؼورئ، ص313اكظر : اًمتحديد ًمؾداين، ص اًمػؿ سمصداه. ويرادومف : اًمتغؾقظ.

، مصطؾحوت 311-311، هدايي اًمؼورئ، ص11، اإلضوءة، ص12، اًمتؿفقد ٓسمـ ازجزري، ص2/11

، معجؿ مصطؾحوت قمؾؿ 31، و11ومو سمعدهو، اعمعجؿ اًمتجقيدي، ص 2/112قمؾؿ اًمؼراءات : 

 .312، و313اًمؼراءات اًمؼرآكقي، 

 ًمقىمققمفو سمعد يمرسة متصؾي، وهق مو ىمول ومقف اإلموم اًمشوـمبل ذم احلرز :   ژٺ     ٺژ  كحق : (1)

 مسؽـي يوء أو اًمؽرس مقصال         ورىمؼ ورش يمؾ راء وىمبؾفو  -111         

 َرىمِّ ـواًمراء قمـ ؾمؽقن ي -113: وىمول اسمـ ازجزري ذم اًمطقبي
ٍ
 ْؾَؿٍي ًمألزرقــ يمِ ـرٍة مـأو يمس         ِؼ ــوء

 .13، وحتريرات اعمـصقري، ص3: إرؿمود اًمطؾبي إمم ؿمقاهد اًمطقبي ًمؾؿـصقري، ص اكظر( 1)
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ًُ قمغم يمتوب مصطػك سمـ  ًمألؾمتوذ اًمعالمي اًمشقخ (سمدائع اًمؼمهون) صُمؿَّ إين وىمػ

 كصف : ومقضمدت  ومقف مو هذا (1) شمعوممرمحف اهلل قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد اإلزمػمي
 – (2)قريـصـؿــل اًمـعــي –خ ـر اًمشقـًؼو. وذيمـؾـطـًمألزرق مي ـــع اًمغـؿتــوشم»

ش، ـوطمـل ومـطـق ظمـوه ،(3)لـفوكـبـر إصـذيمـؿ يـؾ ًمألزرق، وًمـومــ اًمؽـي مـــغـاًم

ريٍؼ ـُط ـمـؾـق ظمـوه ، (4)ؿستـػمـي ًمألزرق مـ اًمــاًمغـ/ب[ 11] وً ـضـر أيــوذيم

                                           
 ذم سمؼقي اًمـسخ : )رمحي اهلل شمعومم قمؾقف(. ( 3)

واإلزمػمي : هق : مصطػك سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد اعمَـَْؿـِل اإلزمػمي اًمرومل احلـػل، كزل مٍم وشمعؾؿ 

هـ ، مـ ؿمققظمف : يقؾمػ أومـدي 3311و شمقذم ؾمـي : ذم ضمومع إزهر، وومقف ىمرأ اًمؼراءات وأىمرأ، وومقف

، واًمسقد هوؿمؿ اعمغريب اإلزمػمي. ًمف -ؿمورح اًمدرة  -زاده، ومـ شمالمذشمف : حمؿد اعمـػم اًمسؿـقدي 

ممًمػوٍت قمدة، ضُمؾ فو ذم اًمتحريرات، مـفو : إحتوف اًمؼمرة سمام ؾمؽً قمـف كنم اًمعنمة )مطبقع(، سمدائع 

ضمقه اًمؼرآن )مطبقع(، قمؿدة اًمعرومون ذم وضمقه اًمؼرآن )مطبقع( وهمػمهو. شمرمجتف ذم : يمشػ اًمؼمهون قمغم قمؿدة اًمعرومون ذم و

قمالم 2/111، هديي اًمعوروملم : 2/3112  : اًمظـقن   .32/211  :  معجؿ اعممًمػلم ، 1/211  : ، ٕا

مؼرئ  هق : اًمعالمي قمكم سمـ ؾمؾقامن سمـ قمبد اهلل اعمـصقري، وًمد سمؿٍم ذم أواؾمط اًمؼرن احلودي قمنم، (2)

كحقي، مٍمي إصؾ، ؿمقخ اًمؼراءات سمؤؾمتوكي سمؽميمقو، مـ ؿمققظمف : ؾمؾطون سمـ أمحد اعمزاطمل، قمكم 

اًمشؼمامؾز، حمؿد اًمبؼري، ومـ شمالمقذه : أمحد طمجوزي، أمحد سمـ قمكم اعمـقـل، يقؾمػ أومـدي زاده. شمقذم 

د اًمطقبي )مطبقع(، وحترير هـ ، مـ ممًمػوشمف : إرؿمود اًمطؾبي سمشقاه3311ذم مديـي أؾمؽدار سمؽميمقو ؾمـي : 

اًمطرق واًمروايوت ذم اًمؼراءات اعمعروف سمتحريرات اعمـصقري )مطبقع(، رد اإلحلود ذم اًمـطؼ سموًمضود، 

، ؾمؾؽ 112، 131، 3/212، إيضوح اعمؽـقن : 3/111أًمػقي ذم اًمـحق. شمرمجتف ذم : هديي اًمعوروملم : 

 .1/311، معجؿ اعممًمػلم : 1/212، إقمالم : 1/31اًمدرر : 

إصبفوين، يمون إمومو ذم  -وًٓء  –هق : أسمق سمؽر حمؿد سمـ قمبد اًمرطمقؿ سمـ إسمراهقؿ سمـ ؿمبقى إؾمدي  (1)

روايي ورش، ضوسمًطو هلو مع اًمثؼي واًمعداًمي. ىمرأ قمغم مجوقمي مـ أصحوب ورش وأصحوب أصحوسمف، صمؿ 

 ـمريؼف، وًمذًمؽ كزل سمغداد، وأظمذهو اًمـوس قمـف طمتك صور أهؾ اًمعراق ٓ يعرومقن روايي ورش مـ همػم

ًْ إًمقف دون ذيمر أطمٍد مـ ؿمققظمف. شمقذم سمبغداد ؾمـي  هـ. ىمول أسمق قمؿرو اًمداين: هق إموم قمٍمه ذم  211كسب

، همويي اًمـفويي : 3/111روايي ورش مل يـوزقمف ذم ذًمؽ أطمد مـ كظرائف. اكظر : معرومي اًمؼراء اًمؽبور : 

2/311-311. 

هـ(. ـمبع 111موم أيب ـموهر أمحد سمـ قمكم اسمـ ؾمقار اًمبغدادي )تاعمستـػم ذم اًمؼراءات اًمعنم، شملًمقػ : اإل( 1)

سمتحؼقؼ : د/قمامر سمـ أملم اًمددو، مـ دار اًمبحقث ًمؾدراؾموت اإلؾمالمقي وإطمقوء اًمؽماث سمديب، دوًمي 

وهق رؾموًمي قمؾؿقي شمؼدم هبو اًمبوطمٌ سمجومعي سمغداد ًمـقؾ هـ، 3121، قموم : 3اإلمورات اًمعرسمقي اعمتحدة، ط

ـ دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت، ط درضمي اًمديمتقراه.  م.2131، 3يمام ـمبع سمتحؼقؼ : د/قمثامن حمؿقد همزال م
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وًمق يموكً  ،(2)اًمطقبياعمستـػم ًمقسً مـ ـمريؼ  ٕن ـمريَؼ إزرق مـ ،(1)ريٍؼ ـسمط

 .(4)اًمطرق ذم اًمـنم (3) مـ ـمريؼ اًمطقبي ًمذيمره ذم سمحٌ
 (6)ومؼط قمـ ىمراءة اسمـ ؾمقار (5)اًمغـي ذم اعمستـػم مـ ـمريؼ اًمـفرواين وأيًضو :

قمـف، ومل يؽـ ذم اعمستـػم ـمريؼ اًمـفرواين ذم ـمريؼ إزرق،  (7)أيب قمكم اًمعطور قمغمٰ 

وًمقن ومؼط، ومل يؼرأ اسمـ ؾمقار قمغم أيب قمكم سمؾ هق ذم ـمريؼ اإلصبفوين، وروايي ىم

 .(8)ش اًمعطور ـمريؼ إزرق. وَمُعِؾَؿ مـ ذًمؽ أكَّف ٓ همـَي ًمألزرق ذم اعمستـػم أصال!
 .(9)شوأمو إزرق قمـ ورش : ومال همـي ًمف أصال»وىمول ذم مقضع آظمر : 

                                           
ظمؾط اًمطرق سمعضفو سمبعض، ظمطل وممـقع، وىمقؾ : طمرام أو مؽروه أو معقى، قمغم شمػصقؾ ذم ذًمؽ، اكظر  (3)

، ذح اًمدرة 3/211، مجول اًمؼراء ًمؾسخووي : 11، مـجد اعمؼرئلم، ص3/31ًمؾتػصقؾ : اًمـنم : 

، 11-11، همقٌ اًمـػع ًمؾصػوىمز، ص3/111، ًمطوئػ اإلؿمورات ًمؾؼسطالين : 3/311ي : ًمؾـقير

 .3/311إحتوف ومضالء اًمبنم ًمؾدمقوـمل : 
 متـ ـمقبي اًمـنم ذم اًمؼراءات اًمعنم )اًمؽؼمى( خلومتي اعمحؼؼلم اإلموم اسمـ ازجزري، مطبقع ومتداول.( 2)

 ذم )م( يملهنو : )مبحٌ(.( 1)

 عنم خلومتي اعمحؼؼلم اإلموم اسمـ ازجزري، مطبقع ومتداول.اًمـنم ذم اًمؼراءات اًم( 1)

هق : احلوومظ أسمق اًمػرج قمبد اعمؾؽ سمـ سمؽران سمـ قمبد اهلل اًمـفرواين اًمؼطون، مؼرئ طموذق صمؼي، أظمذ  (1)

اًمؼراءات قمرًضو قمـ زيد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمؽقذم، وأيب سمؽر اًمـؼوش، وهبي اهلل سمـ ضمعػر وهمػمهؿ، وىمرأ 

سـ سمـ ىموؾمؿ اعمعروف سمغالم اهلراس، وهمػمه،  أًمػ ذم اًمؼراءات يمتوسمو، وقمؿر دهرا، قمؾقف أسمق قمكم احل

، 3/111، همويي اًمـفويي : 2/111هـ. اكظر : معرومي اًمؼراء اًمؽبور : 111واؿمتفر ذيمره، شمقذم ؾمـي : 

 .13-3/11، آظمتقور : 11، اًمؽػويي اًمؽؼمى، ص331اإلرؿمود، ص

 سمـ قمبقد اهلل سمـ قمؿر سمـ ؾمقار اًمبغدادي احلـػل، ممًمػ : اعمستـػم، إموم هق : اإلموم أسمق ـموهر أمحد سمـ قمكم (1)

يمبػم حمؼؼ صمؼي، ىمرأ قمغم : احلسـ سمـ أيب اًمػضؾ اًمنممؼوين، واحلسـ سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل اًمعطور، وقمكم سمـ 

بط م، وىمرأ قمؾقف : أسمق قمكم سمـ ؾمؽرة اًمصدذم ؿمقخ اسمـ اًمبوذش، وأسمق حمؿد ؾمحمؿد سمـ ومورس اخلقوط وهمػمه

 .3/31، واًمغويي : 2/313هـ . اكظر : اعمعرومي : 111اخلقوط، وأسمق اًمؽرم اًمشفرزوري وهمػمهؿ، شمقذم ؾمـي : 

هق : اإلموم أسمق قمكم احلسـ سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل اًمعطور اًمبغدادي، اعممدِّب، اعمعروف سموٕىمرع، ؿمقخ ضمؾقؾ  (1)

اهقؿ سمـ أمحد اًمطؼمي، وأيب احلسـ سمـ احلاممل موهر صمؼي، ىمرأ قمغم : أيب اًمػرج اًمـفرواين، وأيب إؾمحوق إسمر

ـ ؾمقار، شمقذم ؾمـي : وهمػمهؿ،  ـ . اكظر : اعمعرومي : 111وىمرأ قمؾقف أسمق ـموهر اسم  .3/221، اًمغويي : 2/133ه

سمٌمء مـ اظمتالف ذم اًمعبورة مـ  21سمدائع اًمؼمهون قمغم قمؿدة اًمعرومون ذم وضمقه اًمؼرآن ًمإلزمػمي، ص (3)

 دل قمغم اظمتالف اًمـسخ طمقٌ إن اعمطبقع مـ كسخي واطمدة ومؼط.طمقٌ اًمـؼص واًمزيودة ممو ي

 .21اًمبدائع، ص (1)
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ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ﴿:  وىمول ذم حترير ىمقًمف شمعوممٰ 

 : -سمعد أن ذيمر أوضمف إزرق  – [11]اًمبؼرة: ﴾ڳ   

 .(2)اكتفك. ش(1) ﴾ں  ں  ﴿ /أ[ أكف ًمقس ًمف اًمغـي ذم كحق :13وىمد قمرومً ]»
 ًُ  (4)ذم أطمؽوم اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ ومؾؿ أضمدهو (اًمـنم)يمالم  (3)وىمد شمتبع

 اًمطرق. (5)وردت قمـ إزرق ذم ـمريٍؼ مـ اًمطرق اًمتل ىمدمفو ذم سمحٌ

ذم ذيمر اًمطرق قمغم ؾمبقؾ اإلمجول، وذم طمؽؿ  (نماًمـ)وهذه كبذة مجعُتفو مـ 

، اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ قمـد اًمالم واًمراء مع سمقون اعمراد مـ يمالمف سمتقومقؼ اهلل شمعوممٰ 

قُتفو :  .شاًمؼمهون إصدق واًمٍماط اعمحؼؼ ذم مـع اًمغـي ًمألزرق» وؾمؿَّ

 ويمرمف. آملم.واهللَ أؾملُل أن يػتح هبو قمغم مـ اـمَّؾع قمؾقفو يمؾَّ مغؾٍؼ سمؿـِّف 
قمغم ظمؾػ  (6)، وىمراءة اًمداين(اًمتقسػم)، و(اًمشوـمبقيومفل شمرضمع إمم :) أمو ـمرىمف :

وـمريؼ اًمداين قمـ  ،(10)(اًمؽومؾ)و ،(9)(اعمجتبك)و،(8)(اهلدايي)،و(7)سمـ إسمراهقؿ

                                           
 .11طمقثام وردت، وأول مقاضعفو : اًمبؼرة : ( 3)

 .11اًمبدائع، ص (2)

 اًمؼوئؾ : هق اعمتقزم. (1)

 أي : اًمغـي. (1)

 ذم )م( يملهنو : )مبحٌ(. (1)
ىمرأ قمغم قمبد اًمعزيز سمـ ضمعػر  هـ،113ل، وًمد ذم : هق : أسمق قمؿرو قمثامن سمـ ؾمعقد سمـ قمثامن اًمداين اًمؼرـمب (1)

سمـ ظمقاؾمتك اًمػورد، وظمؾػ سمـ إسمراهقؿ سمـ ظموىمون، وأيب اًمػتح ومورس، وىمرأ قمؾقف أسمق سمؽر اسمـ اًمػصقح، 

صوطمى ممًمػوت ؿمفػمة، مـفو : ضمومع اًمبقون، واًمتقسػم، واعمؼـع ذم رؾمؿ اعمصحػ، وهمػمهو اًمؽثػم، شمقذم 

 .3/111، وهمويي اًمـفويي : 133-3/111ي اًمؼراء اًمؽبور: هـ(. اكظر : معروم111ؾمـي : )

، إؾمتوذ اًمضوسمط ذم ىمراءة ورش اعمٍمي هق : ظمؾػ سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد اسمـ ظموىمون أسمق اًمؼوؾمؿ اخلوىموين (1)

وهمػمهو، ىمرأ قمغم أمحد سمـ أؾمومي اًمتجقبل، وأمحد سمـ حمؿد سمـ أيب اًمرضموء، وحمؿد سمـ قمبد اهلل اعمعوومري، ىمرأ 

هـ. 112وومظ أسمق قمؿرو اًمداين، وقمؾقف اقمتؿد ذم ىمراءة ورش ذم اًمتقسػم وهمػمه، موت سمؿٍم ؾمـي : قمؾقف احل

 .3/213، همويي اًمـفويي : 3/111اكظر : معرومي اًمؼراء اًمؽبور : 

هـ ، واًمؽتوب مػؼقد، وذطمف ًمؾؿمًمػ كػسف مطبقع 111ٕيب اًمعبوس أمحد سمـ قمامر اعمفدوي شمقذم : سمعد  (3)

 .3/11هـ. واكظر : اًمـنم : 3131، قموم 3ؾمعقد طمقدر، مـ مؽتبي اًمرؿمد سموًمريوض، طسمتحؼقؼ : د/طموزم 

ـ قمؿر اًمطرؾمقد، كزيؾ مٍم، شمقرم هبو ؾمـي :  (1) ـ أمحد سم نم : 121ًمإلموم أيب اًمؼوؾمؿ قمبد ازجبور سم  .3/13هـ . اكظر : اًـم

 اًمؼوؾمؿ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ ذم اًمؼراءات اًمعنم وإرسمعلم اًمزائدة قمؾقفو، شملًمقػ : اإلموم أيباًمؽومؾ  (31)

هـ ، وهق مطبقع مـ ممؾمسي 111ضمبورة سمـ حمؿد سمـ قمؼقؾ اهلذزم اعمغريب كزيؾ كقسوسمقر، شمقرم هبو ؾمـي : 

 .3/13هـ . واكظر : اًمـنم : 3123، قموم : 3ؾمام ًمؾـنم واًمتقزيع سمؿٍم، ط



 )البرىان اْلصدق والصراط المحقق في منع الغنة لْلزرق(للمتولي     دراسة وتحقيق:د.عبد القيوم السندي 

73; 

 .(3)(شمؾخقص اًمعبورات)و ،(2)(اًمتجريد)/ب[، و13] (1)أيب اًمػتح
، (6)(اًمتذيمرة)و مـ ـمريؼ اًمداين، (5)وـمريؼ ـموهر سمـ همؾبقن ،(4)وـمريؼ أيب معنم

 .(10)أيب اًمطقى (إرؿمود)و ،(9)(اًمتبٍمة)و ،(8)(اًمؽوذم)و ،(7)(اًمعـقان)و
                                           

اًمؽبػم اًمضوسمط اًمثؼي، وًمد هق : ومورس سمـ أمحد سمـ مقؾمك أسمق اًمػتح احلؿيص اًمرضير، كزيؾ مٍم، إؾمتوذ  (3)

هـ ، ىمرأ قمغم قمبد اًمبوىمل سمـ احلسـ، وحمؿد سمـ احلسـ أيب ـموهر إكطويمل، وأيب اًمػرج 111سمحؿص ؾمـي : 

ل ذم اًمؼراءات اًمثامن. شمقذم سمؿٍم  اًمشـبقذي، ىمرأ قمؾقف وًمده اًمبوىمل، واحلوومظ أسمق قمؿرو اًمداين. ًمف : اعمـَشَّ

 .2/1، همويي اًمـفويي : 2/131ؽبور : هـ . اكظر : معرومي اًمؼراء اًم113ؾمـي : 

شملًمقػ : اإلموم أيب اًمؼوؾمؿ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر قمتقؼ سمـ ظمؾػ اًمصؼكم اعمعروف سموسمـ اًمػحوم، ؿمقخ  (2)

 .3/11هـ. اكظر : اًمـنم : 131اإلؾمؽـدريي، وشمقرم هبو ؾمـي : 

قاري اًمؼػمواين كزيؾ اإلؾمؽـدريي، سمـ سمؾقؿي اهل  قمكم احلسـ سمـ ظمؾػ سمـ قمبد اهللشملًمقػ : اإلموم اعمؼرئ أيب (1)

 .3/12هـ. اكظر : اًمـنم : 131وشمقرم هبو ؾمـي : 

هق : قمبد اًمؽريؿ سمـ قمبد اًمصؿد سمـ حمؿد أسمق معنم اًمطؼمي، ؿمقخ أهؾ مؽي، إموم قمورف حمؼؼ أؾمتوذ  (1)

ان، وأيب قمبد اهلل اًم ؽورزيـل، وأيب يمومؾ صمؼي صوًمح، ىمرأ قمغم أيب اًمؼوؾمؿ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمزيدي سمَِحرَّ

اًمػضؾ قمبد اًمرمحـ سمـ احلسـ اًمرازي، وىمرأ قمؾقف احلسـ اسمـ سمؾقؿي، وإسمراهقؿ سمـ قمبد اعمؾؽ اًمؼزويـل، 

وقمبد اهلل سمـ مـصقر سمـ أمحد اًمبغدادي، مـ ممًمػوشمف : اًمتؾخقص ذم اًمؼراءات اًمثامن، مطبقع، وؾمقق 

هـ. اكظر : اعمعرومي: 113سمؿؽي ؾمـي :  اًمعروس، خمطقط، واًمرؿمود ذم ذح اًمؼراءات اًمشوذة، وهمػمهو، شمقذم

 .3/113، واًمغويي : 2/321-311

هق : ـموهر سمـ قمبد اعمـعؿ سمـ قمبقد اهلل سمـ همؾبقن أسمق احلسـ احلؾبل، كزيؾ مٍم، أؾمتوذ قمورف وصمؼي ضوسمط  (1)

وطمجي حمرر، ممًمػ اًمتذيمرة ذم اًمؼراءات اًمثامن، مطبقع، مـ ؿمققظمف : واًمده، وقمبد اًمعزيز سمـ قمكم، 

سمـ يقؾمػ سمـ هنور احلرشمؽل وهمػمهؿ، مـ شمالمذشمف : احلوومظ أسمق قمؿرو قمثامن سمـ ؾمعقد اًمداين، وأسمق  وحمؿد

: هـ. اكظر111ـل، شمقذم سمؿٍم ؾمـي : اًمػضؾ قمبد اًمرمحـ اًمرازي وأسمق قمبد اهلل حمؿد اسمـ أمحد اًمؼزوي

 .3/111، اًمغويي : 2/113اعمعرومي : 
 .3/11ؼ، واكظر : اًمـنم : ًمطوهر سمـ همؾبقن اعمذيمقر ذم اًمتعؾقؼ اًمسوسم (1)

: اإلموم أيب اًمطوهر إؾمامقمقؾ سمـ ظمؾػ سمـ ؾمعقد سمـ قمؿران إكصوري إكدًمز إصؾ، صمؿ  شملًمقػ (1)

 .3/11هـ. اكظر : اًمـنم : 111، شمقرم سمؿٍم ؾمـي :  اعمٍمي، اًمـحقي اعمؼرئ

ؿمبقكم، شمق (3) ل ٕا ـ أمحد اًمرقمـق ـ ذيح سم نم : 111ؾمـي :  سملؿمبقؾقفرم شملًمقػ : اإلموم أيب قمبد اهلل حمؿد سم  .3/11هـ. اكظر : اًـم

. هـ111شملًمقػ : اإلموم أيب حمؿد مؽل سمـ أيب ـموًمى اًمؼقز اًمؼػمواين صمؿ إكدًمز، شمقرم سمؼرـمبي ؾمـي :  (1)

 .3/11اكظر : اًمـنم : 

ل، كزيؾ احلؾب -واًمد اإلموم ـموهر اسمـ همؾبقن  -: أيب اًمطقى قمبد اعمـعؿ سمـ قمبد اهلل سمـ همؾبقن  شملًمقػ (31)

 .3/11، اًمـنم : 3/111هـ، اكظر : همويي اًمـفويي : 131مٍم، شمقرم هبو ؾمـي : 
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 وأما حكم النون الساكنة والتنوين مع الالم والراء :
: ومنكف يليت قمـد ؾمتي  –وهق اإلدهموم  –وأمو احلؽؿ اًمثوين »:  (اًمـنم)ومؼول ذم 

فو : طمرومون سمال همـي، ومهو : اًمالم واًمراء، مـ ،)يرمؾقن( أطمرف، وهل : طمروف :

ٿ    ﴿ ،(2) ﴾ ڃڃ  ﴿،[2]اًمبؼرة:﴾ ڀڀ  ﴿،(1)﴾ ڭڭ ڭ  ﴿كحق : 

مـ أئؿي (3)هذا هق مذهى ازجؿفقر مـ أهؾ إداء وازِجؾَّي ، [21]اًمبؼرة:﴾ٿ

اًمتجقيد، وهذا اًمذي قمؾقف اًمعؿؾ قمـد أئؿي إمصور ذم هذه إقمصور، وهق اًمذي مل 

، (اًمتقسػم/أ[ يمصوطمى )12ػٌم مـ همػمهؿ ؾمقاه، ]ىموـمبًي ويمث يذيمر اعمغورسميُ 

 ،(5)[(اهلدايي)، ]و(اًمتبٍمة)و ،(4)(اهلودي)و(، اًمؽوذم)و(،اًمعـقان)و(،اًمشوـمبقي)و

 .(6)ش، وهمػمهؿ(اًمتذيمرة)، و(اًمتجريد)، و(شمؾخقص اًمعبورات)و

 .(اهلودي)يمؾ  هذه اًمؽتى ذم ـمريؼ إزرق إٓ : 

، ومنكف ذيمر (اًمؽومؾ)مـف ؿمقًئو ذم أصحوب اًمغـي ؾمقى ومو سمؼل مـ ـمرىمف مل يذيمر 

 .(8)يمام يليت (7)مـف اًمغـي ًمقرش مـ همػم ـمريؼ إزرق

صمؿ سملمَّ 
 سموًمغـي مـ همػم ازجؿفقر سمؼقًمف : (10) ]أظمذيـ[ (9)

                                           
 .211و 21وردت ذم مقضعلم مـ ؾمقرة اًمبؼرة، أيي :  (3)

 .1مـ مقاضعفو ؾمقرة اًمبؼرة، أيي :  (2)

، ضَمالٓ وضَمالًمي، ومفق : ضَمؾقؾ، يؼول : ىمقٌم ضِمؾٌَّي  (1) : قمظامء ؾمودة.  -سمؽرس ازجقؿ  –)ازِجؾَّي( : مـ : ضَمؾَّ جَيِؾ 

 ، مودة : )ضمؾ(.3211اكظر : اًمؼومقس اعمحقط، ص
هـ، اكظر : 131شملًمقػ : اإلموم اًمػؼقف أيب قمبد اهلل حمؿد سمـ ؾمػقون اًمؼػمواين اعموًمؽل، شمقرم سموعمديـي ؾمـي :  (1)

 .3/11اًمـنم : 

 زيودة مـ )ط(، واًمـنم اعمطبقع . (1)

 .2/21اًمـنم ذم اًمؼراءات اًمعنم :  (1)

 .111اكظر : اًمؽومؾ، ص( 1)

 ضؿـ يمالم اسمـ ازجزري أيت مـ اًمـنم ىمريًبو.( 3)

 أي : اسمـ ازجزري.( 1)

 ذم إصؾ : )إظمذين(، ؾمفق مـ اًمـوؾمخ، واعمثبً )ط( و)م(.( 31)
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اًمغـي، ورووا ذًمؽ قمـ  (1)وذهى يمثػم مـ أهؾ إداء إمم اإلدهموم مع إسمؼوء»

اسمـ يمثػم، وأيب قمؿرو، واسمـ قمومر، وقموصؿ، وأيب أئؿي اًمؼراءات يمـوومع، و (2) ]أيمثر[

 ضمعػر، ويعؼقب وهمػمهؿ، وهل روايي أيب اًمػرج اًمـفرواين قمـ : كوومع، وأيب ضمعػر،
/ب[ اسمـ ؾمقار 12واسمـ يمثػم، وأيب قمؿرو، واسمـ قمومر، كص قمغم ذًمؽ : أسمق ـموهر ]

َ اًمطؼم»قمـ ؿمقخف أيب قمكم اًمعطور قمـف، وىمول ومقف :  (اعمستـػم)ذم  ي  وظَمػمَّ
قمـ  (3)

ىموًمقن مـ ـمريؼ احلؾقاينِّ 
 . ش(4)

 .شيمذًمؽ (6)قمـ اًمسقد وأيب زيد (5)وذيمر أسمق احلسـ اخلقوط»ىمول : 

 [(8) وشـؼـواًمـ (7) ودـؿــ ]طمـور قمـطـل اًمعـل قمؾـأسم ٰك ـرأُت قمؾـوىم»ول : ـؿ ىمـصم
                                           

 ذم )م( : )سمؼوء(. (3)

 ذم إصؾ : )يمثػم(، واعمثبً مـ : )ط(، و)م(، واًمـنم اعمطبقع، وهق اًمصقاب. (2)
هـ، ىمرأ قمغم اسمـ 121هق : أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ أمحد سمـ إؾمحوق اًمطؼمي اعموًمؽل اًمبغدادي، وًمد ؾمـي :  (1)

هـ. اكظر : 111سمقيون وأمحد اًمقزم وأيب سمؽر اًمـؼوش، وىمرأ قمؾقف أسمق قمكم إهقازي وهمػمه، شمقذم ؾمـي : 

 .1-3/1ور. اكظر : اًمغويي : . مـ ممًمػوشمف ذم اًمؼراءات يمتوب : آؾمتبص2/133معرومي اًمؼراء اًمؽبور : 

هق : أسمق احلسـ أمحد سمـ يزيد، اًمصػور احلُْؾَقاين، ىمرأ قمغم ىموًمقن وهشوم سمـ قمامر وظمؾػ وهمػمهؿ، وىمرأ  (1)

. ىمول اسمـ 3/111هـ. اكظر : معرومي اًمؼراء اًمؽبور : 211قمؾقف اًمػضؾ سمـ ؿموذان وهمػمه، شمقذم ؾمـي : 

 .311-3/311وموئتلم. اًمغويي : ازجزري : وأطمسى أكف شمقذم ؾمـي : كقػ ومخسلم 

هق : أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ ومورس اخلقوط اًمبغدادي، مـ شمالمذة أيب اًمػرج اًمـفرواين، وأيب  (1)

احلسـ احلاممل، ومـ ؿمققخ أيب ـموهر اسمـ ؾمقار، ممًمػ يمتوب : ازجومع ذم اًمؼراءات، ىمول اًمذهبل : أفمـف 

 .3/111، واًمغويي : 2/311ي : هـ . اكظر : اعمعروم111سمؼل إمم سمعد : 

هق : أسمق زيد ؾمعقد سمـ أوس إكصوري اًمـحقي، مـ ضمؾي أصحوب أيب قمؿرو ويمؼمائفؿ، ومـ أقمقون أهؾ  (1)

هـ ، وهق راسمع اًمرواة 231هـ ، وشمقذم سموًمبٍمة ؾمـي : 321اًمـحق واًمؾغي واًمشعر وكبالئفؿ، وًمد ؾمـي : 

 .3/111(. اكظر : اًمغويي : 3/211) اًمستي قمـ أيب قمؿرو قمـد اسمـ ؾمقار ذم اعمستـػم :

هق : أسمق احلسـ محود سمـ أمحد سمـ محود اًمؽقذم اًمرضير، ىمرأ قمغم : اًمؼوؾمؿ سمـ أمحد اخلقوط، وحمؿد سمـ  (1)

احلسلم سمـ قمكم اًمؽقذم، وىمرأ قمؾقف اًمؼويض حمؿد سمـ قمبد اهلل ازجعػل، وزيد سمـ قمكم، وأسمق سمؽر اًمشذائل، 

إقمشك ذم روايي ؿمعبي قمـ قموصؿ قمـد اسمـ ؾمقار ذم اعمستـػم وأسمق سمؽر سمـ مفران. وهق أطمد ـمرق 

 .3/211(، مل يذيمر اسمـ ازجزري شموريخ وٓدشمف وٓ ووموشمف. اكظر : اًمغويي : 122، 3/111)

هق : أسمق سمؽر حمؿد سمـ احلسـ سمـ حمؿد اعمقصكم اًمـؼوش، كزيؾ سمغداد، اإلموم اًمعؾؿ، ممًمػ يمتوب ؿمػوء  (3)

هـ ، وهق أطمد ـمريؼل هورون 113هـ، وشمقذم ؾمـي : 211رس، وًمد ؾمـي : اًمصدور ذم اًمتػسػم، مؼرئ مػ

(، وأطمد ـمرق إقمشك 3211إظمػش ذم روايي اسمـ ذيمقان قمـ اسمـ قمومر قمـد اسمـ ؾمقار ذم اعمستـػم : )

 .2/331، واًمغويي : 2/113(. واكظر : اعمعرومي : 3/121ذم روايي ؿمعبي قمـ قموصؿ قمـده )
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 .(2)شسمتبؼقي اًمغـي أيًضو (1)

 .(4)ضمعػرقمـ اًمـفرواين قمـ أيب  (إرؿموده)ذم  (3)ورواه أسمق اًمعز

 (7)أمحد سمـ صوًمح (6)قمـ اًمسقد، و]قمـ[ (5)قمـ اسمـ طمبش (اًمؽػويي)وزاد ذم 

  .(9)قمـ ىمـبؾ (8)قمـ ىموًمقن، وقمـ كظقػ
                                           

 ؛ وذم )ط( و)م( : )محود اًمـؼوش(، واعمثبً مـ اعمستـػم واًمـنم اعمطبققملم.ذم إصؾ : )مجود اًمـؼوش( (3)

 .113-3/111اكظر اًمـؼقل اعمذيمقرة ذم : اعمستـػم :  (2)

هق : أسمق اًمعز حمؿد سمـ احلسلم سمـ سمـدار اًمقاؾمطل اًمؼالكز، ؿمقخ اًمعراق، ومؼرئ اًمؼراء سمقاؾمط، مـ  (1)

هـ . مـ ممًمػوشمف : إرؿمود 123هـ ، وشمقذم هبو ؾمـي : 111:  شمالمذة أيب اًمؼوؾمؿ اهلذزم، وًمد سمقاؾمط ؾمـي

اعمبتدي وشمذيمرة اعمـتفل ذم اًمؼراءات اًمعنم، مـ مطبققموت ضمومعي أم اًمؼرى سمتحؼقؼ : قمؿر محدان 

هـ، ويمتوب : اًمؽػويي اًمؽؼمى ذم اًمؼراءات اًمعنم، ـمبع سمؿراضمعي : مجول اًمديـ 3111اًمؽبقز، قموم : 

، 2/132م. واكظر ًمؽممجتف : اعمعرومي : 211اث سمطـطو، مٍم، قموم : حمؿد ذف سمدار اًمصحوسمي ًمؾؽم

 .11-11، ومؼدمي حمؼؼ اإلرؿمود، ص2/323واًمغويي : 

 .311اكظر : إرؿمود اعمبتدي وشمذيمرة اعمـتفل ٕيب اًمعز اًمؼالكز، ص (1)

مقؾمك سمـ ضمرير هق : احلسلم سمـ حمؿد سمـ طمبش أسمق قمكم اًمديـقري، طموذق ضوسمط متؼـ، ىمرأ قمغم أيب قمؿران  (1)

اًمرىمل، واًمعبوس اسمـ اًمػضؾ اًمرازي، وأيب سمؽر سمـ جموهد وهمػمهؿ، وىمرأ قمؾقف حمؿد سمـ اعمظػر اًمديـقري، 

وأسمق اًمػضؾ اخلزاقمل، وأسمق اًمعالء حمؿد سمـ قمكم اًمقاؾمطل، متؼدم ذم قمؾؿ اًمؼراءات مشفقر سموإلشمؼون صمؼي 

 .3/211هـ . اكظر : اًمغويي : 111قذم ؾمـي : ملمقن، ويمون يلظمذ زجؿقع اًمؼراء سموًمتؽبػم ذم مجقع اًمسقر. شم

 زيودة مـ )ط( واًمـنم اعمطبقع.( 1)

هـ ، ىمرأ قمغم ورش وىموًمقن، وًمف 311أمحد سمـ صوًمح اإلموم احلوومظ أسمق ضمعػر اعمٍمي، وًمد ؾمـي : هق :  (1)

حلسـ قمـ يمؾ مـفام روايي، روى قمـف اًمؼراءة أمحد سمـ حمؿد سمـ طمجوج اًمرؿمجقـل واحلسـ سمـ أيب مفران وا

 .3/12هـ . اكظر : اًمغويي : 213سمـ قمكم سمـ موًمؽ إؾمـوين، شمقذم ؾمـي : 
كظقػ سمـ قمبد اهلل أسمق احلسـ اًمؽرسوي احلؾبل، كزيؾ دمشؼ، مؼرئ يمبػم مشفقر، أظمذ اًمؼراءة هق :  (3)

قمرًضو قمـ أمحد سمـ حمؿد اًمقؼطقـل، ومقؾمك سمـ ضمرير اًمـحقي، وأيب اًمعبوس إؿمـوين وهمػمهؿ، ىمول اسمـ 

زري : وىمراءشمف قمغم ىمـبؾ حتتؿؾ، وىمرأ قمؾقف قمبد اًمبوىمل سمـ احلسـ، وقمبد اعمـعؿ سمـ همؾبقن، وأسمق قمكم ازج

 .2/112اًمرهووي. اكظر : اًمغويي : 

وروى أمحد سمـ صوًمح »، وكص يمالمف ومقف : 11اًمؽػويي اًمؽؼمى ٕيب اًمعز اًمؼالكز، ص : اكظر (1)

قد إدهمومفو وشمبؼقي اًمغـي، اًمبوىمقن يدهمؿقن واًمسقؾمـجردي قمـ زيد قمـ إؾمامقمقؾ واسمـ طمبش قمـ اًمس

 ومل أضمد ومقف ذيمر كظقػ قمـ ىمـبؾ إٓ قمـد ذيمر اًمغـي ذم طمرف اًمقاو، واهلل أقمؾؿ.ش. وُيذومقن اًمغـي
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وقمـ اًمسقد،  ،(2)قمـ قمقسك سمـ وردان شهمويتف»ذم  (1)ورواه احلوومظ أسمق اًمعالء

قمـ واكػرد سمتبؼقي اًمغـي  ،(4)قمـ كوومع، وقمـ اًمـفرواين قمـ اًمقزيدي (3)وقمـ اعمسقبل

 .(6)قمـ اسمـ ذيمقان ذم اًمراء ظموصي (5)اًمصقري

اًمقضمفلم قمـ همػم أيب ضمعػر  -/أ[ 11] (اًمغويي)صوطمى  - (7)وأـمؾؼ اسمـ مفران

  .(8)شإن اًمصحقح قمـ أيب قمؿرو إفمفور اًمغـي»ومحزة واًمؽسوئل وظمؾػ، وىمول : 
                                           

هـ، مـ شمالمذة 133هق : احلسـ سمـ أمحد سمـ احلسـ اهلؿذاين اًمعطور أسمق اًمعالء، إموم اًمعراىمقلم، وًمد ؾمـي :  (3)

وقمـدي أكف ذم اعمشورىمي يمليب قمؿرو اًمداين ذم اعمغورسمي، سمؾ هذا أوؾمع »اسمـ ازجزري : أيب اًمعز اًمؼالكز. ىمول 

هـ، ًمف ممًمػوت يمثػمة، ويمتوسمف : همويي آظمتصور ذم ىمراءات اًمعنمة أئؿي 111شمقذم ذم ؾمـي : ش. روايي مـف سمؽثػم

، 3ًمؽريؿ سمجدة، طإمصور ـمبع سمتحؼقؼ : د/أذف حمؿد ومماد ـمؾعً مـ ازجامقمي اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن ا

 .211-3/211، واًمغويي : 3112-1/3111هـ. وشمرمجتف ذم : اعمعرومي : 3131قموم : 

 أطمد راويل أيب ضمعػر اعمدين. (2)

حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ حمؿد أسمق قمبد اهلل اعمسقبل اعمدين، مؼرئ قمومل مشفقر ضوسمط صمؼي، أظمذ اًمؼراءة هق :  (1)

حمؿد ـل مقؿقكي سمـً أيب ضمعػر، وهمػمهؿ، روى اًمؼراءة قمـف قمرًضو قمـ أسمقف قمـ كوومع، وقمـ أمحد وصموسمً اسم

ـ اًمصؼر، روى قمـف مسؾؿ وأسمق داود ذم يمتوسمقفام، شمقذم ذم ؾمـي :  ـ اًمػرج وقمبد اهلل سم  .2/13هـ. اكظر: اًمغويي : 211سم

 ُيقك سمـ اعمبورك سمـ اعمغػمة أسمق حمؿد اًمعدوي اًمبٍمي اعمعروف سموًمقزيدي، كحقي مؼرئ صمؼي قمالميهق :  (1)

أظمذ اًمؼراءة قمرًضو قمـ أيب قمؿرو، وقمـ محزة، روى اًمؼراءة قمـف أوٓده حمؿد وقمبد اهلل وإسمراهقؿ ، يمبػم

وإؾمامقمقؾ وإؾمحوق، وأسمق قمؿر اًمدوري، وأسمق ؿمعقى اًمسقد، وًمف اظمتقور ظموًمػ ومقف أسمو قمؿرو ذم 

 .2/111هـ. اكظر : اًمغويي : 212طمروف يسػمة، وًمف قمدة شمصوكقػ، شمقذم سمؿرو ؾمـي : 

حمؿد سمـ مقؾمك سمـ قمبد اًمرمحـ أسمق اًمعبوس اًمصقري اًمدمشؼل، مؼرئ مشفقر ضوسمط صمؼي، أظمذ هق :  (1)

اًمؼراءة قمـ اسمـ ذيمقان، وقمبد اًمرزاق سمـ طمسـ اإلموم، وروى اًمؼراءة قمـف حمؿد سمـ أمحد اًمداضمقين، 

 .2/213هـ . اكظر : اًمغويي : 111واحلسـ سمـ ؾمعقد اعمطققمل، موت ؾمـي : 

 .311-3/311ٓظمتصور : يـظر : همويي ا (1)

هق : أسمق سمؽر أمحد سمـ احلسلم سمـ مفران اإلصبفوين اًمـقسوسمقري، صوطمى ممًمػوت يمثػمة، وًمد ذم :  (1)

هـ، ويمتوسمف : اًمغويي ذم اًمؼراءات اًمعنم مطبقع سمتحؼقؼ : حمؿد همقوث ازجـبوز، 133هـ، وشمقذم ذم ؾمـي : 211

 .11-3/11، وهمويي اًمـفويي : 111-2/112هـ. واكظر ًمؽممجتف : اعمعرومي : 3111، قموم : 3ط

إدهموم اًمـقن واًمتـقيـ قمـد اًمالم واًمراء : مؽل، »يمالمف ومقف :  وكص !مل أضمد اًمـص ذم همويي اسمـ مفران (3)

( ىمريبي مـ كؼؾ 11وقمبورشمف ذم اعمبسقط )ص .31-31اًمغويي، صش. ويزيد، وظمؾػ، اسمـ يمثػم سموًمقضمفلم

ٌ ىمول ومقف : اسمـ ازجزري ـ قمـد اًمالم واًمراء سمغػم همـي، يدهمؿ أسمق ضمعػ»، طمق قي قن واًمـت ـ يمثػم سمروايي اهلوؿمؿل وظمؾػ اًـم ر واسم

ٓئؾ يطقل ذيمرهو ف قمؾقف ؿمقاهد ود ي، وًمف ومقف وقـم ـ أيب قمؿرو خمتؾًػو قمـف، واًمصحقح قمـف إفمفور اًمـغ  ش.وروي ذًمؽ قم
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قمل (1)(اعمبفٍ)ورواه صوطمى  قمـ اعمطقِّ
قمـد اًمراء، وقمـ  (3)قمـ أيب سمؽر (2)

 سمقضمفلم، ىمول : (5)قمـ أيب سمؽر ]ومقفام[ (4)ياًمشـبقذ

 . شوىمرأُت قمغم ؿمقخـو اًمنميػ سموًمتبؼقي ومقفام قمـدمهو»

 . شوظمػمَّ اًمبزي  سملم اإلدهموم واإلفمفور ومقفام قمـدمهو»ىمول : 

 .(6)شوسموًمقضمفلم ىمرأُت »ىمول : 
قمـ همػم محزة واًمؽسوئل وظمؾػ وهشوم،  (اًمؽومؾ)ورواه أسمق اًمؼوؾمؿ اهلذزم ذم 

 .(7)ًمػضؾ قمـ أيب ضمعػر، وقمـ ورش همػم إزرقوقمـ همػم ا

قمـ اسمـ طمبش قمـ اًمسقد، وقمـ  (اعمـتفٰك )ذم  (8)وذيمره أسمق اًمػضؾ اخلزاقمل

                                           
هـ، وشمقذم 111ي : وط، وًمد ؾمـهق : أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ قمكم سمـ أمحد اًمبغدادي ؾمبط أيب مـصقر اخلق (3)

اعمبفٍ ذم اًمؼراءات اًمثامن وىمراءة إقمؿش واسمـ حمقصـ واظمتقور ظمؾػ »، مـ ممًمػوشمف :  هـ113ؾمـي:

، وىمد طمؼؼف اًمبوطمٌ : قمبد اًمعزيز سمـ كوس اًمسؼم ذم مرطمؾي اًمديمتقراه ذم يمؾقي أصقل اًمديـ شواًمقزيدي

هـ، وـمبع سمدار اًمؽتى اًمعؾؿقي، 3111-3111سمجومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي سموًمريوض، قموم : 

اًمؼراءات اًمسبع اعمبفٍ ذم »هـ، سمتحؼقؼ ؾمقد يمرسوي طمسـ ذم صمالصمي أضمزاء سمعـقان : 3121سمػموت قموم : 

قمؿش ويعؼقب وظمؾػ ـ وٕا ـ حمقص  .3/111، واًمغويي : 2/111شمرمجتف ذم : اعمعرومي : ش. اعمتؿؿي سموسم

ًمػضؾ سمـ ؿموذان اعمطققمل اًمبٍمي، ممًمػ يمتوب : هق : أسمق اًمعبوس احلسـ سمـ ؾمعقد سمـ ضمعػر سمـ ا (2)

معرومي اًمالموت وشمػسػمهو، ىمرأ قمغم حمؿد سمـ يعؼقب اعمعدل، واسمـ ؿمـبقذ، واسمـ جموهد، ىمرأ قمؾقف أسمق 

اًمػضؾ حمؿد سمـ ضمعػر اخلزاقمل، وأسمق احلسلم قمكم سمـ حمؿد اخلبوزي، وحمؿد سمـ احلسلم اًمؽورزيـل،  شمقذم 

 .231-231/ 3، واًمغويي : 2/131اكظر : اعمعرومي : هـ وىمد ضمووز اعموئي. 113ؾمـي : 

 هق : ؿمعبي سمـ قمقوش، أطمد راويل قموصؿ. (1)

ـ إسمراهقؿ اًمشـبقذي اًمشطقي اًمبغدادي، وًمد ؾمـي :  (1) ـ أمحد سم ـ جموهد، وأيب 111هق : أسمق اًمػرج حمؿد سم ـ اسم هـ، أظمذ اًمؼراءة قم

ـؼوش، وأيب احلسـ سـم ؿمـبقذ، وإًمقف كسى ًمؽثرة مالزم هقازي، وأسمق اًمعالء حمؿد سـم قمكم سمؽر اًم تف ًمف، ىمرأ قمؾقف أسمق قمكم ٕا

ل، شمقذم ؾمـي :  ـ احلسلم اًمؽورزـي  .2/11، واًمغويي : 2/111هـ. اكظر : اعمعرومي : 133اًمقاؾمطل، وحمؿد سم

 زيودة مـ )ط(، واًمـنم اعمطبقع. (1)

 .111-3/112اكظر اًمـؼقل ذم : اعمبفٍ :  (1)

 .111اكظر : اًمؽومؾ، ص (1)

هق : أسمق اًمػضؾ حمؿد سمـ ضمعػر سمـ قمبد اًمؽريؿ اخلزاقمل ازجرضموين، اإلموم احلوذق، أظمذ اًمؼراءة قمـ  (3)

احلسـ سمـ ؾمعقد اعمطققمل واسمـ طمبش وحمؿد سمـ قمقسك اعممدب، وروى اًمؼراءة قمـف أسمق اًمعالء اًمقاؾمطل 

 .2/311اًمغويي :  هـ. اكظر :113وهمػمه، مـ ممًمػوشمف : اعمـتفك، وهتذيى إداء، واًمقاضح، شمقذم ذم :  
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/ب[ وقمـ 11] ،(2)قمـ ىمـبؾ، وقمـ طمػص مـ همػم ـمريؼ زرقمون (1)اسمـ جموهد

 .(3)احلؾقاين قمـ هشوم، وقمـ اًمصقري قمـ اسمـ ذيمقان

ذم اًمالم  (4)ـ ـمريؼ اسمـ ؿمـبقذقمـ ىمـبؾ م (ضمومع اًمبقون)وذيمره اًمداين ذم 

قمـ اًمبزي وىمـبؾ ذم اًمالم واًمراء، وقمـ  (6)قمـ أيب رسمقعي (5)ظموصي، وقمـ اًمزيـبل

قين (7)أيب قمقن  (8)قمـ احلؾقاين قمـ ىموًمقن، وقمـ إصبفوين قمـ ورش، وقمـ اًمشؿ 
                                           

هق : أمحد سمـ مقؾمك أسمق سمؽر اسمـ جموهد اًمتؿقؿل اًمبغدادي، ممًمػ يمتوب اًمسبعي، وًمد سمغداد ؾمـي :  (3)

هـ ، ىمرأ قمغم قمبد اًمرمحـ سمـ قمبدوس، وىمـبؾ اعمؽل، وقمبد اهلل اسمـ يمثػم اعممدب وهمػمهؿ، وىمرأ قمؾقف 211

اعمطققمل، واسمـ ظموًمقيف اًمـحقي، وحمؿد سمـ  أمحد سمـ كٍم اًمشذائل، وأسمق قمكم اًمػورد، واحلسـ سمـ ؾمعقد

 .312-3/311هـ . اكظر : همويي اًمـفويي : 121احلسـ اًمـؼوش وهمػمهؿ، شمقذم ذم ؾمـي : 

زرقمون سمـ أمحد سمـ قمقسك أسمق احلسـ اًمطحون اًمدىموق اًمبغدادي، قمرض قمغم قمؿرو سمـ اًمصبوح وهق هق :  (2)

ؿد سمـ ضمعػر اًمؼالكز، ويمون مشفقًرا ذم مـ ضمؾي أصحوسمف اًمضوسمطلم ًمروايتف، قمرض قمؾقف قمكم سمـ حم

 .3/211أصحوب قمؿرو. اكظر : اًمغويي : 

 .211اكظر : اعمـتفك، ص( 1)
حمؿد سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ اًمصؾً سمـ ؿمـبقذ، أسمق احلسـ اًمبغدادي، معوس اسمـ جموهد، أظمذ اًمؼراءة هق :  (1)

وهمػمهؿ، وىمرأ قمؾقف أمحد سمـ كٍم  قمـ إسمراهقؿ احلريب، وأمحد سمـ إسمراهقؿ، وأمحد سمـ سمشور إكبوري

يمون يرى ضمقاز اًمؼراءة سموًمشوذ،  اًمشذائل، وإدريس سمـ قمكم اعممدب، واحلسـ اسمـ ؾمعقد اعمطققمل وهمػمهؿ،

 .11-2/12هـ. اكظر : اًمغويي : 123شمقذم ؾمـي : وموؾمتتقى قمـف، 

ؼرئ حمؼؼ ضوسمط ًمؼراءة م حمؿد سمـ مقؾمك سمـ حمؿد سمـ ؾمؾقامن، أسمق سمؽر اًمزيـبل اهلوؿمؿل اًمبغدادي،(  هق : 1)

اسمـ يمثػم، أظمذ اًمؼراءة قمـ أيب رسمقعي وؾمعدان سمـ يمثػم ازجّدي، وىمـبؾ وهمػمهؿ، وروى اًمؼراءة قمـف أمحد سمـ 

هـ . 133قمبد اًمعزيز سمـ سمدهـ، وأمحد سمـ كٍم اًمشذائل، وحمؿد سمـ أمحد اًمشـبقذي وهمػمهؿ، شمقذم ؾمـي : 

 .213-2/211اكظر : اًمغويي : 

حوق سمـ وهى أسمق رسمقعي اًمرسمعل اعمؽل اعممدب، ممذن اعمسجد احلرام، مؼرئ ضمؾقؾ حمؿد سمـ إؾمهق :  (1)

وأىمرأ اًمـوس ذم طمقوهتام، روى اًمؼراءة قمـف حمؿد سمـ اًمصبوح، ضوسمط، أظمذ اًمؼراءة قمرًضو قمـ اًمبزي وىمـبؾ، 

 .2/11هـ . اكظر : اًمغويي : 211وحمؿد سمـ قمقسك سمـ سمـدار، وقمبد اهلل سمـ أمحد اًمبؾخل، موت ؾمـي : 

حمؿد سمـ قمؿرو سمـ قمقن، أسمق قمقن اًمسؾؿل اًمقاؾمطل، مؼرئ حمدث، قمرض قمغم أمحد سمـ يزيد هق :  (1)

احلؾقاين قمـ ىموًمقن، وقمغم ىمـبؾ سمـ قمبد اًمرمحـ، وأيب قمؿر اًمدوري، قمرض قمؾقف أمحد سمـ ؾمعقد اًمقاؾمطل، 

ل، اكظرهو ذم : اًمغويي : هـ، وذم ووموشمف أىمقا211وإسمراهقؿ سمـ حمؿد كػطقيف، وأسمق احلسـ احلذاء، شمقذم ىمبؾ : 

2/223. 

حمؿد سمـ طمبقى أسمق ضمعػر اًمشؿقين اًمؽقذم، مؼرئ ضوسمط مشفقر، أظمذ اًمؼراءة قمرًضو قمـ أيب هق :  (3)

 .331-2/331يقؾمػ إقمشك، وهق أضمؾ أصحوسمف وأطمذىمفؿ. اكظر : اًمغويي : 
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 .(3)قمـ هشوم (2)قمـ أيب سمؽر، وقمـ إسمراهقؿ سمـ قمبود (1)قمـ إقمشٰك 
 . اكتفك.(5)ش(4)قمـ روح (ضمقزهو)ورواه إهقازي ذم  

 : ومؾقسً ذم ـمرق إزرق. واعمبفٍ ،(6)اسمـ مفران وهمويي، اعمستـػمأمو 

 وأمو همػمهو مـ اًمؽتى اًمتل ذيمر مـفو اًمغـي ومفل ومقفو زجامقمي خمصقصلم، وًمقس
 ومقفؿ إزرق.

 ومظفر مـ ذًمؽ أكف ٓ همـي ًمألزرق ذم ـمريؼ مـ اًمطرق.

 /أ[ : 11سمعد ذًمؽ ] (7)وىمقًمف

« ًْ و وأداًء قمـ أهؾ  -أي اًمغـُي مع اًمالم واًمراء  - وصح مـ ـمريؼ يمتوسمـو كصًّ

 .(8)شاحلجوز واًمشوم واًمبٍمة وطمػص
 :(9)َأْيًضو شُمَرٰى  ُصْحبَيٍ َوْهَل ًمَِغػْمِ  : ويمذا ىمقًمف ذم اًمطقبي

وردت  (10)معـوه : أهنو صمبتً قمـ همٓء مـ هذه اًمؽتى اعمذيمقرة ومؼط، ]ٓ أهنو[

 .(11)، يمام ىمد ُيتقهؿذم يمؾ ـمريؼ مـ ـمرىمفؿ
                                           

اءة قمرًضو قمـ أيب سمؽر يعؼقب سمـ حمؿد سمـ ظمؾقػي أسمق يقؾمػ إقمشك اًمتؿقؿل اًمؽقذم، أظمذ اًمؼرهق :  (3)

ؿمعبي وهق أضمؾ أصحوسمف، روى اًمؼراءة قمـف حمؿد سمـ طمبقى اًمشؿقين، وحمؿد سمـ هموًمى اًمصػمذم، وأمحد 

 .2/111هـ . اكظر : اًمغويي : 211وهمػمهؿ، شمقذم ذم طمدود :  سمـ ضمبػم

. زاق إكطويملإسمراهقؿ سمـ قمبود اًمتؿقؿل اًمبٍمي، ىمرأ قمغم هشوم، وىمرأ قمؾقف إسمراهقؿ سمـ قمبد اًمرق : ــه (2)

 .3/31اكظر : اًمغويي : 

 ، ـمبعي ضمومعي اًمشورىمي.113-2/111اكظر : ضمومع اًمبقون :  (1)

 .31اكظر : اًمقضمقز ، ص( 1)

 .21-2/21اًمـنم : ( 1)

هـ، 133: اإلموم أيب سمؽر أمحد سمـ احلسلم سمـ مفران آصبفوين صمؿ اًمـقسوسمقرى، شمقذم هبو ؾمـي :  ػـشملًمق (1)

 .3/31اكظر : اًمـنم : 

 أي : اسمـ ازجزري.( 1)

 .2/21اًمـنم :  (3)

 .11متـ اًمطقبي، سموب أطمؽوم اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ، مـ اًمبقً رىمؿ :  (1)

 ذم إصؾ : )ٕهنو(، واعمثبً مـ )ط(، وهق اًمصقاب طمسى اًمسقوق. (31)

 .2/21، اًمـنم : 3/111، ذح اًمطقبي ًمؾـقيري : 113-3/111اكظر : ذح اًمطقبي ٓسمـ اًمـوفمؿ :  (33)
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 :(1)وكظػم هذا ذم يمالمف يمثػم، ومؿـ ذًمؽ ىمقل اًمطقبي

اَط َمْع         َ اَط ِزْن ظُمْؾًػو اًمرسِّ رِسَ
(2): 

 .(4)ًمؼـبؾ مـ ـمريؼ اسمـ جموهد، و)اًمصود( مـ ـمريؼ اسمـ ؿمـبقذ (3)ـ )اًمسلم(ـوم

َٓ      وىمقًمف : ٍز ـَمقِّ  :(5)ومِْد َوِمْز ظُمْؾًػوضُمْد           إِْن طَمْرُف َمدٍّ ىَمْبَؾ مَهْ

ومؼط ٓسمـ ذيمقان مـ ـمريؼ اًمصقري، واًمتقؾمط واًمطقل مـ  (6)وموًمتقؾمط

 .(7)ـمريؼ إظمػش

ـْ ظُمْؾِػِفْؿ ] ... َوىَمٍْمُ اعمْـَػِصْؾ        ..      وىمقًمف : ـْ زِم مِحًك قَم  :(8)/ب[ 11سمِ
واعمد وموعمد ومؼط هلشوم مـ ـمريؼ اًمداضمقين، واًمؼٍم واعمد مـ ـمريؼ احلؾقاين، 

 .(9)ومؼط حلػص مـ ـمريؼ قمبقد، واًمؼٍم واعمد مـ ـمريؼ قمؿرو
 :(10)َوِمْثُؾُف ظُمْؾُػ ِهَشوٍم ذِم اًمطََّرْف  وىمقًمف :

ومؼط هلشوم مـ ـمريؼ اًمداضمقين، واًمتحؼقؼ واًمتسفقؾ مـ  -سمؼووملم  -وموًمتحؼقؼ 

 .(11)ـمريؼ احلؾقاين

 :(12)َواًمثَّو ًَمـَو َواخْلُْؾُػ ِمْؾ  وىمقًمف :
                                           

 ذم )ط( و)م( : )ىمقًمف ذم اًمطقبي(.( 3)

 .332اًمطقبي، ؾمقرة أم اًمؼرآن، مـ اًمبقً :  (2)
 .[1-1]اًمػوحتي :  ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ﴿ ( مطؾًؼو، كحق ىمقًمف شمعومم : ڤذم يمؾؿي ) (1)

 .3/111اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (1)

 .312اًمطقبي، سموب اعمد واًمؼٍم، مـ اًمبقً :  (1)

 أي : ذم اعمد اعمتصؾ واعمـػصؾ. (1)

 .3/131اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (1)

 .311اًمطقبي، سموب اعمد واًمؼٍم، مـ اًمبقً :  (3)

 .131-3/133اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (1)

 .211اًمطقبي، سموب وىمػ محزة وهشوم قمغم اهلؿز، مـ اًمبقً : ( 31)
 .3/131اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (33)

 .213اًمطقبي، ومصؾ شموء اًمتلكقٌ، مـ اًمبقً :  (32)
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 .(1)ذيمقان مـ ـمريؼ إظمػش، واإلفمفور مـ ـمريؼ اًمصقريوموإلدهموم ٓسمـ 

ـِ َهْى ظُمْؾًػو وىمقًمف :  :(2)زِم ِدي

وموًمػتح ومؼط ًمؾبزي مـ ـمريؼ اسمـ احلبوب، واًمػتح واإلؾمؽون مـ ـمريؼ أيب 

 .(3)رسمقعي

 :(4)ُيقؾُمَػ ِزْن ظُمْؾًػو          َوَكْرشَمْع َيتَِّؼل   وىمقًمف :

 ًمؼـبؾ مـ ـمريؼ اسمـ ؿمـبقذ، (6))يتؼل( ، واحلذف ذم(5)وموإلصمبوت ذم )كرشمع(
 .(7)/أ[ مـ ـمريؼ اسمـ جموهد11واًمعؽس ]

قْمَراِف ًَمَدٰى  وىمقًمف : َٓ  :(8)/ ظُمْؾٌػ  يمِقُدوِن ا

وموإلصمبوت ذم احلوًملم هلشوم مـ ـمريؼ احلؾقاين، وذم اًمقصؾ ومؼط مـ ـمريؼ 

 .(9)اًمداضمقين

قـتْ َؾ ومَ ــِريـْضِمب   ..............    ............. وىمقًمف :  ِؿ ُدْم َوْهَل َوَراـُح ازْجِ

ًزا سمَِؽرْسٍ ُصْحَبْف                 ظُمْؾُػ ؿُمْعَبفْ       وَمووْمَتْح َوِزْد مَهْ
ِ
 :(10)يُمالًّ َوطَمْذُف اًْمَقوء

 .(11)ومنصمبوت اًمقوء ًمشعبي مـ ـمريؼ اًمعؾقؿل، وطمذومفو مـ ـمريؼ ُيقك سمـ آدم
                                           

 .3/113اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (3)

 .111اًمطقبي، سموب مذاهبفؿ ذم يوءات اإلضوومي، مـ اًمبقً :  (2)

 .2/312اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (1)

ذم مجقع اًمـسخ، وذم اعمتـ  . وىمقًمف : )وكرشمع( يمذا111اًمطقبي، سموب مذاهبفؿ ذم اًمزوائد، مـ اًمبقً :  (1)

 اعمتداول سمتصحقح اًمشقخ متقؿ اًمزقمبل : )يرشمع( سموًمقوء.

 .[32يقؾمػ : ] ﴾ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ﴿ مـ ىمقًمف شمعومم : (1)

 .[11يقؾمػ : ] ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ﴿ مـ ىمقًمف شمعومم : (1)

 .2/331اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري : ( 1)

 .131-131قبي، سموب مذاهبفؿ ذم اًمزوائد، مـ اًمبقً : اًمط( 3)

 .2/321اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري : ( 1)

 .111-111اًمطقبي، سموب ومرش احلروف، ؾمقرة اًمبؼرة، مـ اًمبقتلم :  (31)

 .2/311اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (33)
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ٍز ِزْن سمُِخْؾٍػ  َوِمقَؽوِئقَؾ ٓ                      وىمقًمف : َيوَء سَمْعَد مَهْ
(1): 

 .(2)ومنصمبوت اًمقوء ًمؼـبؾ مـ ـمريؼ اسمـ جموهد، وطمذومفو مـ ـمريؼ اسمـ ؿمـبقذ

ا                     وىمقًمف : ًَ ايْمرِسَ قَمؿَّ َوَضؿ  اًمتَّو ًَمَدى اخْلُْؾِػ  َهْق
(3): 

 .(5)هلشوم مـ ـمريؼ اًمداضمقين، وومتحفو مـ ـمريؼ احلؾقاين (4)ومضؿفو

 :(6)ضُمْد ظُمْؾَػ  َوْصُؾ اْصَطَػٰك  : وىمقًمف

 (8)ًمقرش مـ ـمريؼ إصبفوين، وىمطعفو مـ ـمريؼ إزرق (7)ومقصؾ اهلؿزة

 /ب[. إمم همػم ذًمؽ ...11]
قمـ همٓء اًمرواة، مع أكف ٓسمد مـ اًمتقزيع  (9)وموكظر إمم هذه اإلـمالىموت

 اعمذيمقر، وٓ ُيعرف ذًمؽ إٓ سمتتبع اًمطرق واؾمتؼرائفو وممورؾمي اًمؽتى.

وٓ ؿمؽ أن إـمالىمف ذم مسلًمتـو هذه مـ هذا اًمؼبقؾ، ومنن يمالًّ مـ اًمغـي وقمدِمفو 

ًٌ يؼقـًو قمـ ورش، ًمؽـ قمغم اًمتقزيع، ومؾف :  صموسم

 قمدم اًمغـي ومؼط مـ ـمريؼ إزرق.

 واًمقضمفون مـ ـمريؼ إصبفوين.

                                           
 .111اًمطقبي، سموب ومرش احلروف، ؾمقرة اًمبؼرة، مـ اًمبقً :  (3)

 .2/311: ذح اًمطقبي ًمؾـقيري : اكظر  (2)

 .113، مـ اًمبقً : اًمطقبي، ؾمقرة يقؾمػ  (1)

[ مع يمرس اهلوء واهلؿز اًمسويمـ سمقـفام : 21]يقؾمػ :  ﴾ڀ  ڀ  ڀ ﴿ أي : ضؿ اًمتوء مـ ىمقًمف شمعومم : (1)

) ًَ (، ومثؾفو قمـ احلؾقاين وًمؽـ سمػتح اًمتوء : )ِهْئ ًُ  .)ِهْئ

 .2/111اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (1)

 .331اًمطقبي، ؾمقرة اًمصووموت، مـ اًمبقً :  (1)
 .[311اًمصووموت : ] ﴾ی  ی  جئ  حئ ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم : (ی) مـ يمؾؿي : (1)

 .2/111اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (3)
 يميد ذًمؽ مو ىموًمف اًمشقخ حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اخلؾقجل ذم مـظقمتف )مؼرب اًمتحرير( : (1)

قَِّبْف  َوسَمْعَد َذا وَمننَّ   – 1 ـَ اًمطَّ  ذو ُمْطَؾَؼوٍت أْن شُمَؼقَّْد َواضِمَبفْ               َمْت

 .11واكظر ذح مؼرب اًمتحرير، ص
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وًمق يمون يمالمف هـو قمغم قمؿقمف ًمؼرئ هبو مـ ـمريؼ اعمغورسمي ىموـمبي، ويمثػٍم مـ 

طمى اًمتقسػم، واًمشوـمبقي، واًمعـقان، واًمؽوذم، واهلودي، واًمتبٍمة، همػمهؿ يمصو

واهلدايي، وشمؾخقص اًمعبورات، واًمتجريد، واًمتذيمرة، وهمػمهؿ، مع أكف كؼؾ اشمػوىمفؿ 

قمغم شمريمفو، ومقحصؾ طمقـئذ ذم يمالمف شمعورض، ومقبطؾ آطمتجوج سمف، وشمعظؿ  /أ[11]

 إطمقال دون سمعض. احلجي قمغم مـ ادَّقموهو ًمألزرق مـ طمقٌ إكف خيصفو سمبعض

ـْ ىَمٍَمَ اعمـػصَؾ حلػٍص ]وٓ قمـد مـ  وأيًضو : ًمق يمون يمذًمؽ، مل متتـع ذم ـمريِؼ َم

وهمػم ذًمؽ، مع أكف ظمالف إصمر،  (1)أظمذ سموإلدهموم اًمؽبػم ٕيب قمؿرو ويعؼقب[

أن  (2)ومقضمى اعمصػم إمم اًمتخصقص اًمسوسمؼ، وإمم ]أكف ٓ همـي ًمألزرق اًمبتي، وإمم[

ًْ مـ   جمؿقع اًمطرق ٓ مـ مجقعفو.مراده صح

َؾ ىمقًَمف ـْ شملمَّ وَم
  سمعد ذًمؽ : (3)

وىمرأُت هبو مـ روايي ىموًمقن واسمـ يمثػم وهشوم وقمقسك سمـ وردان وروح »

ـوه. (5) شوأداًء ...»مع ىمقًمف ومقام ؾمبؼ :  ،(4)شوهمػمهؿ  إمم آظمره ... قمرف طمؼقؼي مو ىمؾ

طؾؼ قمغم اعمؼقَّد، يمام ذم ىمقًمف أن ذم يمالمف مطؾًؼو ومؼقًَّدا، ومقحؿؾ اعم ومجؾي إمر :

واظمتؾػ قمـ اًمدوري قمـ اًمؽسوئل ذم اًمقوء، ومروى قمـف أسمق »/ب[ : 11سمعد ذًمؽ ]

قمثامن اًمرضير اإلدهموم سمغػم همـي يمروايي ظمؾػ قمـ محزة، وروى قمـف ضمعػر سمـ حمؿد 

 .(7)شاًمغـي يموًمبوىملم، وأـمؾؼ اًمقضمفلم ًمف صوطمى اعمبفٍ (6)شمبؼقي

 ﴾ڦ ڦ ڦ ﴿ :ومل يلظمذوا ذم ىمقًمف شمعومم عمؼقد.وُيؿؾ قمغم اىموًمقا : 

                                           
 زيودة مـ )ط(، وىمد يمتبفو كوؾمخ )م( صمؿ ؿمطبفو. (3)

 زيودة مـ )ط( و)م(. (2)

 أي : ىمقل اسمـ ازجزري. (1)

 .2/21اًمـنم :  (1)

 اعمرضمع اًمسوسمؼ. (1)

 بؼقي(.ذم )ط( و)م( : )سمت (1)

 .213، واًمروض اًمـضػم، ص3/111، واكظر : اعمبفٍ : 21-2/21اعمرضمع اًمسوسمؼ :  (1)
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 :(1)وكحقه ًمؾدوري إٓ سمقضمفل [31]اًمبؼرة :

 اًمغـي مع ومتح اًمسلم مـ ـمريؼ ضمعػر سمـ حمؿد.

 .(2)وقمدم اًمغـي مع إموًمي اًمسلم مـ ـمريؼ أيب قمثامن اًمرضير

ـ سمصدده  َّوه  –وإذا ىموًمقا سموحلؿؾ ذم مثؾ هذا، ومال ؿمؽ أكف ومقام كح  .طمرٰى وأ أوممٰ  -عمَِو سمقَـّ

ًْ مـ ـمريؼ يمتوسمـو ...» وإكام أقمود اًمـصَّ صموكًقو سمؼقًمف : إمم آظمره...  (3)شوصح

 /أ[ ىمبؾ ذًمؽ :11ًمُقعؾَؿ أن ىمقًمف ]

شوىمد وردت اًمغـُي مع اًمالم واًمراء قمـ يمؾ مـ اًمؼراء»
(4)

. ًمقس مـ ـمريؼ يمتوسمف، 

 واهلل أقمؾؿ.

 وذم هذا اًمؼدر يمػويي، ومـ يمون قمـده رٌء ومعؾقف اًمبقون.

د وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾَّؿ، واحلؿد هلل ربِّ اًمعوعملموَصغمَّ   اهللُ قَمغَم ؾمقِّدكو حمؿَّ
(5). 

(6) هذه اًمـبذة يقم اخلؿقس، وهق اًمثومـ قمنم
(7)

 ×مـ ؿمفر مقًمد اًمـبل 
 أًمػ وموئتلم وصمالصمي وصمامكلم، وصغم اهلل .... م 3231ؾمـي 

                           

                                           
 ذم )ط( و)م( : )سمقضمفلم(. (3)

 .3/113اكظر : ذح اًمطقبي ًمؾـقيري :  (2)

 .2/21اًمـنم :  (1)

 اعمرضمع اًمسوسمؼ. (1)

 ف وصحبف واحلؿد هلل قمغم ذًمؽ(.قمبورة اًمتؽؿؾي ذم )ط( و)م( : )وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقف وطمبقبف وقمغم آًم (1)
ذم )ط( : )متً سمحؿده وقمقكف(. وًمقس ومقفو شموريخ آكتفوء مـفو. وذم : )م( : )متً هذه اًمـبذة يقم إطمد  (1)

اًمسودس مـ رسمقع إول ؾمـي : ؾمبع وصمامكلم سمعد إًمػ واعموئتلم قمغم يد حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمبـو همػر اهلل 

 واعمسؾؿلم، آملم، واحلؿد هلل وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف هلام وواًمدهيام ومـ دقمو هلام

 وصحبف، آملم يو أهلل.

/ب( 1يمتى كوؾمخ إصؾ أوٓ : )اًمسوسمع قمنم( صمؿ قمدًمف إمم : )اًمثومـ قمنم(، وذم اًمشفوب اًمثوىمى )ق (1)

اًمعنمون مـ ؿمفر  ويمون اًمػراغ مـ شمؾؽ اًمرؾموًمي يقم اخلؿقس وهق»سمعد مو ذيمر شملًمقػف ًمؾؼمهون ىمول : 

 ...ش.ؾمـي صمالث وصمامكلم وموئتلم سمعد إًمػ ملسو هيلع هللا ىلص مقًمد اًمـبل 
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 هر[]تدقريظ شيخ الجاةع األز 
 ٱ ٻ ٻ

ىمول ؿمقخ اإلؾمالم وشموج اًمعؾامء إقمالم ذو اعمؼوم إكقر ؿمقخ ازجومع إزهر : 

سمعد  -متع اهلل اعمممـلم سمطقى طمقوشمف  - (1)اًمسقد مصطػك سمـ اًمسقد حمؿد اًمعرود

ًْ هذه اًمرؾموًمي سمؿجؾسف اًمنميػ، وأقمقون اًمؼراء يستؿعقن إًمقفو،  (2)]أن[ ىُمرَئ

 و كصف :واكحط رأيف ورأهيؿ قمؾقفو، م

 احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده :

اًمصقاب : مو شمضؿـتف هذه اًمرؾموًمي مـ مـع اًمغـي مع اًمالم واًمراء ًمألزرق قمـ »

ورش، وهق اًمذي ٓ ُيػفؿ مـ قمبورة اًمـنم ؾمقاه، وهق سيح كص قمبورة اإلزمػمي 

ول ذم ؾمقرة اًمبؼرة : /أ[ طمقٌ ىم13] (سمدائع اًمؼمهون)ذم يمتوسمف  -حمرر اًمطقبي  -

وأمو إزرق قمـ »وىمول أيضو ذم مقضع آظمر :  .(3)شومتـع اًمغـي ًمألزرق مطؾؼو»

ک  ک  ک  ک     ﴿ : وىمول ذم حترير ىمقًمف شمعوممٰ  .(4)شورش ومال همـي ًمف أصال

وىمد »:  -سمعد أن ذيمر أوضمف إزرق  - [11]اًمبؼرة:﴾گ  گ  گ  گ   

وىمول أيًضو ذم حترير ىمقًمـف  .(6)ش(5) ﴾ ں  ں﴿ قمرومً أكف ًمقس ًمف اًمغـي ذم كحق :

 ﴾ھ   ے ﴿ إمم ىمقًمف :...﴾ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڃ ڃ ﴿ : شمعوممٰ 

                                           
هـ ، ومؼقف 3211هـ ، وشمقذم ذم : 3231هق : مصطػك سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ مقؾمك اًمعرود، وًمد ذم :  (3)

هـ ، وشمؿ قمزًمف مـ ىمبؾ 3233ؿموومعل مٍمي، ممـ شمقمم مشقخي إزهر سمعد إسمراهقؿ اًمبوضمقري ذم قموم : 

هـ، وىمد شمقمم ىمبؾف أسمقه ويمذا ضمده مشقخي إزهر، مـ ممًمػوشمف : كتوئٍ 3231ي إؾمامقمقؾ ذم : اخلديق

، معجؿ 1/211إومؽور اًمؼدؾمقي، يمشػ اًمغؿي ذم شمؼققد معوين أدقمقي ؾمقد إمي. اكظر : إقمالم : 

 .(www.dar-alifta.org/)، ومقىمع دار اإلومتوء اعمٍميي 211-32/211اعممًمػلم : 

 ل يؼتضقفو اًمسقوق.زيودة مـ (2)

 .21سمدائع اًمؼمهون، ص (1)

 .21اًمبدائع، ص (1)

 .11طمقثام وردت، وأول ورودهو : اًمبؼرة :  (1)

 .11سمدائع اًمؼمهون، ص( 1)
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ويصح ًمقرش يمؾ اًمقضمقه سمحسى اًمؽميمقى ؾمقى وضمقه اًمغـي »:  [232]اًمبؼرة:

ر ـصـدال واًمؼـي مع اإلسمــق اًمغــدا وهـو واطمـفـدم، وإٓ وضمــؼـو شمـألزرق يمؿـًم

 ؾػظف.اكتفك سم .(1) شًمألصبفوين

 

 وصىل اهلل ىلع سيدنا حمهد وىلع آهل وصحبه وسلم
 واحلهد هلل رب العاملني

 آنني آنني.
 
 

                           

                                           
. وىمقًمف : )وإٓ وضمفو ... إصبفوين( هؽذا اًمعبورة ذم اعمخطقط، واًمصقاب مو ذم 13سمدائع اًمؼمهون، ص (3)

و إصبفوين ومؾف ـر. وأمـؾ : )إٓ( ... )... واًمؼصـقاو ىمبـرف اًمـذف طمـقع : )إٓ( سمحــبـؿطـع اًمـدائـاًمب

 ؾمبعي أوضمف ...(. ومؾقتـبف.
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 خاتم ال
 .أسأل اهلل حسنها بفضله وننِّه

َـّ قمكمَّ سموٓكتفوء مـ دراؾمي  وسمعد، وملمحد اهلل ؾمبحوكف وشمعومم وأؿمؽره قمغم أن م

ؾي اعمتعؾؼي سمتحريرات اًمطقبي ذم اًمؼراءات اًمعنم ... واًمتل وحتؼقؼ هذه اًمرؾموًمي ازجؾق

إصمبوت مـع اًمغـي مـ ـمريؼ إزرق ًمروايي ورش قمـ كوومع ذم )اؿمتؿؾً قمغم حمووًمي 

وىمد أراد اًمعالمي  (طموًمي إدهموم اًمـقن اًمسويمـي واًمتـقيـ ذم طمرذم اًمالم واًمراء ...

عمـصقري ومـ شمبعف مـ شمؼققد مو ذهى إًمقف اًمعالمي ا يثبً أنَّ  أنْ شمعومم اعمتقزم 

صحقح، وومقف ظمؾط ـمريؼ  همػمُ  اإلدهموم سموًمغـي ًمألزرق ذم سمعض إوضمف ... أمرٌ 

سمطريؼ، مبـلٌّ قمغم قمدم معرومي اًمطرق اًمتل ذيمرهو اسمـ ازجزري ذم يمتوسمف اًمـنم ذم 

 اًمؼراءات اًمعنم ... 

)سمدائع قمغم مو ذهى إًمقف اًمعالمي اإلزمػمي ذم يمتوسمف اعممًمػ  اقمتامد ويمون ضمؾ  

 اًمؼمهون( ومو ذيمره اسمـ ازجزري ذم سمحٌ اًمطرق ... 

أن يمالَم اسمـ ازجزري ذم اًمطقبي مطؾٌؼ ُيتوج إمم شمؼققد، وًمف كظوئر يمثػمة ذم اقمتؼم و

مـ متـ اًمطقبي وسملم أهنو ًمقسً قمغم  متـققميً  يمالمف، وذم هذا اًمصدد ذيمر أمثؾيً 

 إـمالىمفو سمؾ هل مؼقدة قمـد ازجؿقع ...

هق مو يمون ؾموئًدا سملم اًمؼراء واعمؼرئلم  -إصمبوت اًمغـي ًمألزرق  –واًمقضمف اعمذيمقر 

ىمبؾ قمٍم اسمـ ازجزري وسمعده، مل يؿـعف أطمٌد إمم أن ضموء قمٍم اًمعالمي اعمـصقري 

 ... وأشمبوقمف ومؼقدوه سمبعض اًمقضمقه

 اًمغـيَ  ـ مـعَ صمؿ أشمك اًمعالمي يقؾمػ أومـدي زاده وشمؾؿقذه اًمعالمي اإلزمػمي مَ 

ًمقػف هذه اًمرؾموًمي، وأراد أن اعمتقزم مـ ظمالل شملده اًمعالمي و أيَّ ًمألزرق مطؾًؼو، وهق م

ؿع مؼرئل قمٍمه قمؾقف، واؾمتعون ذم شمـػقذ مو ذهى إًمقف سمؿشقخي إزهر ... إٓ أن جُي 

ـ مل يلظمذ سمؼقًمف، سمؾ قمورضف ذم ذًمؽ، ظمصقًصو مـ اعمؼرئلم مـ اًمؼوهرة وهمػمهو مَ 
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مو أصمور همضى اًمشقخ اعمتقزم ومرومع  ـمـطو اًمذيـ شمصدوا ًمؾرد قمؾقف سمرؾموًمي، وهق ىمراءُ 

 قمؾقفؿ. ػ رؾموًمي أظمرى ذم اًمردِّ إمر إمم ؿمقخ ازجومع إزهر وأًمَّ 

إظمذ سمام ذهى إًمقف اًمعالمي اعمتقزم مـ مـع اًمغـي  :ويالطمظ ذم هذه إيوم 

 ًمألزرق مطؾًؼو ذم أهمؾى اًمبؾدان اًمنمىمقي.

ًمؼقل، سمؾ يؼرئ قمغم أكف يقضمد مـ اعمؼرئلم ذم قمٍمكو مـ ٓ يلظمذ هبذا اهمػم 

 واهلل أقمؾؿ.وًمؽٍؾ وضمفي،  مذهى اعمـصقري ومـ ىمبؾف،

 هذا، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم.
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 املراجعفهرس املصادر و
بوقمي اعمصحػ : جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمط قذم، إصدارروايي اإلموم طمػص سمـ ؾمؾقامن اًمؽسم، القرآن الكريم .3

 اًمنميػ سموعمديـي اعمـقرة.

، شملًمقػ : قمبد اهلل سمـ حمؿد اإلؾمالمبقزم اًمشفػم سمققؾمػ زاده، ـمبعي االئتالف في وجوه االختالف .2

 م.2111مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث، قموم : 

دراؾمي وحتؼقؼ ، شملًمقػ : مصطػك سمـ قمبد اًمرمحـ اإلزمػمي، إتحاف البررة بما سكت عنو نشر العشرة .1

ـ أسمق ازجقد، دار أضقاء اًمسؾػ، اًمريوض، ط: ظمو  هـ.3123، قموم : 3ًمد طمس

ؿمعبون . حتؼقؼ : د، شملًمقػ : أمحد سمـ حمؿد اًمبـو اًمدمقوـمل، إتحاف فضالء البشر بالقراءات اْلربعة عشر .1

زهريي، ط –حمؿد إؾمامقمقؾ، ـمبعي قمومل اًمؽتى   هـ.3111، 3مؽتبي اًمؽؾقوت ٕا

حمؿد ؾمبط اخلقوط، حتؼقؼ : قمبد اًمعزيز سمـ كوس اًمسؼم،  ػ : أيب، شملًمقر في القراءات العشراالختيا .1

 هـ.3131ط : 

، شملًمقػ : قمبد اًمػتوح سمـ هـقدي، حتؼقؼ : قمؿر مومل أسمف اْلدلة العقلية في حكم جمع القراءات النقلية .1

 اعمراـمل اًمـقجر، دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث، سمدون شموريخ.

هـ(، إقمداد : 3311)تسمـ ؾمؾقامن سمـ قمبد اهلل اعمـصقري ، شملًمقػ : قمكم إرشاد الطلبة إلى شواىد الطيبة .1

ـ حمؿد ذف، ـمبعي دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو،   م.2111مجول اًمدي

، شملًمقػ : أيب اًمعز حمؿد سمـ احلسلم اًمقاؾمطل إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر .3

 هـ.3111، 3طاًمؼالكز، حتؼقؼ : قمؿر محدان اًمؽبقز، اًمػقصؾقي مؽي اعمؽرمي، 

، 3: قمكم حمؿد اًمضبوع، اعمؽتبي إزهريي ًمؾؽماث سموًمؼوهرة، ط اإلضاءة في بيان أصول القراءة، تأليف .1

 هـ.3121قموم : 

ـون، ط اْلعالم .31 ـ اًمزريمكم، ـمبعي دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم، سمػموت، ًمب  م.3131، 1: ظمػم اًمدي

سمـ ؾمعقد سمـ محد اًمدورسي، مؽتبي ، شملًمقػ : د. إسمراهقؿ اإلمام المتولي وجهوده في علم القراءات .33

 . م3111هـ =  3121 – 3اًمريوض، ط  –اًمرؿمد 

 = يمشػ اًمظـقن. إيضاح المكنون .32

اإلزمػمي، ، شملًمقػ : مصطػك سمـ قمبد اًمرمحـ بدائع البرىان على عمدة العرفان في وجوه القرآن .31

 هـ.3121، قموم : 3إقمداد وشمؼديؿ : مريؿ إسمراهقؿ ضمـدزم، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ط

هـ، مصطػك 3111، 3، شملًمقػ : قمبد اًمػتوح اًمؼويض، ط البدور الزاىرة في القراءات العشر .31

 اًمبويب وأوٓده، مٍم.

هـ 3131 -، شملًمقػ: أمحد اًمصووي، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت بلغة السالك ْلقرب المسالك .31

 م، اًمطبعي: إومم، حتؼقؼ: حمؿد قمبد اًمسالم ؿموهلم.3111 -
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، شملًمقػ : حمؿد مرشمه احلسقـل اًمزسمقدي، دار اًمـنم: دار جواىر القاموس تاج العروس من .31

 اهلدايي، حتؼقؼ: جمؿققمي مـ اعمحؼؼلم.

 م.3113، 3، شملًمقػ : قمبد اًمرازق قمكم مقؾمك، طالمتواترةتأمالت حول تحريرات العلماء في القراءات  .31

ؼ : ظموًمد طمسـ أسمق ازجقد، ، شملًمقػ : إسمراهقؿ اًمعبقدي، حتؼقالتحارير المنتخبة على متن الطيبة .33

 م.2111، 3مؽتبي قمبود اًمرمحـ سمؿٍم، ط

هموكؿ ىمدوري احلؿد، دار . قػ : أيب قمؿرو اًمداين، حتؼقؼ : د، شملًمالتحديد في اإلتقان والتجويد .31

 هـ.3123، 3قمامر إردن، ط

 سمـ ؾمؾقامن اعمـصقري، شملًمقػ : قمكم تحرير الطرق والروايات المعروف بـ )تحريرات المنصوري(، .21

 م. 2133، 3ظموًمد طمسـ أسمق ازجقد، مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث، ازجقزة، مٍم، ط. حتؼقؼ : د

 هـ.3111، 3، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت، ط: علي بن محمد الجرجاني التعريفات .23

، شملًمقػ: إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمدمشؼل أسمق اًمػداء، دار اًمـنم: دار القرآن العظيم تفسير .22

 .3113 -سمػموت  -اًمػؽر 

، شملًمقػ : ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿد اسمـ ازجزري، تقريب النشر في القراءات العشر .21

 . م 2111هـ =  3121 –اًمؼوهرة  –حتؼقؼ: إسمراهقؿ قمطقة قمقض، دار احلديٌ 

 ، شملًمقػ : اًمسقد هوؿمؿ اعمغريب، خمطقط.تمرين الطلبة البررة الخيرة في وجوه قراءات اْلئمة العشرة .21

هـ. 3111، 3، شملًمقػ : اسمـ ازجزري، حتؼقؼ : قمكم طمسلم اًمبقاب، طعلم التجويد التمهيد في .21

 هـ، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت.3111، 3وحتؼقؼ : د/هموكؿ ىمدوري احلؿد، ط

، كظؿ : أمحد قمبد اًمعزيز اًمزيوت، ضؿـ جمؿققمي رؾموئؾ سمضبط وحتؼقؼ : تنقيح فتح الكريم .21

 هـ.3121، 3اث سمطـطو، طحمؿقد قمبد اًمػتوح أسمق يمؾقب، دار اًمصحوسمي ًمؾؽم

، شملًمقػ: حمؿد قمبد اًمرؤوف اعمـووي، دار اًمػؽر اعمعوس ، دار التوقيف على مهمات التعاريف .21

 ، اًمطبعي: إومم، حتؼقؼ: د. حمؿد رضقان اًمدايي.3131 -سمػموت ، دمشؼ  -اًمػؽر 

 -دار اًمػؽر شملًمقػ : حمؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري(، .23

 .3111 –سمػموت 

اًمبوطمثلم، ـمبعي ، شملًمقػ : أيب قمؿرو اًمداين، حتؼقؼ : جمؿققمي مـ جامع البيان في القراءات السبع .21

ٌ اًمعؾؿل، ضمومعي اًمشورىمي، ط  هـ.3123، قموم : 3يمؾقي اًمدراؾموت اًمعؾقو واًمبح

اًمبقاب، مؽتبي  طمسلم قمكم. يب احلسـ اًمسخووي، حتؼقؼ : د: أ، شملًمقػجمال القراء وكمال اإلقراء .11

 هـ. 3113، 3اًمؽماث سمؿؽي اعمؽرمي، ط

، شملًمقػ : اًمسقد سمـ أمحد سمـ قمبد اًمرطمقؿ، مـ الحلقات المضيئات من سلسلة أسانيد القراءات .13

  هـ.3121سمؿحوومظي اًمبقشي اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي قموم :  مطبققموت ازجؿعقي اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ
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ختور قمغم اًمدر اعمختور، شملًمقػ: اسمـ قموسمديـ، دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم ، رد اعمحاشية ابن عابدين .12

 م.2111 -هـ 3123سمػموت،  –

، شملًمقػ : حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اخلؾقجل حل المشكالت وتوضيح التحريرات في القراءات .11

 هـ.3123، 3اإلؾمؽـدري، حتؼقؼ : أسمق اخلػم قمؿر مومل أسمف اعمراـمل، أضقاء اًمسؾػ، اًمريوض، ط

نم: دار صودر صة اْلثر في أعيان القرن الحادي عشرخال .11  سمػموت.  -، شملًمقػ: اعمحبل، دار اًـم

، شملًمقػ : اًمؼويض قمبد اًمـبل سمـ قمبد دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون .11

ب 2111 -هـ 3123، 3اًمرؾمقل إمحد كؽري، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ًمبـون، سمػموت، ط م، قمرَّ

 ي : طمسـ هوين ومحص.قمبوراشمف اًمػورؾمق

يب ـموًمى اًمؼقز اًمؼػمواين، ، شملًمقػ : مؽل سمـ أالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة .11

 هـ، دار قمامر إردن.3131، 1أمحد طمسـ ومرطموت، ط .: دحتؼقؼ

، شملًمقػ : حمؿد اعمتقزم، حتؼقؼ ودراؾمي : ظموًمد طمسـ الروض النضير في تحرير أوجو الكتاب المنير .11

 هـ.3121دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو، قموم :  أسمق ازجقد،

شملًمقػ : طمومد سمـ احلوج قمبد اًمػتوح اًمبوًمقي، مؽتبي أوٓد اًمشقخ  زبدة العرفان في وجوه القرآن، .13

 م.2111ًمؾؽماث، ـمبعي قموم : 

مصطػك حتؼقؼ : طمومد سمـ احلوج قمبد اًمػتوح اًمبوًمقي، ، شملًمقػ : زبدة العرفان في وجوه القرآن .11

 .م3111ؽميمل، رؾموًمي اًمديمتقراه ذم ضمومعي مرمرة سمنؾمتوكبقل قموم : آشمقال أىمدمػم اًم

 ، دار اعمعورف، اًمؼوهرة.2ؿمقىمل ضقػ، ط. دشموًمقػ : أيب سمؽر اسمـ جموهد اًمبغدادي، حتؼقؼ :  السبعة، .11

، شملًمقػ : أيب اًمػضؾ حمؿد ظمؾقؾ اعمرادي، دار اًمؽتوب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر .13

 اإلؾمالمل، اًمؼوهرة.

، ًمعومر قمثامن وأمحد اًمزيوت وإسمراهقؿ رح تنقيح فتح الكريم في تحرير أوجو القرآن العظيمش .12

 هـ.3121، 2اًمسؿـقدي، مطوسمع اًمنمـمي ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع، ط

، شملًمقػ : أسمق اًمؼوؾمؿ اًمـقيقري، حتؼقؼ : اًمشقخ قمبد اًمراومع اًمنمىمووي، مـ شرح الدرة المضية .11

 هـ.3133، 3عمديـي اعمـقرة، طمطبققموت ازجومعي اإلؾمالمقي سمو

، شملًمقػ: اسمـ اًمـوفمؿ )ؿمفوب اًمديـ أيب سمؽر أمحد سمـ حمؿد شرح طيبة النشر في القراءات العشر .11

ؿمعبون حمؿد إؾمامقمقؾ، مؽتبي اًمػقصؾقي، مؽي  .حتؼقؼ: أ.د -ـ حمؿد سمـ ازجزري ( سمـ حمؿد سم

 هـ.3112، 3اعمؽرمي، ط

د سمـ حمؿد سمـ ضموسمر اعمٍمي، حمؿ ، شملًمقػ:شرح مختصر طيبة النشر في تحرير القراءات .11

 ، ظمؾػ ضمومع إزهر.: قمبد اًمػتوح اًمؼويض، اعمؽتبي إزهريي ًمؾؽماثشمصحقح

، شملًمقػ : حمؿد سمـ حمؿد ضموسمر اعمٍمي، مراضمعي : قمبد شرح مختصر قواعد التحرير لطيبة النشر .11

 هـ.3121، 3اًمػتوح اًمؼويض، راضمع ـمبوقمتف : مجول اًمديـ حمؿد ذف، دار اًمصحوسمي سمطـطو، ط
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قؼ : إهيوب ، شملًمقػ : حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اخلؾقجل، حتؼشرح مقرب التحرير للنشر والتحبير .11

 هـ.3111، 3ومؽري، وظموًمد أسمق ازجقد، اعمؽتبي اإلؾمالمقي سموًمؼوهرة، ط

 ، شملًمقػ : حمؿد اعمتقزم، خمطقط.الشهاب الثاقب للغاسق الواقب .13

ـ .د، شملًمقػ : السمنودي، سيرتو وجهوده في علم القراءات شحاتةالعالمة إبراىيم بن علي  .11 قمبد اهلل سم

.هـ، وزار3111، 3حمؿد ازجور اهلل، ط وىموف واًمشئقن اإلؾمالمقي، دوًمي اًمؽقًي  ة ٕا

أذف حمؿد ومماد .، شملًمقػ : دالعالمة علي محمد الضباع، جهوده ومؤلفاتو في علوم القرآن .11

 هـ. 3121، 1ـمؾعً، مؽتبي اإلموم اًمبخوري ًمؾـنم واًمتقزيع مٍم، ط

شملًمقػ : إزمػمي، مصطػك سمـ قمبد اًمرمحـ، حتؼقؼ :  عمدة العرفان في تحرير أوجو القرآن، .13

 . حمؿد حمؿد ضموسمر، وقمبد اًمعزيز اًمزيوت، مؽتبي ازجـدي، اًمؼوهرة

، شملًمقػ: سمدر اًمديـ حمؿقد سمـ أمحد اًمعقـل، دار إطمقوء اًمؽماث عمدة القاري شرح صحيح البخاري .12

 سمػموت. -اًمعريب 

اًمرزاق  قمبد .شؼوكيص اًمؼػمواين، حتؼقؼ : دمحد اًمشملًمقػ : أمحد سمـ أ ، مقرئينـارئين والـدة القـعم .11

 هـ .3121، 3سمرسور، دار اسمـ طمزم، ط

عالء اهلؿذاين اًمعطور، حتؼقؼ : ، شملًمقػ : أيب اًمغاية االختصار في قراءات العشرة أئمة اْلمصار .11

  هـ.3131، 3مـشقرات ازجامقمي اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمجدة، طأذف حمؿد ومماد ـمؾعً، مـ .د

، شملًمقػ : أيب سمؽر اسمـ مفران اًمـقسوسمقري، حتؼقؼ : حمؿد همقوث ازجـبوز، الغاية في القراءات العشر .11

 هـ.3111، 3ط

، شملًمقػ : ؿمؿس اًمديـ حمؿد اسمـ ازجزري، قمـل سمـنمه : ج غاية النهاية في طبقات القراء .11

 هـ ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت.3113، 3هـ مصقرة مـ ط3112، 1سمرضمسؽمارس، ط

شملًمقػ : أمحد سمـ ذف اإلسمقوري، حتؼقؼ : مجول اًمديـ حمؿد  الرحمن على ىبة المنان، غيث .11

 هـ.3121ذف، دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو، ـمبعي قموم : 

اًمؼورئ شملًمقػ : قمكم اًمـقري اًمصػوىمز، قمغم هومش : رساج  غيث النفع في القراءات السبع، .13

ـ اًمؼوصح سمتصحقح : قمكم حمؿد اًمضبوع، ـم سم  هـ.3113بعي دار اًمػؽر، قموم : اعمبتدي 

، مجع وشمرشمقى : اًمشقخ أمحد سمـ قمبد اًمرزاق فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .11

 هـ.3132، قموم 3، ـمبعي مؽتبي اعمعورف سموًمريوض، ط111-3/113اًمدويش : 

قؼ: سمػموت، حتؼ -، شملًمقػ: اسمـ طمجر اًمعسؼالين، دار اعمعرومي فتح الباري شرح صحيح البخاري .11

 حمى اًمديـ اخلطقى.

شملًمقػ : حمؿد أمحد اعمتقزم، حتؼقؼ : ومرهمكم ؾمقد قمرسمووي، أضقاء  فتح الرحمن في تجويد القرآن، .13

 هـ.3121، 3اًمسؾػ، ط
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شملًمقػ : ؾمؾقامن ازجؿزوري، حتؼقؼ : قمبد  الفتح الرحماني شرح كنز المعاني بتحرير حرز اْلماني، .12

 هـ.3131، 3واًمـنم، ط اًمرازق قمكم مقؾمك، ـمبعي سمقً احلؽؿي ًمإلقمالم

حتؼقؼ : ، شملًمقػ : حمؿد سمـ أمحد اعمتقزم، فتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش المصري .11

 م.3111هـ = 3111، 3زيدان أسمق اعمؽورم طمسـ، مطبعي اًمسعودة سمؿٍم، مؽتبي اًمؼوهرة، ط

، قموم : 3مل، ط، شملًمقػ : حمؿد إسمراهقؿ حمؿد ؾموفريدة الدىر في تأصيل وجمع القراءات العشر .11

 هـ، دار اًمبقون اًمعريب، اًمؼوهرة.3123

، شملًمقػ : قمبد احلل اًمؽتوين، حتؼقؼ : فهرس الفهارس واْلثبات ومعجم المعاجم والمشيخات .11

 هـ، دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمػموت.3112، 2اًمديمتقر إطمسون قمبوس، ط

حتؼقؼ اًمؽماث ذم ، شملًمقػ : حمؿد سمـ يعؼقب اًمػػموز آسمودي، حتؼقؼ : مؽتى القاموس المحيط .11

 هـ.3111، 2ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت، ًمبـون، ط

، كظؿ : حمؿد سمـ حمؿد ضموسمر اعمٍمي، مراضمعي : قمبد اًمػتوح اًمؼويض، راضمع قواعد التحرير .11

 هـ.3121، 3ـمبوقمتف : مجول اًمديـ حمؿد ذف، دار اًمصحوسمي سمطـطو، ط

أيب اًمؼوؾمؿ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ حمؿد ، شملًمقػ : الكامل في القراءات العشر واْلربعين الزائدة عليها .13

هـ(، حتؼقؼ وشمعؾقؼ : مجول اًمسقد روموقمل اًمشويى، ممؾمسي ؾمام ًمؾـنم 111اعمغريب اهلذزم )ت

 هـ.3123، قموم 3واًمتقزيع، ط

، شملًمقػ: مصطػك سمـ قمبداهلل اًمؼسطـطقـل اًمرومل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .11

 .3112 - 3131 -سمػموت  -احلـػل، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

، شملًمقػ : أيب اًمعز اًمؼالكز، مراضمعي وشمعؾقؼ : مجول اًمديـ الكفاية الكبرى في القراءات العشر .11

 م.2111، 3حمؿد ذف، دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو، ط

شملًمقػ: أيب اًمبؼوء أيقب سمـ مقؾمك  ،)معجؿ ذم اعمصطؾحوت واًمػروق اًمؾغقيي( الكليات .13

ل اًمؽػقي، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت،  هـ . ، حتؼقؼ: قمدكون درويش وحمؿد اعمٍمي.3131 احلسـق

 -شملًمقػ: حمؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر إومريؼل اعمٍمي، دار اًمـنم: دار صودر  لسان العرب، .12

 سمػموت، اًمطبعي: إومم.

شملًمقػ : ؿمفوب اًمديـ اًمؼسطالين، حتؼقؼ : اًمشقخ قمومر اًمسقد  لطائف اإلشارات لفنون القراءات، .11

 هـ.3112بقر ؿموهلم، اًمؼوهرة، قمثامن واًمديمتقر قمبد اًمص

محزة ، شملًمقػ : أيب سمؽر اسمـ مفران اًمـقسوسمقري، حتؼقؼ : ؾمبقع المبسوط في القراءات العشر .11

 هـ.3113، 2طمويمؿل، دار اًمؼبؾي ًمؾثؼوومي اإلؾمالمقي سمجدة، وممؾمسي قمؾقم اًمؼرآن سمػموت، ط
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شملًمقػ : ؾمبط اخلقوط ، المبهج في القراءات السبع المتممة بابن محيصن واْلعمش ويعقوب وخلف .11

قمبد اهلل سمـ قمكم سمـ أمحد اًمبغدادي، حتؼقؼ : ؾمقد يمرسوي طمسـ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت، 

 هـ.3121، 3ط

قمكم حمؿد شملًمقػ : أسمق اًمؼوؾمؿ اًمشوـمبل، شمصحقح :  متن الشاطبية )حرز اْلماني ووجو التهاني(، .11

 م.3111هـ = 3111: اًمضبوع، مطبعي مصطػك اًمبويب احلؾبل وأوٓده سمؿٍم، ـمبعي قموم 

، شملًمقػ: اسمـ ازجزري، شمصحقح : حمؿد متقؿ اًمزقمبل، مؽتبي متن طيبة النشر في القراءات العشر .11

 .م3111هـ = 3131، 3دار اهلدى، ضمدة، ط 

 = اًمروض اًمـضػم. متن فتح الكريم .13

 ، شملًمقػ : حمؿد سمـ حمؿد هالزم اإلسمقوري، مراضمعي وضبط :المتون العشرة في فن القرآن الكريم .11

 هـ.3122، قموم : 3مجول اًمديـ حمؿد ذف، دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو، ط

 م.3111 -سمػموت  -، شملًمقػ: ذف اًمديـ اًمـقوي، دار اًمػؽر المجموع شرح المهذب .31

ؿمعبون . شملًمقػ : أمحد اًمبـو، اظمتصور : د ،مختصر إتحاف فضالء البشر بالقراءات اْلربعة عشر .33

 هـ.3113، 3ط حمؿد إؾمامقمقؾ، دار اسمـ طمزم، سمػموت،

شملًمقػ : أيب اًمؼميموت قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمؿقد  مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسير النسفي( .32

 اًمـسػل، ضؿـ مؽتبي ازجومع اًمؽبػم ًمؽتى اًمؽماث اإلًمؽؽموكقي.

طموشمؿ صوًمح . اسمـ اًمطحون اًمساميت، حتؼقؼ : أ.دشملًمقػ :  مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ، .31

 م.2111، قموم : 3اًمشورىمي، ط-مؽتبي اًمصحوسمي، اإلموراتاًمضومـ، 

، شملًمقػ : اإلموم أيب ـموهر أمحد سمـ قمكم اسمـ ؾمقار اًمبغدادي، حتؼقؼ المستنير في القراءات العشر .31

: د/قمامر أملم اًمددو، مـ مـشقرات دار اًمبحقث ًمؾدراؾموت اإلؾمالمقي وإطمقوء اًمؽماث، 

 هـ.3121 ، قموم :3اإلمورات اًمعرسمقي اعمتحدة، ديب، ط

محدي صالح اهلدهد، . ، شملًمقػ : دمصطلحات علم القراءات في ضوء علم المصطلح الحديث .31

 هـ.3121، قموم : 3دار اًمبصوئر سموًمؼوهرة، ط

، شملًمقػ: قمكم حمؿد اًمضبوع، حتؼقؼ : محد المطلوب في الكلمات المختلف فيها عن أبي يعقوب .31

ْػتِل، مؽتبي أوٓد اًمشقخ ًمؾؽماث،   .م2111، 3طاهلل طموومظ اًمصَّ

 : شملًمقػ : قمؿر رضو يمحوًمف، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ًمبـون. معجم المؤلفين .31

هـ، 3113، 3قمؿر ظمؾقػي اًمشوجيل، ط. ، شملًمقػ : دالمعجم التجويدي ْلشهر ألفاظ علم التجويد .33

 همراس ًمؾـنم واًمتقزيع، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي.

قمبد اًمعكم اعمسئقل، دار اًمسالم . ، شملًمقػ : دا يتعلق بومعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وم .31

 هـ.3123، قموم : 3ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع، ط
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ًمديـ حمؿد سمـ أمحد اًمذهبل، ، شملًمقػ : ؿمؿس امعرفة القراء الكبار على الطبقات واْلعصار .11

 هـ اؾمتوكبقل.3131، 3ـمقور آًمتل ىمقٓج، ط .: دحتؼقؼ

 -أسمق اًمؼوؾمؿ احلسلم سمـ حمؿد ، دار اًمـنم: دار اعمعرومي  شملًمقػ: المفردات في غريب القرآن، .13

 ًمبـون، حتؼقؼ: حمؿد ؾمقد يمقالين.

، شملًمقػ : أيب اًمػضؾ حمؿد سمـ ضمعػر اخلزاقمل ازجرضموين، حتؼقؼ : قمبد اًمرطمقؿ المنتهى .12

 هـ.3111، 3اًمطرهقين، دار احلديٌ سموًمؼوهرة، ط

اسمـ ازجزري، حتؼقؼ : قمكم حمؿد قمؿران، ، شملًمقػ : حمؿد سمـ حمؿد منجد المقرئين ومرشد الطالبين .11

 هـ.3131، 3دار قمومل اًمػقائد، ط

 -سمػموت  -، دار اًمػؽر  ، شملًمقػ: حمؿد قمؾقشمنح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل .11

 م.3131 -هـ 3111

، كظؿ : حمؿد حمؿد هالل منحة مولي البر فيما زاده كتاب النشر للقراء العشرة على الشاطبية والدرة .11

ري، حتؼقؼ : مجول اًمديـ حمؿد ذف، ضؿـ اعمتقن اًمعنم ًمؾؿمًمػ كػسف، دار اًمصحوسمي اإلسمقو

 هــ.3122ًمؾؽماث سمطـطو، ـمبعي 

 .(www.dar-alifta.org) موقع دار اإلفتاء المصرية .69

 .(www.awkafmanuscripts.org) موقع وزارة اْلوقاف المصرية .69

ومتل، شمصحقح ومراضمعي : حمؿد ـموهر  ، شملًمقػ : رطمقؿ سمخش اًمػوينالمهذَّبة في وجوه الطيِّبة .13

 اًمرطمقؿل، اًمـوذ : إدارة كنم وإؿموقمي اإلؾمالمقوت، ىمراءات، مؾتون، سمويمستون.

، شملًمقػ: ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿد اسمـ ازجزري، حتؼقؼ: النشر في القراءات العشر .11

 .سمػموت –قمكم حمؿد اًمضبوع، دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع 

: حمؿد مؽل كٍم، مطبعي مصطػك اًمبويب احلؾبل  شملًمقػ، المفيد في علم التجويد نهاية القول .311

 هـ.3111وأوٓده سمؿٍم، ـمبعي : 

ػ : أيب قمكم إهقازي، ، شملًمقالوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة اْلمصار الخمسة .313

 م .2112، 3دريد طمسـ أمحد، دار اًمغرب اإلؾمالمل، ط. حتؼقؼ : د
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 النص واملجتمع والثقافةوقرآن لـل السابعاملؤتمر الدولي 

 (م1144نوفمبر  41إلى  41في المدة من ) م1144دورة 
 (1)إعداد: نادية الشرقاوي                                                     

سمجامعة ًمـدن  قمؼد مريمز اًمدراؾمات اإلؾمالمقة سمؽؾقة اًمدراؾمات اًمنمىمقة واإلومريؼقة

اًمؼرآن، اًمـص )ـ : ـؾقؿ، اعمممتر اًمدوزم اًمساسمع ًمت إذاف اًمؼموومقسقر حمؿد قمبد احلحت

، سمؿتحػ سمروكاي سمؾـدن، سمؿشاريمة مؽثػة ًمعدد يمبػم مـ إؾمامء (واعمجتؿع واًمثؼاومة

اًمبارزة قمغم اًمصعقد اًمعاعمل مـ خمتؾػ ضمامعات اًمعامل اًمغريب واإلؾمالمل )سمايمستان، 

مرص، إردن، ًمبـان، شمقكس، اجلزائر، اعمغرب، ة اًمسعقدية، ىمطر، اعمؿؾؽة اًمعرسمق شمريمقا،

ووؿت أزيد مـ أرسمعلم  إؾمباكقا، أمريؽا، أعماكقا، اؾمؽماًمقا، اًمـرويج، اؾمؽتؾـدا...(

 حمارضة شمـققمت مضامقـفا طمسب حماور اعمممتر.

وًمؼد متقز هذا اعمممتر سمقضمقد خمتؾػ إديان اإلؾمالم واعمسقحقة واًمقفقدية، مجعفا 

طمد وهق آؿمتغال قمغم اًمؼرآن وآهتامم سمدراؾمتف ؾمقاء قمغم اعمستقى اًمؾغقي أو هؿ وا

  اًمتػسػمي أو آضمتامقمل...
 أهداف المؤتمر:

اًمبحثقة احلاًمقة، وشمدومع  آدماهاتشمؽقيـ رؤية قماعمقة شمشؿؾ ؾمعك هذا اعمممتر إمم 

 . ؾمبؾ اعمـاىمشة واًمبحث ذم مجقع ضمقاكب اًمـص اًمؼرآين وشمػسػمه

 : أعمالهو  تمرمحاور المؤ 
وىمد دارت قمروض اعمممتر طمقل ؾمبع حماور، ىمدمت ذم اصمـل قمنمة ضمؾسة، يماكت 

ـاء مخس مداظمالت ضمؾ اعمداظمالت سماًمؾغة اإلكجؾقزية يت: سماؾمتث  سماًمؾغة اًمعرسمقة، ومتثؾت ذم ٔا

، : تلقي المعرفة األوروأمريكية بشأن القرآن والتفسير في العالم اإلسالمي المحور األول

 مـ Andrew Rippin اعمحقر صمالصمة قمروض، اًمعرض إول ًمـووؿ هذا 
University of Victoria قماًمج مقوقع اعمعرومة إوروأمريؽقة سمشؽؾ قمام، صمؿ ،

 Encyclopaedia Islamicaمـ Morteza Karimi-nia قمرض
Foundation ،كؿقذج إيران ذم قمالىمتف مع اًمدراؾمات اًمؼرآكقة ذم اًمغرب، يمام قمرض  

Mehmet Akif Koc   .مـ ضمامعة أكؼرة كؿقذج شمريمقا ذم اؾمتؼبال هذه اعمعرومة 
                                                           

  www.tafsir.net (مؾتؼك أهؾ اًمتػسػم) مقىمع( اعمصدر: 1)
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واكؼسؿ هذا اعمحقر إمم صمالث ضمؾسات،  المحور الثاني: دراسة نصية للقرآن،

قُمروت اجلؾسة إومم ذم اًمققم إول مـ اعمممتر، واًمثاكقة واًمثاًمثة ذم اًمققم إظمػم، 

ٓيات قسماًم Greenville Collegeمن  Mathias Zahniser طمقث ىمدم

، اؾمتؽشاف 19اهلل اًمقاطمد واًمققم أظمر ذم اًمسقرة )إمريؽقة مداظمؾة سمعـقان: 

 University of مـ Todd Lawson ، صمؿ قمرض(ؾمؾقب اًمبالهمل اًمساملإ
Toronto قمالىمة Frye ومع اًمؼرآن ،Frye  هق أطمد أسمرز مـتؼدي إدسمقة ذم

ًمؽتاب اعمؼدس واًمؼرآن أيضا اًمـصػ اًمثاين مـ اًمؼرن اًمعنميـ، اكصب اهتاممف قمغم ا

قػ اجلزائر طمقث درؾمف ـمقال طمقاشمف، يمام قمرض صالح اًمديـ زرال مـ ضمامعة اؾمط

، (ن مدظمال ًمؾتلويؾ: إيزوؾمتق كؿقذضمااًمدراؾمة اًمدًٓمقة اًمتطبقؼقة ذم اًمؼرآ) مقوقع:

وهق قمبارة قمـ دراؾمة ًمغقية شمـاوًمت اًمدراؾمة اًمدًٓمقة اًمتطبقؼقة مدظمال ًمؾتلويؾ ذم 

 University of مـ Oliver Leaman ؽريؿ قمـد إيزوؾمتق، وشمالهاًمؼرآن اًم
Kentucky :سمعرض (اًمؼرآين ًمـ  اعمنموعCorpus :اعمشايمؾ وآمؽاكات) ،

 اًمتؽرار واًمتؿثقؾ: أؾمباب اًمـزول) ؾسة اًمثاكقة ذهذا اعمحقر مقوقع:وشمـاوًمت اجل

 Harvard مـ Ahmed Ragab ًمـ (وشمشؽقؾ اخلطاب ذم اًمؼصص اًمؼرآين
University ، شماله قمرض أمحد سمققمقد مـ إيماديؿقة اجلفقية ًمؾؽمسمقة واًمتؽقيـ

، (ة اًمتارخيقة ذم ومفؿ اًمـص اًمؼرآيناذهػممـقـمقؼا وقمبقر اًمػجق) ـقان:شمطقان اعمغرب، سمع

اًمدىمة ) طمقل: Lagos State University مـ Amidu Sanni صمؿ قمرض

قاق اًمؾحـ ذم تايب ذم ؾمواًمصحة ذم اًمؼراءة اًمؼرآكقة: مظاهر إداء اًمشػفل واًمؽ

 University of مـ Orhan Elmaz ، وقمرض(ظمطاب اًمؼرون اًمقؾمطك
Vienna :سمعـقان (اهلل اعمغري مع Hapax) ، وذم اجلؾسة اًمثاًمثة مـ هذا اعمحقر

مقؾمك واًمسحرة: ) ضمامعة ًمـدن مقوقع: soas ـم Sarah bin Tyeer قمروت

، صمؿ شماله قمرض (وققمقة واًمبالهمقةلداة ًمؾقطمدة اعمقآؾمتعامل اًمؼرآين ًمقضمفة كظر يم

كادية اًمنمىماوي مـ اًمراسمطة اعمحؿدية ًمؾعؾامء )مريمز اًمدراؾمات واًمبحقث ذم اًمؼضايا 

ًمدراؾمات شمػسػم يا أظمت هارون قمغم وقء ا) ئقة ذم اإلؾمالم( اعمغرب، سمعـقان:اًمـسا
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 واًمتػاؾمػم اًمتل (يا أظمت هارون)، طمقث شمـاوًمت ومقف ؿمبفة (اعمؼاركة ذم قمؾؿ إديان

شمـاوًمتفا، وسمقَّـت اكطالىما مـ قمؾؿ إديان أن اًمؼرآن مل خيطئ طملم ًمؼب مريؿ هبذا 

آشمساق ) اًمعبقدي مـ ضمامعة ىمطر قمروا طمقل: اًمؾؼب، يمام ىمدم حمؿد قمبد اهلل قمكم

، وسملمَّ أن قمالىمة اًمتؼاسمؾ اًمؾغقي مـ (اًمؼرآن اًمؽريؿ ؾمقرة حمؿد أكؿقذضمااًمتؼاسمكم ذم 

وىمدم أمثؾة قمغم ذًمؽ مـ ؾمقرة حمؿد، وظُمتؿ هذا اعمحقر  أهؿ قمالىمات آشمساق اًمـيص،

اًمؼقاقمد آقمتؼادية ذم ) ًمؼاهرة سمعـقان:سمؿداظمؾة اًمشقخ طمسـ اًمشاومعل مـ ضمامعة ا

 ، واظمتار أن يؼدمفا سماًمؾغة اإلكجؾقزية.(رآن اًمؽريؿ: ؾمقرة اعمائدة كؿقذضمااًمؼ

 Nuriaىُمدمت ظمالًمف : القرآن والتفاسير غير العربية، المحور الثالث
Martínez-de-Castilla مـ Universidad Complutense,  ،سمؿدريد

المل سمنؾمباكقا: اًمؼرن اًمساسمع اعمخطقـمات اًمؼرآكقة ذم أواظمر اًمعرص اإلؾم) قمروا طمقل:

 Melbourne School of Theology مـ Peter Riddell، صمؿ ىمدم (قمنم
ًمؼرآن ذم داول قمـ اأىمدم ذح مت:  camb. MS Or Ii.6.45) مداظمؾة سمعـقان:

 State State وهل مـ متحػ  Anastasia Grib ، يمام ىمدمت( ضمـقب ذق آؾمقا
Hermitage Museum, St Petersburg ، :اًمدًمقؾ اًمرمزي )قمروا طمقل

 .(ة ذم همرب إومريؼقا واعمغرب اًمعريبًمؾؿجاًمس اًمؼرآكق

، وشمؼسؿ هذا اعمحقر إمم أرسمع ضمؾسات، متقزت اجلؾسة المحور الرابع: التفسير

سماًمقٓيات  University of Pennsylvania مـ Jamal Elias مم سمعرضإو

 ، وشماله قمرض(ًمؼرآن سمقصػف كصا همػم مؽتقبوا قذماًمص اًمتػسػم) إمريؽقة:
Karen Bauer :ؿمفادة اًمـساء وىماسمؾقة إقمادة )مـ معفد اًمدراؾمات اإلؾمامقمقؾقة

ىماسمؾقة ) سمعـقان: Exeter مـ ضمامعة Robert Gleave ، صمؿ قمرض( شمػسػم اًمؼرآن

 ، وذم اجلؾسة اًمثاكقة حتدث( حلريمة اعمفدوية اًمشقعقة اعمعاسةاًمتقؾمع ذم اًمؼرآن قمـد ا
Walid Saleh وهق مـ University of Toronto :اعماشمريدي وشماريخ ) قمـ

 قمروا طمقل:  Fairfieldمـ ضمامعةMartin Nguyen  ، صمؿ ىمدم( اًمتػسػم اعمبؽر

 ، وشماله قمرض( ىمرآكقة همػم مدروؾمة مـ ىمبؾ تػاؾمػممػنو كقساسمقر: دراؾمة أوًمقة ًم)
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Johanna Pink مـ Freie Universität Berlin ،:اًمؼرن  ؾ اًمؼرآن ذمشملوي) سمعـقان

 Smith مـ Suleiman A. Mourad صمؿ قمرض ،( م، اإلصالح، اًمتغقػم، احلداصمة19
College :قع اًمػرقمل ذم شمػسػم اًمؼرما هق شمػسػم اعمعتزًمة؟ كحق شمعر) سمعـقان  .(آنيػ اًـم

 The Norwegian مـ Ulrika Mårtensson وذم اجلؾسة اًمثاًمثة، ىمدمت
University of Science and Technology :اًمؼقاس ) قمروا سمعـقان

 Marianna Klar ، يمام ىمدمت( رآن: أصمار اًمؼاكقكقة واًمسقاؾمقةاعمـطؼل ًمسقر اًمؼ
سػم: دراؾمة آدم واًمسؼقط سملم اًمتاريخ واًمتػ) ضمامعة ًمـدن قمروا طمقل: soasمـ 

 Gregor، وشماله قمرض( ة ذم مـفجقة اًمطؼمي اإلؾمؽماشمقجقةاؾمتؽشاومقة أوًمق
Schwarb مـ Freie Universität Berlin :م، 02اعمعتزًمة ذم اًمؼرن ) سمعـقان

 Robert ، صمؿ ىمدم( اح اًمسعادة ًمعكم سمـ حمؿد اذهاضمريشمعؾقؼ اًمزيدية قمغم اًمؼرآن: مػت
Morrison مـ Bowdoin College (اًمالهقت اًمطبقعل واًمؼرآن) : عـقانسم قمروا. 

 :Emory University مـ Devin Stewart وذم اجلؾسة اًمراسمعة، قمرض
مـ  Anthony H. Johns ، صمؿ ىمدم(ًمػاصؾة: كؼد اسمـ إصمػم ًمؾزخمنميكسقان ا)

Australian National University :إؾمفام يمشػ اًمؼرآن: ) قمروا طمقل

مـ  Mustansir Mir ه قمرض، وشمال( اًمسققـمل ذم شمػسػم اجلالًملم

Youngstown State University :قرة اًمبؼرة طمسب أملم كظؿ ؾم) طمقل

ًمعرسمقة ا، وىمدم وًمقد سمـ حمـقس اًمزهراين، مـ ضمامعة اًمباطمة، سماعمؿؾؽة (أطمسـ إصالطمل

 .(قة ًمؾـص اًمؼرآين: اًمغزازم كؿقذضمااًمؼراءة اًمصقوم) اًمسعقدية، قمروا ذم مقوقع:

 ، اؾمتفؾ سمعرضلطبيعية والمشاهد الصوتية للقرآنالمحور الخامس: المناظر ا
Ann Shafer اًمؼرآن ذم اًمػضاء: اًمـص ) ة إمريؽقة ذم اًمؼاهرة، سمعـقان:مـ اجلامع

 مـ Wendy M.K. Shaw ، وشماله قمرض(تجرسمة ذم اعمشفد احلضاري اعمعاسواًم
Universität Bern :إقمادة  اًمرؤية اإلؾمالمقة سملم اًمؼرآن وما سمعد اًمبـققية:)سمعـقان

 Bruce ، وذم إظمػم ىمدم(د مـ اًمتػسػم اًمديـل إمم اًمثؼاذمووع شمصقر ًمؾحدو
Lawrence مـ Duke University ،:احلؽؿة مـ اؾمتعامل ) قمروا سمعـقان

 .(اًمؼرآن وؾمامقمف سماًمؾغة اإلكجؾقزيةاًمػاصؾة: ىمراءة 
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وهق مـ  Asad Q. Ahmed ىمدم القرآن في األدب،المحور السادس:

Washington University in St Louis & Institute for Advanced 
Study, Princeton ،:وشماله(ؿؾةمعـك آىمتباؾمات اًمؼرآكقة ذم اًمبس) مقوقع ، 

Jeffrey Einboden مـ Northern Illinois University عرض: سم

 .Shawkat M ، صمؿ( : اًمؼرآن واًمؽالؾمقؽقات إمريؽقةمقسمقديؽ واعمصحػ)
Toorawa  منCornell University  :دب اعمعاس)سمؿقوقع  .(ؿمخصقة اخلرض ذم ٕا

 مـ Sarra Tliliىمدمت ظمالًمف  المحور السابع واألخير: القانون واألخالق،
University of Florida :ؽ؟ يمؾ احلققاكات متساوية أو ًمقس يمذًم) قمروا سمعـقان

 Dheen ، شمؾتفا آظمر مداظمؾة ذم اعمممتر ًمـ(رؾماًمة إظمقان اًمصػا ذم احلققان
Mohamed مـ College of Shari‘a and Islamic Studies طمقث ىمدم ،

ره ذم اًمتػاقمؾ إؾمس إظمالىمقة ًمؾتػسػم اًمصقذم ًمؾؼرآن وأصم) قمروا طمقل مقوقع:

 .(سملم إديان اًمققم

وظمتؿت أقمامل اعمممتر سمؽؾؿة أًمؼاها رئقس مريمز اًمدراؾمات اإلؾمالمقة اًمؼموومقسقر 

ه سماًمعروض اعمؼدمة، وسمػضؾ حمؿد قمبد احلؾقؿ، طمقث أسمدى هوره سمـ جاح اعمممتر وكقَّ

 اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم حتػقز اًمباطمثلم قمغم اظمتالف اهتامماهتؿ، قمغم دراؾمتف وشمدسمره.
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 لخدمة املصحف الشريف والدراسات القرآنية املؤتمر األول للمعهد العالي للقراءات

 في الحضارة اإلسالمية( )املصحف الشريف ومكانته

 م41/41/1144 -43    =    ه44-44/4/4133
 المملكة األردنية الهاشمية -عمان  :العالمية جامعة العلوم اإلسالميةالمنظم: 

 :أهداف المؤتمر
ـا اًمنميػ مـذ كزولاعمبذوًمة خلدمة اعمصحػ  قدسمقان اجلف -1  .هذا اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم يقم

 .وًمغة اًمقىمقف قمغم أصمر اعمصحػ اًمنميػ قمغم إمة اإلؾمالمقة طمضارة -0

وقء  خلؼمات ذم يمتاسمة اعمصحػ اًمنميػ وكسخف سملم اعمشارىمة واعمغارسمة ذمشمبادل ا -3

 .اًمتؼـقات احلديثة

 .اًمقطمل اًمتل كزل هبا حيتؿؾ اًمؼراءات اعمتقاشمرةاإلقمالم سملن رؾمؿ اعمصحػ اًمنميػ  -4

 .وشمارخيف دومع اًمشبفات اًمتل يثػمها اعمبطؾقن طمقل اعمصحػ اًمنميػ -5

 :محاور المؤتمر
  .ًمنميػ واًمؾغة اًمعرسمقةاعمصحػ االمحور األول: 
  .واحلضارة اعمصحػ اًمنميػ ذم اًمتاريخالمحور الثاني: 

  .اعمصحػ اًمنميػ ومدارس اخلط اًمعريبالثالث:  المحور
  .اعمصحػ اًمنميػ ذم اًمػـقن اإلؾمالمقة واًمعامرةالمحور الرابع: 

  .اعمصحػ اًمنميػ وقمؾقم اًمؼرآن اًمؽريؿالخامس:  المحور
  .اعمعاسة ذم ظمدمة اعمصحػ اًمنميػ اجلفقدالمحور السادس: 
  .اًمعامل اعمصحػ اًمنميػ ووطمدة اعمسؾؿلم ذمالمحور السابع: 
 أبحاث المؤتمر:

 العربية: واللغة الشريف األولى: المصحف الجلسة
 اعمعفد مدير/اًمعؿري محقدي ؿمحادة د.أ، وإقمجازه اًمنميػ اعمصحػ سمالهمة -1

 .اًمؼرآكقة واًمدراؾمات ًمؾؼراءات اًمعازم

 ؾمامل حمؿقد د.أ، احلارض وأظمطاء اعمايض ختؿقـات سملم (سماضماكقـل مصحػ) -0

 .إيطاًمقا /ومؾقركسا ضمامعة رئقس كائب /اًمشقخ
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 خمتار .د، اًمؽريؿ اًمؼرآن كزول ىمبؾ × اًمـبل ًمغة قمغم وأصمرها ؾمعد سمـل ًمغة  -3

 .اًمعاعمقة اإلؾمالمقة اًمعؾقم ضمامعة / اعمساقمد اًمتػسػم أؾمتاذ / اًمشـؼقطل

 ضمامعة / هنر هادي د.أ، اًمعرب قمـد اًمؾغقية اًمعؾقم كشلة ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن أصمر  -4

 .إردن / إرسمد / ضمدارا

 :والحضارة التاريخ في الشريف المصحف: الثانية الجلسة
 اعمجؾس رئقس / ؾمقيد رؿمدي أيؿـ .د، اًمنميػ اعمصحػ شمدويـ مراطمؾ -5

 .اًمؼرآن ًمتحػقظ اًمعاعمقة ًمؾفقئة اًمعؾؿل

 .إردن /اًمساسمؼ اًمعام إمـ مػتل/اًمعقسك ظمػم حمؿد .د، اًمنميػ اعمصحػ مجع  -6

 طملم إطمزاب مـ آية ومؼدت):  صماسمت سمـ زيد طمديث ذم اعمؼصقد اًمـسخ قمفد حتديد  -7

ـا  .سمإردن اًمعام اإلومتاء دائرة ذم اعمػتل /ؾمارة أسمق ومريد مجقؾ اًمشقخ، (اعمصحػ كسخ

 صاطمػواعم اعمصادر سملم مقازكة دراؾمة :اًمنميػ اعمصحػ ذم واًمشؽؾ اًمـؼط  -8

 .اًمعراق /شمؽريت ضمامعة /محد ىمدوري هماكؿ د.أ، اعمخطقـمة

 :العربي الخط ومدارس الشريف المصحف: الثالثة الجلسة
 /اًمدضمقي اًمعزيز قمبد أمحد د.أ، اعمصحػ يمتاسمة ذم وأصمرها اًمعريب اخلط مدارس -9

 .إردكقة اًمزيتقكة ضمامعة

 اًمعامرة يمؾقة /مـصقر كصار .د، اًمنميػ اعمصحػ يمتاسمة ذم ودوره اعمحؼؼ اخلط -12

 .اإلؾمالمقة اًمعؾقم ضمامعة /اإلؾمالمقة واًمػـقن

 .د، وطمػظف اًمؽريؿ اًمؼرآن شمعؾقؿ ضمقدة ذم وأصمره اًمنميػ اعمصحػ ظمط دمقيد -11

 .اعمؽرمة مؽة / اًمؼرى أم ضمامعة /اًمػريح اهلل قمبد سمـ أمحد

 .شمريمقا /اؾمتـبقل ضمامعة /ىمازان هالل .د، اًمنميػة اعمصاطمػ يمتـب شمريمقات ظمطاـمات -10

 يمـاكة سمـل أذف .د، احلديث اًمعرص ذم أيمثر أو سمؼراءة اًمنميػ اعمصحػ قمةـمبا -13

 .اًمػممقك ضمامعة/ وأصقًمف اًمػؼف سمؼسؿ مشارك أؾمتاذ /

 :والعمارة اإلسالمية الفنون في الشريف المصحف: الرابعة الجلسة
 واًمتؼسقؿ واًمقىمػ اًمؼراءة وبط سمعالمات وقمالىمتفا واًمتذهقب اًمزظمرومة أقمامل  -14

 أصمار سمؽؾقة اإلؾمالمقة أصمار أؾمتاذ /اًمؽحالوي حمؿد حمؿد د.أ، يػاًمنم سماعمصحػ
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 .سماًمؼاهرة اإلؾمالمل اًمػـ متحػ إدارة جمؾس رئقس ،اًمؼاهرة ضمامعة

 أصمار معفد /اًمغقل ومراج حمؿد إؾمتاذ، ومصقراهتا اًمنميػة اعمصاطمػ زظمرومة  -15

 .اًمؼاهرة ضمامعة

 /اًمسامرائل ؾمامل إياد .د، اهب واًمتعريػ أمهقتفا: إًمػقة اعمخطقـمة اعمصاطمػ  -16

 .اًمعراق /شمؽريت ضمامعة

  .د، كؿقذضما اعمقصؾ مديـة :اإلؾمالمل اًمعريب اًمؽماث ذم اعمخطقـمة اعمصاطمػ  -17

 .اًمعراق /اعمقصؾ ضمامعة /اًمرائد اهلل قمبد أمػم رائد

 اًمعامرة يمؾقة /احلـش إدهام د.أ، اًمنميػ اعمصحػ ًمؽتاسمة اًمقاضمب احلسـ ومؼف  -18

 .اًمعاعمقة اإلؾمالمقة اًمعؾقم ضمامعة /اإلؾمالمقة واًمػـقن

 :الكريم القرآن وعلوم الشريف المصحف: الخامسة الجلسة
 طماشمؿ.د، واًمدٓٓت واًمتطقر اًمتاريخ: اًمنميػة اعمصاطمػ ذم اًمقىمػ قمالمات  -19

 .اًمؼدس / اًمؼدس ضمامعة /اعمشارك اًمؼراءات أؾمتاذ /اًمتؿقؿل ضمالل

 اًمؼراءات أؾمتاذ /اعمسئقل اًمعكم قمبد .د.أ، اعمغرسمقة اعمصاطمػ ذم اذهبطقة اًمقىمقف  -02

 .وماس / اهلل قمبد حمؿد ؾمقدي سمجامعة

 إوىماف سمقزارة واقمظ/صماسمت قمكم .د، اًمؼرآكقة واًمؼراءات اًمنميػ اعمصحػ  -01

 .ىمطر /اًمدوطمة / اًمؼطرية

 مصطػك كقحد.  اًمعؿقد، وكؼد قمرض :إقمجؿقلم سملىمالم اًمنميػ اعمصحػ يمتاسمة  -00

 . إردكقة اعمسؾحة اًمؼقات ،ةــالمقـاإلؾم قمـؾـًمؾع ــاحلس رـإمق ةـيمؾق دـقمؿق/اًمػؼػم

 كجؿ حمؿد .د، اعمعاسة اًمتحديات مـ اًمعرسمقة اًمؾغة طمػظ ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن دور  -03

 .سمـغالديش /ؿمقتاهمقكغ / اًمعاعمقة اإلؾمالمقة اجلامعة /اًمـدوي احلؼ

 :الكريم القرآن وعلوم الشريف المصحف: السادسة الجلسة
 اهلل همرم سمـ ؾمامل .د، اًمضبط ذم واعمغارسمة اعمشارىمة سملم الفواخل اًمقوماق رـمظاه  -04

 .اًمسعقدية /اعمؽرمة مؽة/اًمؼرى أم سمجامعة اًمؼراءات ىمسؿ رئقس /اًمزهراين

 / اذهـائل ؾمامل سمـ اهلل قمبد .د،  اًمسبع سماًمؼراءات اعمخطقط اًمُعامين اعمصحػ  -05

 .امنقمُ  ؾمؾطـة / مسؼط / ىماسمقس اًمسؾطان سمجامعة اعمساقمد اًمتػسػم أؾمتاذ
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 اًمؼراءات أؾمتاذ /ؿمؽري ظماًمد أمحد د.أ، اًمنميػ اعمصحػ ذم اًمضبط قمالمات  -06

 .إردكقة اجلامعة / اًمنميعة سمؽؾقة

 سمـ طمامد.د، واعماكعلم اعمجقزيـ سملم اًمعثامين اًمرؾمؿ سمغػم اًمنميػ اعمصحػ يمتاسمة  -07

 .اًمسعقدية /اًمدمام ضمامعة / اًمؽمسمقة يمؾقة /اًمػريح يعؼقب

 :الشريف المصحف خدمة في المعاصرة دالجهو : السابعة الجلسة
 /ؿمعر أسمق إسمراهقؿ قمادل .د، اًمنميػ اعمصحػ ظمدمة ذم اعمعاسة اًمقؾمائؾ -08

 .ًمؾؼراءات اًمعازم سماعمعفد اعمشارك إؾمتاذ

 ظماًمد حمؿد د.أ، اًمعثامين اًمرؾمؿ شمعؾقؿ ذم اًمنميػ اعمصحػ طمقؾمبة أصمر  -09

 .إردكقة سماجلامعة وأصقًمف اًمػؼف ىمسؿ رئقس /مـصقر

 ضمامعة / صاًمح ظمػمي هباء .د، اًمصقيت سماًمتقضمقف اًمؽريؿ اًمؼرآن شمعؾقؿ عمقىم  -32

 .اعمـقرة اعمديـة / ـمقبة ضمامعة /إسمراهقؿ يمامل أمحد صاومقـاز .د، اعمـقرة اعمديـة /ـمقبة

 اًمتػسػم أؾمتاذ /اًمدىمقر ؾمؾقامن .د، اًمعثامين سماًمرؾمؿ وقمالىمتف سمرايؾ سمؾغة اعمصحػ يمتاسمة  -31

ملم - إردكقة امعةاجل / اًمنميعة سمؽؾقة اعمساقمد  .اًمؽريؿ اًمؼرآن قمغم اعمحاومظة جلؿعقة اًمعام ٕا

 همػم حمارض /اًمؼضاة قمصام حمؿد .د، اًمنميػ اعمصحػ وظمدمة اذهاؿمؿققن  -30

 .ًمؾؼراءات اًمعازم سماعمعفد متػرغ

 :الثامنة الجلسة
 قمقدة مقؾمك مفـد .د، اًمنميػ اعمصحػ ظمدمة ذم واًمزمـل اًمؾقين اًمؽممقز  -33

 .(إردين إدوية دًمقؾ) يمتاب ممًمػ

 أكقر .د، قمؾقفا اعمؽمشمبة اًمػؼفقة وأصمار اًمنميػ ًمؾؿصحػ اخلادمة اًمتؼـقات  -34

 .اًمشارىمة ضمامعة / اًمنميعة يمؾقة / اًمشؾتقين

 .اًمسعقدية / طمائؾ ضمامعة/اعمحامقد ؿمقيش .د، وطمقؾمبتف اًمنميػ اعمصحػ ـمباقمة  -35

 قمرض :وـمشؼـد سمصـعاء اًمنميػ اعمصحػ خمطقـمتل حتريػ دقماوى  -36

 .إردن /اًمزرىماء ضمامعة / اًمنميعة يمؾقة / اًمنميػ اًمرطمقؿ قمبد .د، كؼدو

 ؾمؿقة /إؾمتاذة، وشمؼقيؿ دراؾمة :اًمنميػ ًمؾؿصحػ اإلكجؾقزية اًمؽممجات  -37

 .سمريطاكقا /ًمقدز ضمامعة ذم ديمتقراة ـماًمبة /اًمؼضاة احلؿقد قمبد
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 زيـ حمؿد د.أ، احلداصمقلم وضمحقد اعمستنمىملم طمؼد سملم اًمنميػ اعمصحػ مجع  -38

 .اعمغرب /ؾمؾقامن اعمقمم ضمامعة / أداب يمؾقة /رؾمتؿ اًمعاسمديـ

 :العالم في المسلمين ووحدة الشريف المصحف: التاسعة الجلسة
 /ظمصاوكة اًمؽريؿ قمبد اًمشقخ ؾمامطمة، مسؾؿ يمؾ سمقت ذم اًمنميػ اعمصحػ -39

 .ًمؾؿؿؾؽة اًمعام اعمػتل

 راسمطة قمام أملم / اًمسالم قمبد ضمعػر د.أ، اعمسؾؿلم ووطمدة اًمنميػ اعمصحػ  -42

 .اإلؾمالمقة اجلامعات

 مدير /اعماديؽ حمؿد طمسـ /إؾمتاذ، واًمؼقاس آضمتفاد سملم اًمعثامين اًمرؾمؿ  -41

 .كقايمشقط / مقريتاكقا - واًمؼراءات اعمصاطمػ دراؾمات قمام

 مدرس /اعمقصكم ؾمامقمقؾإ قمزيز ظماًمد، واًمتقومقؼ اًمتقىمقػ سملم اعمصحػ رؾمؿ  -40

 .آكقةاًمؼر واًمدراؾمات ًمؾؼراءات اًمعازم سماعمعفد

 / اًمعقذم ؾمامل حمؿد د.أ معازم، ومفد اعمؾؽ سمؿجؿع اًمنميػ اعمصحػ ـمباقمة  -43

 .اعمصحػ ًمطباقمة ومفد اعمؾؽ عمجؿع اًمعام إملم

 يقؾمػ حمؿد اًمؽػؾ ذو  داشمق .د.أ، اًمنميػ سماعمصحػ اًمعـاية ذم ماًمقزيا ضمفقد  -44

 .ماًمقزيا /ماليا ضمامعة /

 ومفد اعمؾؽ سمؿجؿع ًمنميػا اعمصحػ وشمصحقح عمراضمعة اًمعؾؿقة اًمؾجان ضمفقد  -45

 سماجلامعة اًمؽريؿ اًمؼرآن يمؾقة /اًمشـؼقطل اًمشقخ أمحد حمؿد أملم .د، اعمـقرة سماعمديـة

 .اًمسعقدية اإلؾمالمقة

 أهم توصيات المؤتمر:
    اكطالىما مـ قمظؿة اعمصحػ اًمنميػ ومؽاكتف ذم اًمـػقس هيقب اعمممترون سماعمسؾؿلم

يعـقا سماًمؾغة اًمعرسمقة اًمتل يمتب قمامة وأهؾ اًمؼراءات ورؾمؿ اعمصحػ ظماصة أن 

ٕكف كزل  :اا ـمريً همًض  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اعمصحػ اًمنميػ هبا سملم يدي اًمرؾمقل

 .وما وؾمع اًمسؾػ ذم شمعؾؿ اًمرؾمؿ اًمعثامين جيب أن يسع اعمعاسـي ،سمؾسان قمريب مبلم

   خ يدقمق اعمممترون ضمامعة اًمعؾقم اإلؾمالمقة اًمعاعمقة أن شمباذ مجع ما أمؽـ مـ اًمـس

 .اعمخطقـمة ًمؾؿصحػ اًمنميػ أو مصقراهتا ًمقتسـك ًمؾباطمثلم دراؾمتفا وآؾمتػادة مـفا
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   دقمقة اًمباطمثلم واعمفتؿلم سماًمدراؾمات اًمؼرآكقة إمم آؾمتػادة اًمؼصقى مـ اًمعؾقم

واًمتؼـقات احلديثة وومؼ اًمضقاسمط اًمنمقمقة وشمقفمقػ وؾمائؾ اإلقمالم يماومة ذم جمآهتا 

كشاء مقىمع ظماص قمغم ؿمبؽة آكؽمكت ًمؾؿصحػ وإ ،ًمالقمتـاء سماعمصحػ اًمنميػ

 .وإصدار كنمة دورية ًمؾدراؾمات اًمؼرآكقة ،اًمنميػ واًمدراؾمات اعمتعؾؼة سمف

    اًمدقمقة إمم إكشاء مقؾمققمة قمؾؿقة شمشتؿؾ قمغم ظمطاـمل اعمصاطمػ ذم اًمعامل

وإكشاء مريمز ظماص يعـك  ،وأدوات اًمؽتاسمة اعمتعؾؼة سماعمصحػ اًمنميػ ،اإلؾمالمل

 .ين وشمعؾقؿف ًمضبط يمؾ اخلطقط اًمتل شمؽتب هبا يمؾ اعمصاطمػ ذم هذا اًمعرصسماًمرؾمؿ اًمعثام

    رضورة إكشاء هقئة قماعمقة شمؽقن مفؿتفا مراىمبة ما يصدر مـ ـمبعات ًمؾؿصحػ

 .اًمنميػ أو شمرمجات ًمف واًمرد قمغم اًمشبفات اعمثارة طمقًمف

   يميمد اعمممترون قمغم قمدم ضمقاز يمتاسمة اعمصحػ اًمنميػ سملطمرف همػم قمرسمقة سمحجة 

اًمتسفقؾ قمغم اًمـاـمؼلم سمغػم اًمعرسمقة عما ذم ذًمؽ مـ قمدم اًمدىمة ذم اًمـطؼ مما ىمد يمدي إمم 

 .حتريػ اعمبـك وشمغقػم اعمعـك

    دقمقة اعمـظامت اإلؾمالمقة اعمعـقة إمم آهتامم سمإىمؾقات اعمسؾؿة ذم اًمعامل ظماصة مـ طمقث

 .ت اًمؼرآكقةوومتح معاهد ظماصة سماًمدراؾما ،شمزويدهؿ سمـسخ مـ اعمصاطمػ اًمنميػة

   يثؿـ اعمممترون ضمفقد اذهاؿمؿقلم ذم اعمؿؾؽة إردكقة اذهاؿمؿقة ذم ظمدمتفؿ

ومصحػ آل اًمبقت اًمؾذيـ  ،ًمؾؿصحػ اًمنميػ مـ ظمالل ـمباقمة اعمصحػ اذهاؿمؿل

 .قمـقت هبام وزارة إوىماف واًمشمون واعمؼدؾمات اإلؾمالمقة ذم إردن

   وسمؿجؿع اعمؾؽ ومفد ًمطباقمة  ،ية سمعامةيشقد اعمممترون سمجفقد اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقد

قمغم ضمفقدهؿ اعمباريمة ذم ظمدمة يمتاب اهلل شمعامم ـمباقمة  :اعمصحػ اًمنميػ سمخاصة

 .ا وشمالوةوشمرمجة عمعاكقف وشمػسػمً 

    ا سماًمؼراءات اًمؼرآكقة واًمدراؾمات اعمتعؾؼة هبااًمتقصقة سملن يؽقن اعمممتر اًمؼادم ظماًص. 
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 ة القرآنيةامللتقى العلمي األول للمعاهد العلمي
 مخرجات املعاهد العلمية القرآنية : الواقع واملأمول

 هـ4133/  محرم 14و  14يومي األربعاء والخميس في 
 م1144/ ديسمبر 11 -14الموافق 
 معهد اإلمام الشاطبي بجدة :المنظم

 أهداف الملتقى :
 شمطقير اعمعاهد اًمعؾؿقة اعمعـقة سمتخريج معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ . -1

 ت معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ.شمطقير يمػاءا -0

 شمقطمقد اعمعايػم اًمعؾؿقة عمخرضمات اعمعاهد اًمؼرآكقة. -3

 شمـسقؼ ضمفقد اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقة ذم إقمداد معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ. -4

 اعمتؿقزة ذم اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقة. اًمؼرآن اًمؽريؿاًمتعرف قمغم سمرامج إقمداد معؾؿل  -5

 محاور الملتقى :
 ًمسؾقيمقة عمعؾؿ اًمؼرآن.اًمؽػايات اًمتعؾقؿقة وا -1

 ـمرق شمؼقيؿ خمرضمات اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقة. -0

 .ضملم مـ اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقةواىمع اعمعؾؿلم اعمتخر -3

 سمرامج كققمقة متؿقزة ذم اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقة. -4

 .وؾمائؾ شمطقير معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ -5

   الملتقى: أبحاث
 حلولواقع المعاهد: التشخيص وال : المحور األول

 د. قمطقة خمتار قمطقة طمسلم . ،ودور ظمرجيقفا  اًمؼرآكقة شمققمقة اعمجتؿع سماعمعاهد  .1

إقمداد معّؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم معفد اإلمام اًمشاـمبل ذم اعمؿؾؽة اًمعرسمقة  .0

د. صاًمح سمـ ، مؼاركـــــة دراؾمــةراءات ذم مجفقرية مرص اًمعرسمقة : اًمسعقدية ومعفد اًمؼ

 .اًمدىمؿػمي ًمزهراين، ود. ؾمعقد همريبحيقك ا

 ؾمؾقامن اًمػقزان . سـم قمكم اًمؽريؿ، اًمؼرآن معؾّؿل إقمداد معاهد ممهالت اقمتامد ظمطقات .3
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 .اًمزسمقدي ذايمر  سـم محزة مقداكقة، دراؾمة :اًمؼرآكقة اعمعاهد ظمرجيق يقاضمففا اًمتل اًمتحديات  .4

 تقويم مخرجات المعاهد: المعايير والمؤشرات : المحور الثاني

ـ إسمراهقؿ اًمزهراين .  اًمؽمسمقية، وشمطبقؼاهتا قةاًمؼرآك اعمعاهد ـمالب ظمصائص .5  أ.د. قمكم سم

ـ صاًمح احلؿقيض. ،كظرات شمؼقيؿقة مؼررات اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقة: .6  د. إسمراهقؿ سم

ـ محد اًمـؼقثان . اًمؼرآكقة، اًمعؾؿقة اعمعاهد ذم اًمشامؾة اجلقدة حتؼقؼ وآصمار معايػم .7  د. إسمراهقؿ سم

 .محاد سمـ قمبداًمرمحـ اًمعؿر ،اًمؽريؿ اًمؼرآن امتمعؾّ  عمعاهد اعمتؿقز إداء معايػم .8

 قرآن الكريم: الكفايات والوسائل تطوير معلم ال المحور الثالث :
دة اًمؼرآكقة اًمتالوة .9  هماكؿ. د.أ ، وشمعؾقؿقةٌ  قمؾؿقة رضورة: اًمتعؾقؿ معاهد ذم اعْمُقطمَّ

 .احلؿد ىمدوري سمـ

 .زسمادي قمكم شمقومقؼ. د ،اًمؼرآن عمعّؾؿ واًمؽمسمقية اًمتعؾقؿقة اًمؽػايات .12

 ومماد. د ،مقداكقة دراؾمة: اًمؼرآكقة احلؾؼات عمعؾؿ اًمتدريبقة آطمتقاضمات حتؾقؾ .11

 .د. يعـ اهلل سمـ قمكم اًمؼرين   و  مرداد  صدىمة سمـ

د. هاؿمؿ  ،معّؾامت اًمؼرآن واًمتحضػم اعمـززم ًمؾدرس اًمؼرآين : دراؾمة مقداكقة .10

 سمـ قمكم إهدل .

ـ سمعد ذم اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقة شمصقر مؼؽمح ٕؾمس إقمداد معّؾؿ اًمتعؾقؿ قم .13

 د. ـماًمب سمـ صاًمح اًمعطاس . ،اًمعرسمقة اًمسعقديةسماعمؿؾؽة 

شمقفمقػ وؾمائؾ اًمتعؾقؿ آًمؽؽموين واًمقؾمائط اعمتعددة ذم ظمدمة شمعؾقؿ اًمؼرآن  .14

 د. ومادي سمـ حمؿقد اًمرياطمـة . ،اًمؽريؿ

 .أيؿـ سمـ ياؾملم اًمشقخ ،شمؼـقات شمعّؾؿ وشمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ .15

 ارب والبرامج النوعية في المعاهدالتج لرابع :المحور ا
ـاهج وشمدريسفا  .16 ـ حيقك اًمشفري .، دمرسمة معفد اإلمام اًمشاـمبل ذم إقمداد اعم  د. كقح سم

. د واعمؼررات، اعمـاهج صقاهمة ذم دمرسمة معفد اًمػتقات ًمؾؼرآن اًمؽريؿ سمؼميدة .17

 .اًمسقػ اهلل قمبد سمـ حمؿد
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عقة حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿـطؼة دمرسمة دسمؾقم مديرات اعمدارس اًمـسائقة سمجؿ .18

 همدير سمـت قمبد اهلل اًمغقالن . ،اًمرياض

ؿمقىمل  ،رؤية شمؽامؾقة ٕدوار اعمعاهد اًمؼرآكقة: معفد اإلمام اسمـ يمثػم كؿقذضماً  .19

 .سمـ ؾمامل سماوزير

 توصيات:ال
 دمارب مـ واإلومادة إيماديؿقة، سمراجمفا اقمتامد إمم اًمؼرآكقة اعمعاهد ؾمعل رضورة. 1

 . اعمطؾب هذا ذها حتؼؼ لاًمت اعمعاهد

 وًمقائحفا مـاهجفا ذم إيماديؿقة سماًمنموط آًمتزام قمغم اًمؼرآكقة اعمعاهد طمث. 0

 .  اًمتعؾقؿقة وسمراجمفا

 وسملم سمقـفا اًمنمايمات وقمؼد ، اًمؼرآكقة اعمعاهد سملم واًمتـسقؼ اًمتعاون ضمسقر مد.  3

 . وهمػمها دكقةاعم اخلدمة ووزارة اًمتطقير ومرايمز يماجلامعات : اعمختصة اجلفات

 ، اًمؼرآكقة اعمعاهد خلرجيل مـاؾمب شمصـقػ وومؼ وفمقػل يمادر ووع إمم اًمسعل. 4

 . اعمختصة اجلفات مع ذًمؽ ذم واًمتـسقؼ

 اًمتعؾقؿقة اًمؽػايات مـ اخلرجيلم طماضمة سمتؾبقة آًمتزام قمغم اًمؼرآكقة اعمعاهد طمث .5

 . وهمػمها واعمفـقة واًمؽمسمقية

 اعمعايػم وومؼ وشمطقيرها وشمؼقيؿفا اًمؼرآكقة اعمعاهد عمؼررات اًمدورية اعمراضمعة.  6

 داظمؾ اعمامصمؾة اعمعاهد وضمفقد دمارب مـ اإلومادة مع قمؾقفا، اعمتعارف واًمؽمسمقية اًمعؾؿقة

 . وظمارضمفا اعمؿؾؽة

 أهؾ مـ إيمػاء إمم وشملًمقػفا اًمؼرآكقة اعمعاهد مـاهج وقاسمط ووع إؾمـاد. 7

 .  اًمعؾقم شمؾؽ شمدريس ذم ـمقيؾة سمخؼمة يتؿتعقن واًمذيـ اًمتخصص

 اًمتعؾقؿ واؾمؽماشمقجقات ، ووؾمائؾف اإلًمؽؽموين اًمتعؾقؿ سمؼمامج آهتامم رضورة. 8

 إقمداد أؾماؾمقات مـ اعمفارات هذه وضمعؾ ًمذًمؽ، اعممهؾلم اعمعؾؿلم وإقمداد سُمعد، قمـ

 . اعمجال هذا ذم اعمؼؽمطمة اًمتصقرات مـ وآؾمتػادة ، اًمؼرآن معؾؿ
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 ضمقدة ذات شمؼـقات إلكتاج اًمتعؾقؿ شمؼـقات ذم عمتخصصةا اعممؾمسات مع اًمتعاون. 9

 .  وقمؾقمف اًمؼرآن جمال ختدم قماًمقة

 . اًمؼرآكقة اعمعاهد مجقع ذم اجلقدة ًمتحؼقؼ اعمتؿقز إداء معايػم شمطبقؼ إمم اًمسعل. 12

 ، اعمجتؿع ذم ورؾماًمتفا اًمؼرآكقة، اعمعاهد سملهداف اعمجتؿع شمعريػ رضورة. 11

 .  ذًمؽ ًمتحؼقؼ اعمختؾػة اإلقمالم وؾمائؾ مـ وآؾمتػادة

 إمم آضمتامقمقة اعمؽاكة وذوي إقمامل ورضمال اعماكحة اعممؾمسات دقمقة. 10

 .  اًمؼرآكقة اعمعاهد سمرامج دقمؿ ذم اعمشاريمة

 ذهؿ، اًمتطقيرية اًمؼمامج وووع معفؿ، واًمتقاصؾ سماخلرجيلم آهتامم .13

 .  اًمؽريؿ اًمؼرآن ظمدمة ذم وشمقفمقػفؿ

 سمعد اًمؼرآكقة اعمعاهد اومتتاح ذم اًمتقؾمع قمغم سماعمؿؾؽة ًمتحػقظا مجعقات طمث. 14

 .   ًمذًمؽ اًمالزمة اإلمؽاكات وشمقومر ، اًمنموط اؾمتقػاء

 اًمؼقام قمغم وآضمتامقمقة اًمؽمسمقية إىمسام ذم اًمعؾقا اًمدراؾمات ـمالب طمث. 15

 .  اًمؽريؿ اًمؼرآن ومعؾامت معؾؿل إقمداد سمرامج شمطقير ذم ًمؾؿسامهة قمؾؿقة سمدراؾمات

 آطمتقاضمات طمسب وشمـقيعفا ، اًمؼرآكقة اعمعاهد ذم اًمتدريب سمرامج شمطقير. 16

 . أهداومفا مع اعمتقاومؼة

 وشمشجقعف، ودقمؿف واًمؼراءات، اإلىمراء ذم اعمتؿقزة اًمعؾؿقة اًمؽػاءات اؾمتؼطاب. 17

 . ذًمؽ سمتسفقؾ اعمختصة اجلفات وخماـمبة

 ذم متخصصة ؾقةيم إمم اًمشاـمبل اإلمام معفد حتقيؾ منموع سمدقمؿ اًمتقصقة. 18

 . إظمرى اًمؼرآكقة اعمعاهد مـ ًمذًمؽ يتلهؾ ما ويمذًمؽ ، اًمؼرآن وقمؾقم اإلىمراء

 يمؾ وذًمؽ ، سماعمؿؾؽة اًمؼرآكقة ًمؾؿعاهد اًمعؾؿل اعمؾتؼك قمؼد سمتؽرار اًمتقصقة. 19

 . معلم مقوقع ذم قماملم

 وإوىماف اإلؾمالمقة اًمشمون وزير معازم إمم ؿمؽر سمرىمقة سمتقضمقف اًمتقصقة. 02

 اعمشاريملم سماؾمؿ ، اًمشقخ آل حمؿد سمـ اًمعزيز قمبد سمـ صاًمح اًمشقخ واإلرؿماد قمقةواًمد

 . اعمؾتؼك ذم واحلضقر
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 اإلنسانية الحضارة بناء في ودوره للقرآن الكريم العاملي املؤتمر
 (نزوله على قرنًا( 41) مرور بمناسبة)

 م1144ديسمبر 44 – 44 =هـ 4133محرم  11 – 11 السبت -الخميس 
 السودان الخرطوم: - جامعة إفريقيا العالمية المنظم :

 المؤتمر: أهداف
 ىمركاً  قمنم أرسمعة مرور سمؿـاؾمبة اًمؽريؿ اًمؼرآن مائدة طمقل واعمػؽريـ اًمعؾامء مجع  -1

 . كزوًمف قمغم مقالدياً 

 ، اًمطبقعقة اًمعؾقم ذم اإلقمجاز مظاهر مـ اًمؽريؿ اًمؼرآن يتضؿـف قمام اًمؽشػ -0

 . واإلكساكقة ، واًمرياوقة

 .اإلكسان سمسؾقك شمرشمؼل وأظمالىمقة وشمرسمقية، إيامكقة، ىمقؿ مـ اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم ام إفمفار -3

 .اإلكساكقة هبا هتتدي وشمنميعات ومبادئ، أطمؽام، مـ اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم ما سمقان -4

 . واإلؾمالمقة اًمعرسمقة اًمعؾقم ذم وأصمرها اًمؼرآكقة اًمدراؾمات شمـقع إسمراز -5

 . ؿاًمؽري اًمؼرآن ذم اًمؾغقي اإلقمجاز ضمقاكب شمقوقح -6

 .ومؽان زمان ًمؽؾ وصالطمقتف اإلكساكقة احلضارة قمغم اًمؽريؿ اًمؼرآن أصمر سمؾقرة -7

 : المؤتمر محاور
 .اًمؼرآن ذم اًمعؾؿل اًمعؼؾ سمـاء ذم اًمتقطمقدية اًمرؤية: إَول اعمحقر

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن قمؾقم: اًمثاين اعمحقر

 .اًمعامل ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن شمعؾقؿ كظؿ :اًمثاًمث اعمحقر

 .اعمعاس اًمعامل ذم اًمؼرآكقة ًمدراؾماتا: اًمراسمع اعمحقر

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اًمعؾؿل اإلقمجاز :اخلامس اعمحقر

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم إظمالق :اًمسادس اعمحقر

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم إطمؽام: اًمساسمع اعمحقر

 .اإلكساكقة احلضارة ذم اًمؼرآن أصمر :اًمثامـ اعمحقر

 .اًمؽريؿ واًمؼرآن اًمؽمسمقة :اًمتاؾمع اعمحقر
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 المؤتمر : اثبحأ
 لحوار اإلسالمي(: الرؤية التوحيدية في بناء العقل العلمي )ااألول  المحور

 .أ.د. اًمسقد حمؿد اًمسقد، احلقار مع همػم اعمسؾؿلم مـ مـظقر ىمرآين .1

 .ىماؾمؿ ضماظمايت، د.اًمؽالم وقمؾؿ اًمعؼقدة عمدارس اًمتقطمقدي ًمؾػؽر اًمؼرآكقة إؾمس .0

أيؿـ حمؿد د. ،ػم اعمسؾؿ: )دراؾمة شملصقؾقة(مع هم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿاحلقار اإلقمالمل  .3

 .قمبد اًمؼادر

 .د. قمثامن قمكم طمسـ، ظمصائص احلقار وأؾماًمقبف ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .4

5. The Qur’anic concept of Tasbih (glorification of God)، .د. محؽة اهلل سماسمق 

 .د. قمكم هارون حمؿد، ومقاكعف ومقائده أؾمباسمف أمهقتف اًمؼرآن ذم اًمتدسمر .6

 قرآن الكريم )لغة القرآن(: علوم الالثاني  المحور
د. ، اًمؽممجات اًمعؼمية عمعاين اًمؼرآن اًمؽريؿ: )اًمتاريخ، إهداف واإلؿمؽاًمقات( .7

 .أمحد اًمبفـز

ص( .8  ذم دراؾمات قمؾقم اًمؼرآن )رؤية شملصقؾقة(، د. رؿمقد قمؿران. كظرية )ًمساكقات اًـم

 ة، د. صديؼ آدم سمريمات. إؾمفامات ًمغة اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اًمدراؾمات اًمؾغقية اعمعاس .9

دراؾمة ظماصة سمؾغة )ت اًمشعقب اًمـاـمؼة سمغػم اًمعرسمقة أصمر اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم ًمغا .12

 .أ. أيقب ؿمقخ أمحد روماقمل،  (اذهقؾما

 لقرآن الكريم )المدارس والخالوي(: نظم تعليم االثالث  المحور
 قمالم أمحد. اؾمتخدام اًمـشء اعمسؾؿ ًمؾتؼـقات احلديثة ذم شمعؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ، د. حمؿد .11

اعمدارس اًمؼرآكقة ودورها ذم سمـاء اًمثؼاومة اإلؾمالمقة ذم ذق أومريؼقا )زكجبار  .10

 .د. قمقسك زيدي،  كؿقذضمًا(

صماين  د.، كظام شمعؾقؿ اًمؼرآن احلديث ودوره ذم إضمادة اًمؼراءة ذم ذق إومريؼقا .13

 .مقؾمك أياهمل

ضة اإلكساكقة اخلالوى ودورها ذم شمعؾقؿ اًمؼرآن سمبالد اًمسقدان وأصمر ذًمؽ  ذم اًمـف .14

 .حمؿد اًمـاير قمكم اًمـاير د.، )ظمالوى اًمغبش كؿقذضمًا(

 اًمعالىمات اًمعامة ذم ظمالوي اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اًمسقدان، أ. قمبداحلؿقد اًمبنمى. .15
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 )الدعوة(: الدراسات القرآنية في العالم المعاصر الرابع  المحور
، (دراؾمة شمطبقؼقة)اًمة اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿؽة اعمؽرمة منموع اًمـبل اًمعظقؿ إلسمالغ رؾم .16

 .حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمرسمقعة د.

 .معاذ حمؿد قمبد اهلل اًمبقاكقين د.، اعمـاهج اًمدقمقية ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .17

 .حمؿد أسمق اًمػتقح اًمبقاكقين د.، اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمدقمقة .18

 .اًمسامين اًمـرصي حمؿد د.، اًمند اًمتارخيل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .19

ًمثالصمة إظمػمة دراؾمة شمطبقؼقة قمغم إضمزاء ا)ـفج اًمتارخيل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: اعم .02

 .قمبداعمـعؿ يقؾمػ قمبد احلػقظ د.، مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ(

 والقراءات( : نظم تعليم القرآن الكريم )المدارسالخامس  المحور
 وصػقة دراؾمة): آؾمقا ذق ضمـقب مـطؼة ذم وقمؾقمف اًمؽريؿ اًمؼرآن شمدريس كظؿ .01

 .أ. قمثامن حمؿد قمثامن، ( حتؾقؾقة

 .أ.د. اًمطاهر حمؿد داؤود، ياػمارس اًمؼرآكقة ذم كقجاعمد .00

 .د. سمامبا يقؾمػ، دور حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم يمقت دايػقار .03

إمام دار اذهجرة ذم اًمؼراءة واإلىمراء )كاومع سمـ أيب كعقؿ اعمدين( ؾمػمشمف واًمتعريػ  .04

 .د. حمؿد شمقم طمامد، سمؼراءشمف

، ت ذم وؾمط إومريؼقااعمؼرئ اًمشقخ اًمؼقين طمسـ قمؿر ودوره ذم كنم اًمؼراءا .05

 .اًمؼقين. إدريس أمحد قمثامن

 ، د. حمؿد يمقاري. ذم ؿمامل كقجػميا:)كظرة شمارخيقة( اًمتعؾقؿ اًمؼرآين واًمسقاؾمقات احلؽقمقة .06

 وم القرآن الكريم )معاني القرآن(: علالسادس  المحور
د. يمامل ، ىمضقة إًمػاظ همػم اًمعرسمقة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم وقء قمؾؿ اًمؾغة احلديث .07

 .د ضماه اهللحمؿ

د. قمبد ، مـ مطاقمـ احلداصمقلم طمقل دراؾمة اًمـص اًمؼرآين وـمرق اًمرد قمؾقفؿ .08

 .اًمـقر حمؿد اعماطمل

 .Dr. Adama Baubaطمريمة شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ وشمرمجة معاكقف إمم ًمغات همرب إومريؼقا،  .09

 في العالم المعاصر)حقوق اإلنسان(: الدراسات القرآنية السابع  المحور
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د. إسمراهقؿ حمؿد ، اًمؽريؿ اًمؼرآن وقء ذم اًمعؿؾقة وشمطبقؼاهتا :ةاًمدوًمق اًمعالىمات .32

 .أمحد اًمبؾقًمة

طمؼقق اعمرأة ذم اإلقمالن اًمعاعمل حلؼقق اإلكسان ذم وقء ما ضماء ذم اًمؼرآن  .31

 .أ. هتاين إسمراهقؿ حمؿد، اًمؽريؿ

 .إصقل اًمؼرآكقة وطمرية اًمتعبػم ومؽاكة اًمتنميعات اًمقوعقة مـفا، أ. سماقمزيز قمكم اًمػؽل .30

اعمبادئ اإلكساكقة حلامية طمؼقق اإلكسان أصمـاء اًمـزاقمات اعمسؾحة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  .33

 .د. سمدر اًمديـ قمبد اهلل طمسـ، واًمؼاكقن اًمدوزم اإلكساين

34. A CRITICAL STUDY OF SOME CONTEMPORARY APPROACHES TO 

HUMAN RIGHTS IN THE QUR’AN  ،.أ. ؾمؾقامن دوكؼر 

 ية في العالم المعاصر )االقتصاد(قرآن: الدراسات الالثامن  المحور
 اًمؼرآن ذم اخلارـمة اعمعرومقة وطمريمة اإلصالح ذم إمة، د. طمسان قمبد اهلل طمسان. .35

 د. اعمعز هلل صاًمح اًمبالع. أصقل اعمعامالت اعماًمقة وآىمتصادية ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، .36

د. ، سؾؿآيات اإلكػاق ذم صقرة اًمبؼرة معاجلة اًمؼضايا آىمتصادية ذم اعمجتؿع اعم .37

 .يقؾمػ مخقس أسمق روماس

، أ.  ﴾ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴿اًمؼرآين واحلؾ اًمعاعمقة آىمتصادية إزمة  .38

 حمؿد كقر قمكم قمبداهلل.

 . د. قمكم قمبد اهلل حمؿد، ظمصائص إطمؽام شمطبقؼًا قمغم اًمعبادات .39

 )العلوم الطبيعية واإلنسانية(في القرآن الكريم اإلعجاز العلمي  التاسع: المحور
 اًمؼرآن إقمجاز قمغم ضمديدة شمشفد يمقكقة اًمؽقين ًمؾؼرآن اًمؽريؿ: )طمؼائؼ اإلقمجاز .42

 .م. قمبد اًمدائؿ اًمؽحقؾ، اًمعرص( هذا ذم

پ  پ  ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿: شمعامم ىمقًمف ذم اًمعؾؿل اإلقمجاز .41

 .د. أمحد قمبد اًمعزيز أمحد،  ﴾ٿ  ٿ   ٿٺ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ٺ  ٺ

اّصة سمصـاقمة اًمقازع وآصمارها ذم اإلقمجاز اًمتنميعل ًمؾؼرآن اًمؽريؿ: )دراؾمة ظم .40

 .قمز اًمديـ ىمشـقط )اجلزائري(، اًمتنميع اإلؾمالمل(

 .أ. هاج قمثامن قمؿر، اإلقمجاز اًمؼرآين اًمعؾؿل ذم اإلطمصاء وأمهقتف وؿمؿقًمف .43
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 .أ.د. مبارك حمؿد قمكم اعمجذوب، اًمتـقع اًمبنمي .44

 : اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم )العلوم الطبيعية(العاشر المحور
مبققع  أ.د.، اطمؾ شمؽقيـ اجلـلم واًمطب احلديث ذم وقء اإلؿمارات اًمؼرآكقةمر .45

 .مصطػك قمبد اًمقهاب

 إقمجاز اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمعؾؿل ذم قمؾقم اًمرياوقات، د. مجال اًمديـ حمؿد مصطػك. .46

حمؿد  أ.د.، اًمؼؾب ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: )ـمبقعتف وظمصائصف ومفامف اًمقضمداكقة( .47

 .طمسـ أمحد ؾمـادة

 .د. أمحد طمسـ قمؿر، جاز اًمؼرآينشماريخ قمؾؿ اإلقم .48

 سماًمزيتقن ظماصة دراؾمة) اًمؼرآن ذم ًمألؿمجار احلديث اًمعؾؿل اإلقمجاز .49

 .    قمبد اعمجقد قمبداًمرطمقؿ احلاج أ.(، واًمقؼطلم

 : التربية )مبادئ ومفاهيم(الحادي عشر  المحور
 ومؾسػة اًمؽمسمقة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ )اًمرؤية اًمشامؾة ًمإلكسان(، د. قمؿر أمحد ؾمعقد. .52

 .د. حمؿد قمؾؿ اًمديـ معروف، مضاملم اًمؽمسمقة اًمبقئقة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .51

اعمػاهقؿ اًمؽمسمقية ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وإؾمؽماشمقجقة شمعؾؿفا ذم مادة إطمقاء سماًمتعؾقؿ  .50

 .د. قمبد اًمرطمقؿ أمحد ؾمامل، اًمعام ذم اًمسقدان

 .د. حمل اًمديـ قمبد اًمرطمقؿ طمسـ، مبادئ شمرسمقة إـمػال ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .53

  .أ. أمقؿة قمؾقب حمؿد، ذم اخلطاب اًمؼرآين ًمؾرؾمؾ ×صقصقة اًمـبل ظم .54

 : التربية )أساليب وقيم(الثاني عشر  المحور
، أؾماًمقب اًمؽمسمقة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ دراؾمة ظماصة سملؾمؾقب اًمؽمهمقب واًمؽمهقب .55

 .د.أمحد اًمريح يقؾمػ أمحد

 يس قمكم اًمطقب.اًمؼقؿ اًمؽمسمقية ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ )شمرسمقة اًمؼؾقب كؿقذضمًا(، د. إدر .56

 .د. طمسـ قمكم اًمسايؼل، أظمالق اًمصحاسمة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .57

 .أ. هتاين وداقمة قمثامن، اًمؼقؿ آضمتامقمقة اًمؽمسمقية ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .58

 إظمالق ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ مرشمؽز ًمبـاء احلضارة اإلكساكقة، د. طمسـات قمقض ؾمايت.  .59
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 (2:  مقدس) السنوي الدولي القرآني املؤتمر
 م13/1/1141-11هـ = 31/3/4133: والخميس اءاألربع

 كوااللمبور الماليزية العاصمة في ماليا جامعة في الكريم القرآن بحوث مركز
 أهداف المؤتمر:

 .ودراؾماهتا اًمؼرآكقة اًمبحقث ذم ضمديد يمؾ إمم اًمتقصؾ -1

 .اعمتؿقز اًمعؾؿل اًمؾؼاء هذا ظمالل مـ سمحثقة قمالىمات إىمامة -0

 . ووصمقؼاً  مباذاً  ارشمباـماً  اعمتلم اهلل سمحبؾ افرسمطو واكتامئفا، إمة هقية زيعزشم -3

 : المؤتمر محاور
 اًمعـاية ذم واعمحؾقة واًمدوًمقة اًمعاعمقة ًمؾجفقد شمؼقيؿقة قثـسمح: إول اعمحقر

 . اًمؽريؿ سماًمؼرآن

 اًمؼرآن ذم واعمحدصملم اًمؼدامك اًمعؾامء عمصـػات مـفجقة سمحقث: اًمثاين اعمحقر

 . وقمؾقمف اًمؽريؿ

 .وإقمجازه اًمؼرآن ًمبقان اعمتجددة ًمألوضمف وصػقة سمحقث: ثاًمثاًم اعمحقر

 ذم احلاؾمقب وقمؾقم احلديثة اًمتؽـقًمقضمقا ٕصمر حتؾقؾقة سمحقث: عـاًمراسم اعمحقر

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن

 .معاكقف وشمرمجة اًمؽريؿ اًمؼرآن شمػسػم ذم طمديثة سمحقث: اخلامس اعمحقر

 .اومؽاكـ ًمزماكـا اًمؼرآن ًمصالطمقة دقمقية سمحقث: اًمسادس اعمحقر

 : أبحاث المؤتمر
 األول المحور

 . اًمنميػ سماعمصحػ اًمعـاية ذم ماًمقزيا ضمفقد ،يمسار ىماؾمؿ أمحد. د -1

 شمطقير ذم ودوره اًمؼرآكقة ًمؾدراؾمات شمػسػم مريمز ،اًمؼرر قماسمد سمـ طماشمؿ. د  -0

 . اًمؼرآكقة اًمدراؾمات

 ذم ضمامعات أرسمع: سماًمؼرآن اًمعـاية ذم اجلامعقة اًمدراؾمات ،أسمقيساين طمسلم. د -3

 . كؿقذضماً  ن:إيرا
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 اًمسعقدية اًمعرسمقة اعمؿؾؽة ذم اًمتعؾقؿقة اعممؾمسات ،اًمؼرر محاد اهلل قمبد. د -4

 . اًمؼراءات ظمدمة ذم ودروها

 اًمؽريؿ اًمؼرآن كنم ذم اًمؼرآكقة اعمساسمؼات ضمفقد ،اًمـايؿ إدريس همقين قمكم -5

 . كقجػميا ذم سماًمتجقيد

 .ؾقؾقةحت دراؾمة: أقمجؿل اًمؼرآن ذم هؾ: يمتاب ،اًمطقاري حمؿد اكتصار -6

 . اًمـبقية واًمسـة اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اعمحارم زكا ،اًمغقل أمحد قمؿر سماهرة -7

 ذم ُاعمقؾمقؼل واجلرسِ  احلروف َأصقات قمـد سمقاكِقة وىمػات ،اًمؽمك قمادل ريؿ -8

 . قمؿ ضمزء

 واًمسـة اًمؼرآن ذم أصقًمف سملم اًمتلمكم سماًمتػؽػم اًمعالج ،اجلبقري ضمقاد ذوق -9

 . اعمعاسة اًمعؾؿقة واًمرؤية

 . اخلؾع مسلًمة ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن إقمجاز ،مايض ؾمعد ومرج صباح  -12

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن شمػسػم طمقل ىمرآكقة إواءات ،زيدان حمؿد أذف. د  -11

 ًمطؾبة اإلحتاف شمػسػمه ذم اعمؼبكم اإلمام مـفج ،اًمـفاري أمحد أملم. د  -10

 .(ادًمةعمجا ضمزء): اًمؽشاف

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن حتػقظ ذم وـمريؼتفا ًمقبقا ذم اًمؽتاشمقب ،صادق اعمؼموك صادق. د  -13

 واىمع قمالج إمم اًمقؾمطقة مـ اًمؼرآكقة احلضارة ظمصائص ،ًمعجال ـمارق. د  -14

 . واًمتخطقط اإلكسان

 اعمعامالت ذم وأصمرها واًمعؼقد سماًمققمقد اًمقوماء ،اعمخالذم حمؿد اهلل قمبد .د  -15

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن وقء ذم اعماًمقة

 . اً وشمارخي كشلةً  اًمؼرآن قمؾقم مـاهج ،اجلديماوي حمؿد آدم  -16

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم واحلضارية إظمالىمقة اًمؼقؿ ،اًمنميػ رومعان ؾمؾامن  -17

 آل ذم دراؾمة: اًمـيص سماًمتامؾمؽ وقمالىمتفا اعمـاؾمبة أمهقة ،أشمقشمؾقطق اًمسالم قمبد  -18

 . واًمـساء قمؿران

 ىمصة: اًمؼصص شمػسػم ذم اًمؼرآن مؼاصد مراقماة ،متزهملم داود سمـ حمؿد  -19
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 . كؿقذضماً َ اًمسالم قمؾقف يقؾمػ

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن ظمدمة ذم آدم حمؿقد ضمعػر اًمشقخ ضمفقد ،يؾقا قمقسك رمـصق  -02

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن طمػظ ذم اًمعصبقة اًمؼمجمة قمؾؿ أصمر ،اًمعباد أمحد اًمديـ شماج  -01

 إزمات مقاضمفة ذم ودورها اإلدارية اإلؾمؽماشمقجقات ،ؾمؾامن قمؾقان ضمالل  -00

 . اًمؼرآن ذم آىمتصادية

 .ىمرآكقة دراؾمة: أؾمسفا وأسمرز مػفقمفا ىمائقةاًمق اًمؽمسمقة ،زيقد طماومظ طمسـل طمازم  -03

 ،ؾمقؾمققًمقضمقة دراؾمة: اًمسؾبل وأصمرهؿ اعمـاومؼقن ،حمؿد سمـ حلبايب احلسـ  -04

 . كؿقذضماً  اعمـاومؼقن ؾمقرة

 .اًمنمقمقة إطمؽام اؾمتـباط ذم اعمقوققمقة اًمقطمدة أصمر،ضماؾمؿ ظمضػم قمالء  -05

 (العلماء جهود) الثاني المحور
 . اًمتػسػم أصقل سمقان ذم امءاًمعؾ ضمفقد ،احلؿقيض إسمراهقؿ. د  -06

 .اذهجري اخلامس اًمؼرن ذم اًمؼراءات قمؾؿ ذم اًمعؾامء ضمفقد ،احلرييص أمحد.د  -07

 . اًمؼراءات كظؿ ذم اًمعؾامء ضمفقد ،اًمزهراين ؾمامل. د  -08

 .كؿقذضماً  اًمؼرآن أمثال:اًمؼرآن قمؾقم ذم اًمعؾامء ضمفقد ،قمثامن اًمؽريؿ قمبد.د  -09

طمؽام آيات شمػاؾمػم ذم اًمعراىمقة عماًمؽقةا اعمدرؾمة قمؾامء ضمفقد ،اًمدوهي كاس. د  -32  .ٕا

 ذم: (أكؿقذضماً  اًمؽاومرون ؾمقرة) اًمؼرآن ذم اًمتصعقد ،قماميرة أمحد طمؾقؿة. د.أ  -31

 . اًمـص ًمساكقات وقء

 . اًمصدومقة مرض قمالج رم اًمؽريؿ اًمؼرآن إقمجاز ،اجلامل أمحد أهماريد. د  -30

 . أكؿقذضماً  اًمسالم فاقمؾق مريؿ ىمصة: اًمؼرآن ذم كسائقة ىمدوات ،اًمراؿمد كاس ومؾقة. د  -33

ـال. د  -34  . احلديثة اًمؾساكقة اًمدراؾمات وقء ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن رؾمؿ ،هشام حمؿد م

 . اًمؼرآكقة اًمبالهمة وقء ذم اًمطبقة اًمثقاسمت ،اًمصعقدي صؼمي ؾةهن. د  -35

 . اإلصالح ذم ذًمؽ وأصمر سماًمتدسمر اًمؼرآن اظمتصاص ،اذهـداوي طمسـ. د  -36

 . اًمؽاذم يمتاسمف ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن مع اًمتعامؾ ذم ـلاًمؽؾق مـفج ،احلسبان حمؿد قمبداهلل. د  -37

 . وماهقتفا مػفقمفا اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اًمنمقمقة اًمؼقامة ،مصطػك اًمقدود قمبد. د  -38
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 قمـد اًمؽريؿ اًمؼرآن مـ واًمتـاص آىمتباس ،جتهب مصطػك مـجد. د.أ  -39

 . اإلؾمالمل إدب راسمطة ؿمعراء

 اًمعؾامء وضمفقد: يؿاًمؽر اًمؼرآن متشاسمف قمؾؿ ،يقؾمػ حمؿد مـصقر. د  -42

 . ظمدمتف ذم اًمؼدامك

ًمقة احلؼقل ،احلسـ سمريت  -41 طمقاء قمامل ذم اًمؼرآكقة ًمؾؿػردات اًمد  . واجلامدات ٓا

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم سماًمرضب وقمالضمف اًمزوضمة كشقز ،حمؿدي قمثامن  -40

 ذم أـمػقش يقؾمػ سمـ حمؿد اًمشقخ قمـد اًمؼرآن قمؾقم ،اعمؼدمل حيل قمقسك  -43

 . اًمتػسػم شمقسػم يمتاسمف

مهقة واًمـشلة، اًمتعريػ،: اًمؽريؿ اًمؼرآن إقمراب قمؾؿ ،قمصقدة أمحد صؼر ومادي  -44  .وٕا

 . ظماًمد وطمّل  اًمؽريؿ اًمؼرآن ،ـمبقب ـماهر خمتار حمؿقد  -45

 دراؾمة: اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اًمػالح ومقاكع أؾمباب ،طمسلم صماين أسمقسمؽر  -46

 . مـفجقة مقوققمقة

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم آضمتامقمل اًمسؾؿ ذم وأصمره إمـ ،ـمفار أمحد أمحدديـ  -47

 ذم اًمتْلويؾ ٕسَمقاِب  (آدم قمكم حمؿد) اًمشقخ شمـاول ،شماًمقف ؾمقديـج رمزي  -48

 . (اًمعْؼبك َذظمػُمة) ذطمف

 ذم وضمفقده اًمػقٓين ومقدي سمـ اهلل قمبد اًمشقخ ،إؾمامقمقؾ قمثامن قمبداًمؼادر  -49

 .وقمؾقمف اًمؼرآن ظمدمة

قمتزال أصمر ،اًمباىمل قمبد كعامن قمػقػ  -52  .كؿقذضماً  اًمثالئل: اًمزيدية اًمتػاؾمػم ذم ٓا

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ًمسقر اعمقوققمل اًمتػسػم ،اًمبدوي قمباس أمحد. د.أ  -51

 . اًمؽريؿ ًمؾؼرآن اًمصقيت اًمتػسػم مظاهر مـ ،ؾمقب ظمػماًمديـ. د.أ  -50

 . اًمؼرآين اًمؾػظ إحياء ،اًمدرهيؿ ؾمعد. د  -53

 اًمعؼؾقة إمراض قمالج قمؾی اًمؽريؿ اًمؼرآن شملصمػم ،احلسقـل حمؿد ؾمقد. د  -54

 . اًمراهـ اًمعرص ذم واًمـػسقة

 . وشمطبقؼ مـفج: اًمؼرآين اعمصطؾح ،وؿػمية مجعة قمثامن. د  -55
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 اًمتحؾقؾ سمقاؾمطة اًمتػاؾمػم ذم واًمدٓٓت اعمعاين ؾمؼم ،اعمختار ومقصؾ آٓء  -56

 . ًمؾـصقص اًمعـؼقدي

 ًمؾؼران اعمقوققمل واًمتػسػم اعمـاؾمبة قمؾؿ سملم ،اًمعبقدي ظماًمد زهراء. د  -57

 . مـفجقة دراؾمة: اًمؽريؿ

 . اًمتجاذمّ  ٔية سمالهمقة دراؾمة ،اًمشاهد حمؿد سمـت مـك  -58

ٓكصاري كرضمس. د  -59 ققية ،ا  . كؿقذضماً  (احلاىمة  ؾمقرة دراؾمة): اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اًمـب

ـِ  :إَكدًمسِ  ذم ُاعمسؾؿلم هَمػمِ  قمغم اًمَؽِريؿِ  اًُمؼرآن َأصَمر ،اًمنمسمايت كاس كاومزة  -62  اسم

 . كؿقذضما ؾمفؾٍ 

ـا. د  -61 ت يقؾمؾق  .(اجلرضماين اًمؼاهر قمبد)ًـم اًمشاومقة اًمرؾماًمة ذم اًمؼرآين اإلقمجاز ،حمؿد سـم

 ًمؾؼرآن اًمؾغقية اًمتػسػمات ذم اعمعاسة اًمؼراءات مـ ضماكب ،اهلل قمبد أياد. د  -60

 . اًمؽريؿ

 . اًمراومعل إديب ومؽر ذم اًمؼرآين اإلقمجاز ،إـمرش روقان. د  -63

 اًمتبلم ذم ودوره اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم فـاًمتشبق ؾقبـأؾم ،اًمبـهم رزاقـاًم قمبد. د  -64

 . واًمتقوقح

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم آىمتصادي إمـ ،اذهقل أسمق اًمديـ حمل. د  -65

 . اعماليق أرظمبقؾ ذم اًمنميػ اعمصحػ خمطقـمات ،ظمؾػ قمبداًمرمحـ كجؿ. د  -66

ـا مجال ،داود إؾمامقمقؾ قمامر  -67  .اًمؽريؿ اًمؼرآن شمػسػم ذم اعمعاسة اًمتجديد ودقمقى اًمب

 واًمرضورة اعماًمقة عؼقسماتاًم لـوم رآينـاًمؼ ؼـاًمسب ،صقمعف اهلل قمبد قمبده  -68

 .ذها اعمعاسة

 آئتامن خماـمر إدارة ذم وأصمرها اًمؼرآكقة اًمتعاًمقؿ دور ،همرهمدو إسمرهقؿ قمثامن  -69

 . اإلؾمالمل اعمرصذم

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم مـف اًمقىماية وقمقامؾ اإلداري اًمػساد ،صاًمح كذير  -72

 . ممقزاشمف وأسمرز مػفقمف: اًمؽريؿ ًمؾؼرآن اعمؼاصدي اًمتػسػم ،اعمخالذم قمبده كشقان  -71

 دراؾمة: اًمؼرآكقة اًمصقاهمة ذم اًمبالهمقة اعمعجزة ،اًمؼقز اعمحسـ قمبد.د   -70

 . سمقاكقة – أؾمؾقسمقة
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 . اًمـػقس ذم وأصمره اًمؼرآن ؾماضمد ،ضمبقكم قمكم قمكم  -73

 . اإلومؽ إلؿماقمة اًمؽريؿ اًمؼرآن مقاضمف ،معاوما حيقك سمـ قمقسك. د  -74

 . حتؾقؾقة راؾمةد: واًمسـة اًمؼرآن ذم اًمـظاومة رقماية ،همقضمل يمبػم. د  -75

 .حتؾقؾقة كحقية دراؾمة: اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اعمزطمؾؼة اًمالم ،اعمؼصقد قمبد حمؿد. د  -76

 الرابع المحور 
 .سماجلقدة وقمالىمتف اًمؽريؿ اًمؼرآن شمعؾقؿ ،ؾمؾقامين أمحد. د  -77

 ذم احلاؾمقب وقمؾقم اًمتؽـقًمقضمقا ٕصمر حتؾقؾقة مراضمعة ،اًمدًمقؿل ضمبار. د  -78

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن شمدريس

 . اجلديدة واًمعؾقم اًمؼرآن ،جمقدي ـطمس. د  -79

: شمعامم اهلل يمتاب قمغم احلػاظ ذم احلديثة اًمتؼـقة أصمر ،ؾمؾقامن طمسـ محزة. د  -82

 . (حتؾقؾقة ىمراءة)

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن وطمقؾمبة احلاؾمقيب اًمؾغة قمؾؿ ،اهلل ؾمعد ؾمامل حمؿد. د  -81

 . اخلؾقؼة وأهار اًمؼرآن ،ؿمعباين هادي .د  -80

 . اًمؼرآين اعمصطؾح ذم بحثاًم مـفجقة ،زيان مجقؾة. د  -83

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اًمؼقامة يقم اًمسامء طمال وصػ ،اعمػؾح ًمقًمقة. د  -84

ٓكؽؾقزية اًمؾغة إمم اًمؽريؿ اًمؼرآن شمرمجة ذم ًمغقية كظرات ،اجلبقري وماوؾ مل. د  -85  . ا

 ومفؿ وبط ذم وأصمرها اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اعمـاؾمبات ،طمسـ سمـ كقرة. د  -86

 . وشمـزيؾفا اًمـصقص

 . اًمؼرآين اًمتػسػم ذم اًمـبقي اعمـفج ،اًمشفري كقرة. د  -87

 (.العلماء مناهج: )الثاني للمحور تابع
 شمػسػم ذم اًمؽـقز رمقز):شمػسػمه ذم اًمرؾمعـل مـفج ،اخلضػم صاًمح أمحد. د  -88

 .(اًمعزيز اًمؽتاب

 .واًمسـة اًمؼرآن سملم اًمتعارض دومع ذم طمجر اسـم احلاومظ مـفج ،اًمؼصػم أمحد. د  -89

 . اًمؼرآن قمؾقم مصـػات دراؾمة ذم اعمستنمىملم مـاهج ،قمزوزي طمسـ. د  -92



                                                      (ه4133خرة جمادى اآل) الثالث عشر        العدد   لشاطبي للدراسات القرآنية     مجلة معهد اإلمام ا

 144 

 ذم اًمعثقؿلم صاًمح سمـ حمؿد اًمشقخ اًمعالمة مـفج ،احلريب طمسلم. د  -91

 . اًمتػسػمية شمرضمقحاشمف

 ظمالل مـ اًمتضاد أًمػاظ شمقضمقف ذم اًمػراء مـفج ،ؾمالَّمل اًمؼادر قمبد. د.أ  -90

 .( اًمؼرآن معاين: )يمتاسمف

 . وردها اًمؼراءة ىمبقل ذم اًمؼراء مـفج ،اًمثبقتل ضماسمر قمكم. د  -93

 . شمػسػمه ذم اًمسالم قمبد اسمـ اًمعز مـفج ،اًمزسمداين أكقر قمؿر. د  -94

 واعمعاسيـ ًمؾؿتلظمريـ اعمبذوًمة اجلفقد شمؼقيؿ ،ذيب وماوؾ مثـك.د  -95

 . اًمؼرآن ذم اًمعؾؿل ًمإلقمجاز

 (القرآني البيان: )الثالث للمحور تابع
 قمـد اًمقضمقب قمغم ودًٓمتفا اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم( طمؼاً ) ،مزسمان طمسلم طمسام. د  -96

 . إصقًمقلم

 . اًمؼرآن وقء ذم اإلطمسان مػفقم ،ؿمباًمة حمؿد طمسـ. د. أ  -97

ؾمتعامل اًمـحقي اًمدرس سملم آؿمتغال ،ضماؾمؿ احلاج ضماؾمؿ .د  -98  .اًمؼرآين وٓا

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم واخلشقة اخلقف ،ىمادري اهلل ومضؾ ؾمقد. د  -99

 . اًمؼرآين اعمجاز ،اًمؼػة طمسـ ىماؾمؿ. د -122

 ؾمقرة مؽقة اًمؼرآين ًمؾبقان إؾمؾقسمقة اًمدراؾمات مـ ،يؿظمز أسمق حمؿد. د.أ -121

 . كؿقذضما وظمصائصفا وماـمر

 اًمؽريؿ اًمؼرآن مـظقر مـ واًمؽقن اهلل سملم اًمعالىمة ،آهـگران رؾمقل حمؿد. د -120

 . اًمبقئقة إظمالىمقات ذم

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم واعمـاخ اًمطؼس مصطؾحات ،مـدور ؾمالمف مسعد.د -123

 (آنيةالقر  الترجمات: )الخامس المحور
 . اًمبشتقية اًمؾغة ذم اًمتػسػمي إدب ،سمادؿماه حمؿد طماومظ -124

: سمايمستان قمؾامء مـ جلامقمة اًمؼرآن أطمؽام شمػسػم ،مهداين أذف طمامد.د -125

 . وحتؾقؾ دراؾمة
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 ؿمبف ذم اًمسـة أهؾ قمـد اًمتػسػم ذم اًمػؼفل آدماه ،مهداين اهلل يمػايت. د -126

 . اذهـدية اًمؼارة

 دراؾمة: وومفؿف وشمعؾؿف اًمؽريؿ ًمؼرآنا شمعؾقؿ ،مقاه اهلل إطمسان حمؿد. د -127

 . سمـغالديش واىمع ذم شمؼقيؿقة

 اًمؼرآن شمػسػم ظمدمة ذم اذهـقد اًمعؾامء ضمفقد ،اًمـدوي اهلل صمـاء حمؿد. د -128

 . معاكقف وشمرمجة اًمؽريؿ

 إقمغم أيب ًمإلمام اًمؽريؿ اًمؼرآن معاين شمرمجة ،همقري قمكم حمؿد. د -129

 . وصػقة دراؾمة: اعمقدودي

:  ريؿـاًمؽ اًمؼرآن عمعاين ومائؼة شمرمجة قـكح ،دجـعما أسمق ــاًمرمح دـقمب -112

 . كؿقذضماَ  اإلكجؾقزية

 . اًمصقـقة سماًمؾغة اًمؼرآن معاين سمقان ذم اًمصلم قمؾامء ضمفقد ،مقـغ ضمان ما -111

ت سمتساما -110 ـاية ،اجلاسمري سمدر سـم  . اًمؽريؿ سماًمؼرآن اعمؽرمة مؽة ذم اًمؼرى أم ضمامعة قم

 . اًمبقان جمؿع شمػسػم ومی اًمطؼمد مـفجقة ،رظمشـده أيمرم ؾمقده. د -113

 . واًمسـة اًمؼرآن مـظقر مـ اعمرأة شمعؾقؿ أمهقة ،كژاد ىماؾمؿ زهرا -114

 ضمفد أول "اًمؼرآن ًمـقر اعمبرص" اعمرأة ضمفقد مـ ،اًمغػقر قمبد قمػاف. د -115

 . ًمؾؿرأة اًمتػسػم ذم متؽامؾ

 دمديد ذم( اًمشاـمئ طمػقد) اًمسالم قمبد حمؿد ضمفقد ،إؾمامقمقؾ ومتحقة. د.أ -116

 . اًمػؼفل اًمتػسػم

 . وشمرشمقبف اًمتـزيؾ ممًمػف ذم طمبقب اسمـ مـفج ،اًمقرصمان كقرة. د -117

 اإلؾمالمقة ًمؾدراؾمات ومفد اعمؾؽ يمرد ضمفقد ،دًمقجان سمـت هدى. د -118

 . اًمؼرآن ظمدمة ذم ًمـدن سمجامعة

 (العلماء مناهج) الثاني للمحور تابع
 . وإؿماقمرة اعمعتزًمة سملم اًمؼرآين اًمـظؿ ،اًمعايمش أمحد. د -119
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 اًمبقاين اًمتػسػم ذم سامرائلاًم وماوؾ اًمديمتقر ضمفقد ،زسمادي شمقومقؼ. د -102

 . اًمؽريؿ ًمؾؼرآين

 . ىمراءها وأؿمفر اًمعراق ذم اًمؼرآكقة اعمدرؾمة ،اًمدًمقؿل طمسلم. د -101

 إىمران معؽمك: يمتاسمف ذم وآراؤه اًمسققـمل اإلمام ،قمقيض ؾمامل حمؿد اًمسقد -100

 . اًمؼرآن إقمجاز ذم

 ذم اًمؼرآكقة ًمميات اًمػارد قمكم أيب شمقضمقفات مـ ،اًمؼرين اهلل قمبد. د -103

 . اًمشػمازيات عمسائؾا

 اًمشجري اسمـ رآها يمام اًمؼرآن إقمراسمف ذم مؽل زٓت ،اينــاًمؾحق اهلل قمبد. د -104

 . آماًمقف ذم

ظمتقار وضمقه ،كقا ؾمتقده روا حمؿد. د  -105  .اًمؼقؿ اسـم قمـد اًمتػسػم ذم واًمؽمضمقح ٓا

 . اًمتػسػم ذم ومـفجف اًمسؿعاين اعمظػر أسمق ،اًمؼاؾمؿ أسمق حمؿد هماًمب -106

 (القرآني البيان: )الثالث للمحور تابع
 أهؾ مع إسمراهقؿ اهلل كبل ىمصة: اًمؼرآين اًمـص شمراسمط ،اًمرمادي اعمعاـمل أسمق. د -107

 . كؿقذضماً  سماسمؾ

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اًمسالم ًمؾػظ واًمتـؽػم اًمتعريػ أهار ،اًمشثري صاًمح .د -108

 واؾمؿفا اًمؼرآكقة اًمسقرة سملم اًمؼقية اًمعالىمة ،كقيػع سمـ اًمرمحـ قمبد. د -109

 . أكؿقذضما بقتاًمعـؽ ؾمقرة: اًمشفػم

 ذم اًمقاردة إقمجؿقة وإًمػاظ اًمؽريؿ رآنـاًمؼ ،ديـاًمسع اهلل قمبد. د  -132

 . اًمعريب اًمؾسان

 شمػسػم: اًمؼرآكقة واًمؼراءة اًمؾفجة سملم اًمعالىمة ،اًمغرايبة اًمديـ قمالء. د -131

 . أكؿقذضماً  ًمؾطؼمي

 ذم إمر وٓم إمر ًمػعؾ اًمنمقمقة اًمدًٓمة شمػسػم ،اجلقاد قمبد ماهر. د  -130

 .ًمؽريؿا اًمؼرآن

 .اًمؼرآكقة اجلؿؾة سمالهمة ذم اًمرصومقة اًمصقغ دور ،اًمغـل قمبد حمؿد كعقؿ. د -133

 .ومؽان زمان يمؾ   عمؼتضقات اًمؼرآن صالطمقة ،طمقدريان روا أمحد. د -134
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 .تؿععمجوا اًمػرد صالح ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن صمر أ ،احلسلم اًمؾطقػ قمبد .د -135

 .ًمؾجؿقع اًمؼرآن ،ضماؾمؿ همازي ومقصؾ -136

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ظمالل مـ اعمدقمق طمال مراقماة ،اعمطػمي حمسـ. د -137

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن قماعمقة مؼقمات ،اًمؼقد مػرح. د.أ -138

 .ًمإلؾمالم اعمفتديـ يمتاسمات ذم اًمؼرآين اجلدل ،اًمعؿري وًمقد. د -139

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن قمـف حتدث يمام ىمبؾـا مـ ذع ،اًمسعدي يعؼقب. د -142

 (القرآني اإلعجاز في بحوث) الثالث للمحور تابع
 :اًمؼرآكقة اًمؼراءات لـوم ديـاًمعؼ ازــاإلقمج اهرـمظ ،ساًمسدي أمحد. د -141

 .شمطبقؼقة دراؾمة

 . واًمبحر اًمؼم كسبتل ذم اًمعددي اإلقمجاز طمؼقؼة ،اًمغاًمبل ظمالف .أ -140

 .اًمعرب أدسماء قمـد اًمؽريؿ اًمؼران إقمجاز ادماهات،ؾمقدي طمسلم ؾمقد.د -143

 .ومقازكة قمرض :واًمباىمالين اًمرماين سملم اًمؼرآين اإلقمجاز ،اًمعؾققي صاًمح. د -144

 قمبد: اًمؼرآن إقمجاز سمقان لـوم ةــالهمـاًمب اءــقمؾؿ قدـضمف ،ريـاًمعؿ رـاومـفم. د -145

 . اأكؿقذضًم  اجلرضماين اًمؼاهر

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ىمصص ذم اجلامزم اإلقمجاز ،احلؿقد قمكم. د. أ -146

 ؾمقرة:  ؿـاًمؽري رآنـاًمؼ لـوم قاتـإص ازــإقمج ،زاده متؼل قمقسی. د -147

 .واًمـازقمات اًمؼقامة

 سماعمـفج وقمالىمتف ووقاسمطف أمهقتف اًمعؾؿل اإلقمجاز ،اًمراوي ومقزي ىمتقبة. د -148

 . اعمعاس اًمتجريبل

 : التوصيات
احلؿد هلل، واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمقدكا حمؿد رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وصحبف ومـ 

 وآه، أما سمعد:

( اًمذي أىمامف 0ومؼد اضمتؿع اًمباطمثقن واعمشاريمقن ذم اعمممتر اًمؼرآين اًمدوزم )مؼدس:

 03-00عة ماليا ذم اًمعاصؿة اعماًمقزية يمقآعمبقر مـ مريمز سمحقث اًمؼرآن ذم ضمام
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سمحثا  52سمحثا سماًمؾغة اًمعرسمقة و167م، وسمؾغ قمدد اًمبحقث اعمشاريمة 0210ومؼماير

 سماعماًمقزية واإلكجؾقزية، وأوىص اعمشاريمقن سمام يليت :

( ذم اًمعام اًمؼادم إن ؿماء اهلل سمعد 3إىمامة اعمممتر اًمدوزم اًمسـقي )مؼدس: .1

ة مـ اًمباطمثلم واًمدارؾملم ذم اًمدول اًمعرسمقة واإلؾمالمقة وشمػاقمؾفؿ آؾمتجاسمة اًمؽريؿ

 .مع اعمممتر

مباريمة اجلفقد اًمعاعمقة اعمبذوًمة ذم ظمدمة اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمعـاية سمف، واًمتقصقة  .0

ـاية سمف.سمتؽؾقػ جلـة مـ خمتؾػ اًمبؾدان اإلؾمالمقة عمتاسمعة ؾمػم   شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمع

ر ذم كرصة يمتاب اهلل شمعامم وشمؼديؿ يمؾ اإلمؽاكات واًمتآزاحلث قمغم اًمتؽاشمػ  .3

 اعمتاطمة ًمـنم شمعاًمقؿف وأطمؽامف ٓ ؾمقام ذم اًمبؾدان اًمتل حتتاج ًمذًمؽ.

اًمتػاين ذم إسمراز اجلفقد اعمبذوًمة مـ قمؾامئـا اًمؽرام مـ زمـ اًمسؾػ اًمصاًمح إمم  .4

سمحاث اعمتعؾؼةوىمتـا احلارض،   سمذًمؽ. ذم ظمدمة اًمؼرآن اًمؽريؿ، وشمؼديؿ اًمدراؾمات وا

اًمعؿؾ قمغم اؾمتغالل اإلمؽاكات وإضمفزة احلديثة ًمتؼديؿ يمتاب اهلل شمعامم سملم  .5

 يدي اًمؼراء، وشمقفمقػ شمؾؽ اإلمؽاكات وإضمفزة ذم كنم اًمتعاًمقؿ اإلؾمالمقة.

دقمؿ اعمشاريع اعمبتؽرة اًمتل ختدم يمتاب اهلل، وشمشجقع اعمنموع اًمذي أـمؾؼف مريمز  .6

هيدف إمم شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ًمذوي سمحقث اًمؼرآن ذم ضمامعة ماليا، واًمذي 

آطمتقاضمات اخلاصة ذم ماًمقزيا ًمتقسػم يمتاب اهلل شمعامم سملم يدي هذه اًمنمحية 

 آضمتامقمقة اعمفؿة.

احلث قمغم اًمتعاون سملم يماومة اعممؾمسات اًمتل شمعـك سماًمؼرآن اًمؽريؿ: ىمراءة  .7

وشمقومػم يماومة ودراؾمة وشمعؾقام، وشمشجقع اًمباطمثلم اعمثاًمقلم ذم جمال اًمؼرآن اًمؽريؿ 

 اإلمؽاكات اعمتاطمة ذهؿ.

احلرص قمغم شمؼريب معاين اًمؼرآن ًمؾؿسؾؿلم همػم اًمـاـمؼلم سماًمؾغة اًمعرسمقة ،  .8

 وشمـؿقة ىمدراهتؿ ًمػفؿ قمبادهتؿ سماًمؾغة اًمعرسمقة وظماصة اًمصالة واًمدقماء.
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شمشجقع اعمممترات واعمـتديات واعمساسمؼات اًمتل شمؼام ذم اًمدول اإلؾمالمقة  .9

إمم اًمتـاومس قمغم طمػظ يمتاب اهلل وضمقدة ىمراءشمف ذم فمؾ ما اعمختؾػة، واًمتل هتدف 

 يتعرض ًمف يمتاسمـا اخلاًمد مـ هجؿة ذؾمة مـ ىمبؾ أقمدائف.

يشؽر اًمباطمثقن واعمشاريمقن ذم اعمممتر، اجلامعة اًمتل أىمامتف، وحتثفا قمغم  .12

 مقاصؾة اجلفقد واعمساقمل ذم ظمدمة يمتاب اهلل شمعامم.

ه اجلزيؾ ًمإلظمقة اعمشاريملم مـ أصحاب وذم اخلتام يؼدم مريمز سمحقث اًمؼرآن ؿمؽر

اًمبحقث واعمـاىمشلم واعمعؾؼلم قمغم اًمبحقث قمغم شمػاقمؾفؿ ذم اعمشاريمة، وكعتذر قمـ 

إظمطاء واذهػقات همػم اعمؼصقدة، وكحرص قمغم شمداريمفا ذم اعمممترات اًمؼادمة، ؾمائؾلم 

  اهلل شمعامم أن يسدد ظمطاكا ويقومؼـا عما حيبف شمعامم ويرواه.
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(SAKT) Pause in the Recitations: 

 Types, locations and directing 

Dr.Hatem Altamimi  & Dr. Taqudeen Altamimi 

This study implies the definition of (SAKT) pause in the 

recitations of the Holy Quran focusing on type and locations 

where that pause occurs . The study mentions the instructions for 

each kind regarding to semantics, syntax and phonetics. 

Recurrence of Recitations  

and Ibn Aljazari's Attitude towards it 

Dr. Mohammed Yahia Alsheikh Jarallah 

This research deals with collecting and studying the speeches 

or statements related to recurrence of the Quranic recitations and 

Ibn Aljazari's attitude towards it. 

I divided this research into: An introduction including the talk 

about the grace of the Holy Quran.The introduction also includes 

the importance of the subject and why was it chosen. It also 

contains the research plan and its procedure. Then it includes a 

preface: which defines both the recurrence and the recitation 

according to language and term. 

After the preface, comes the first chapter that contain six 

researches talking about the scholars' saying on the topic of 

recurrence, beginning by mentioning the names of those who 

said : The Ten Recitations were recurred to the prophet (peace 

be upon him). Then come the names of those who said : The 

Seven Recitations were recurred to the Prophet and not the other 

three recitations.  
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The research also mentioned the names of those who said: 

Some of the Ten Recitations have the recurrent and the true 

chain of persons didn't reach the limit of recurrence.  

The research mentioned the names of those who said: The 

recitations are recurrent but away from the performance. 

It also mentioned those who said: The recitations are not 

recurrent but they are individuals (āhad) . 

It also mentioned those who said: The Seven Recitations were 

recurrent from the reciters and not from the Prophet (peace be 

upon him) . 

The second chapter is about Ibn Aljazari's attitude towards the 

recurrence of the recitations. This chapter includes six researches 

that contain Ibn Aljazari's sayings about the recurrence in his 

three books :(Munjed Almuqr،en), (Alnashr), (Ŧaibat Alnashr). 

After that I mentioned the scholars' sayings that said: The Ten 

Recitations are recurrent and I discussed what Ibn Aljazari said 

in his books and explained their contradictory.  

I concluded the last research by directing the contradictory in 

Ibn Aljazari's sayings and the stance that should be followed 

with the Islamic scholars who worked hard in that subject. 

Finally, I concluded the research by a conclusion containing 

the most important results of the research followed by the index 

of the sources, references and the index of the topics.  

Followers' Followers Explication: 

 Its Masters and its Features 

 Dr. Khalid bin Yousef Al-Wasel 
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Praise to Allah and Blessing and Peace be upon the 

Messenger of Allah. 

This is a brief study about the explication of the followers' 

followers: those who came after the followers of the companions 

of Prophet Mohammed (peace be upon him) . 

In the first chapter I briefly talked about their names, descents 

or origins, their scientific lives and their positions in narration. 

After that I talked about their positions in commentary and 

their explications when citing from the famous commentary. I 

also talked about their methods and objectives in commentary. 

Those masters whom I talked about their explications are: 

Alkalbi, Almuqatilan, Ibn Jurij, Ibn Is'haq, Alsufyanan, and Abd 

Alrahman Ibn Zeid Ibn Aslam, and I concluded them by Yahya 

Ibn Salam. 

In the second chapter I talked about an originated confirmed 

study about their explications clarifying: the methods, sources 

and assumptions of that confirmed study. Then I inferred its 

features and its scientific values. 

Finally I explained the effect of those scholars: Followers' 

followers in the explication. 

Definite and indefinite articles in some places  

of similar verbal in the Holy Quran 

Dr. Abdullah Bin Mohammed Alsulaymany 

Praise be to Allah, Peace and Blessing be upon his Prophet 

Mohammed and his family.. 

This research marked as (Definite and indefinite articles in 

some places of similar verbal in the Holy Quran grammatical and 

semantic study), it included a study of five Quranic models of 
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definite & indefinite in similar verbal  verses in the Holy Quran, 

I tried to reveal some of the inimitability faces and rhetoric in 

this book through the grammatical side and what related in 

significance, and these models are: 

. [126]البقرة:  ﴾ ...ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴿ -1  

And [mention] when Abraham said, "My Lord, make this a 

secure city "  Surat Al-Baqarah (The Cow)126. 

 .[35إبراهيم:] ﴾  ...ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿

And [mention, O Muhammad], when Abraham said, "My Lord, 

make this city [Makkah] secure. Surat 'Ibrāhīm 35. 

 .[61:البقرة ]  ﴾ ...ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ... ﴿ -2

and killed the prophets without right Surat Al-Baqarah (The 

Cow) 61. 

 .[21:آل عمران] ﴾ ...ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ... ﴿

and kill the prophets without right Surat 'Āli `Imrān (Family of 

Imran) 21.  

 .[112:آل عمران]  ﴾ ...ڻ  ڻ  ڻ        ڻ... ﴿

and killed the prophets without right. Surat 'Āli `Imrān (Family 

of Imran) 112. 

 .[6-5]الرشح: ﴾ۅ     ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ ﴿  - 3

For indeed, with hardship [will be] ease. Indeed, with hardship 

[will be] ease. Surat Ash-Sharĥ (The Relief) 5,6 

 .[15]مريم: ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ﴿  -4 

And peace be upon him the day he was born and the day he dies 

and the day he is raised alive.Surat Maryam (Mary) 15. 

 .[33:مريم] ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ﴿
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And peace is on me the day I was born and the day I will die and 

the day I am raised alive." Surat Maryam (Mary) 33. 

 .[234:البقرة]  ﴾ ...ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ...﴿ -5

is no blame upon you for what they do with themselves in an 

acceptable manner. Surat Al-Baqarah (The Cow) 234.  

 .[242]البقرة: ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ ﴿

then there is no blame upon you for what they do with 

themselves in an acceptable way. Surat Al-Baqarah (The Cow) 240. 

I limited on these models as demand for shortness, because of 

the limits of these researches, I provided an introduction in 

which I mentioned the importance of this research, the method 

and the plan. I concluded with a conclusion in which I mentioned 

the most important results of this research. 

May Allah bless all … 

 

Learning the Holy Quran in Quranic Institutes  

and its Scientific and Educational effects 

Quranic Centers in Morocco as a sample 

Dr. Eysa Bin Nasir Al-Durayby 

 

The research aims to reveal a remarkable experience in 

learning the Glorious Quran in the context of the Moroccan Arab 

community. Historically speaking, this religious experience has 

been rather deeply rooted in Moroccan community, since the 

early Entrance of Islam. This study tries to explore the 

methodological and scientific bases for the memorization of the 

Holy Quran in those areas of the Arab world.  
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This research is divided into four chapters: 

Chapter One:  is an identification of the stages and 

mechanisms for dealing with memorization of the Holy Quran. 

Chapter Two: concentrates on the vivid characteristics of the 

Moroccan methodology in dealing with memorization of the 

Holy Quran. It analyzes the scientific resources as well as the 

methodical bases adopted there which make this experience 

successful and sublime.  

Chapter Three : deals with the educational feature 

forwarding the memorization of the Holy Quran in Quranic 

centers in the concerned religious society. The aim is to show up 

the significant educational stages or turning points in the course 

of Quranic centers which have rather transcended the west in the 

most educational theories and principles. 

Chapter Four:  comprises field visits I managed to pay to 

these Quranic centers in the north, in the south and west in which 

the emphasis is cast on the practical applications of inculcation, 

memorization of Quranic verses and the revision followed by a 

brilliant set of supplications. This chapter consists of visits to 

courtyards belonging to these Quranic centers, several 

classrooms, pupils’ dormitories and to many religious scholars 

and knowledgeable characters where the researcher came to 

know a lot about their significant related affairs. I accompanied 

these scholars during working hours, took photographs with 

them while making applications. I could observe the procedures 

as followed by those scholars in teaching the learners. I, also, 

recorded and photographed steps possibly required for future 

audiovisual authentication.  
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Al-Burhan Al-Asdaq wa al-Sirat al-Muhaqqaq 

 fi Man’ al-Ghunnah lil-Azraq 

Dr. Abdul Qayyum Alsindi 

All praise be to Allah, and peace be upon his chosen servants. 

This paper consists of a study and recension of "al-Burhan al-

Asdaq wa al-Sirat al-Muhaqqaq fi Man’ al-Ghunnah lil-Azraq, 

by Muhammad Ibn Ahmad Al-Mutawalli (d.1313H). It is 

regarding the issue of ‘merging nunation or Nūn sakinah with 

Raa and Laam whilst prolonging nasalisation’, as the narration of 

Abu Yakub al-Azraq for the transmission of Warsh, as recorded 

by Ibn al-Jazari (d. 833H) in his work Tayyibah al-Nashr. 

The author is of the opinion that merging with both these 

letters whilst prolonging nasalisation is prohibited, in accordance 

with Imam Mustafa al-Izmiri (d. 1155H), contrary to the view of 

authors before them, in particular Allamah al-Mansuri (d. 

1134H). Throughout this text the author relies on the work of al-

Izmiri, in addition to the narrations mentioned in al-Nashr. 

Quranic readers of Tanta opposed the author by writing a 

rebuttal of his treatise, substantiating their arguments with 

extracts from the works of al-Mihi, al-Fishni, al-Tabbakh, al-

Ajhuri and others, thus supporting the school of al-Mansuri. In 

response to the rebuttal the author retorted with another work 

called al-Shihab al-Thaqib lil-Ghasiq al-Waqib. 

I have divided this work as follows: 

Section One (Study): Comprises of an introduction, preface, 

six chapters and an inclusion.  



Journal of  Al-Imam Al-Shatibi Institute for Quranic Studies 

 

 
 

 

444 

 In the introduction I have explained the significance of the 

subject and this study, followed by a study plan.  

 The preface discusses the topic of (Elm Al-Tahrirat) 

compilations science from the point of the definition, its 

development, and why a cademic scholars have given great 

attention towards it. It includes the names of the most famous 

authors who have written on the subject. I have mentioned more 

than twenty books that in relation to that science. 

 Chapter One: A brief biography of the author. 

 Chapter Two: Name of the book and attributing its 

authorship to the writer. 

 Chapter Three: Subject of the book, its sources and the 

author’s method and approach. 

 Chapter Four: Topic's origin and scholars' opinions about it. 

 Chapter Five: Description of the manuscripts available to me. 

 Chapter Six: Recension method assumed and some 

examples of the manuscripts. 

Section Two (Verifying of the text) : Inclusion followed by 

indexes. 

May Allah bestow peace and blessings upon our prophet 

Muhammad, his family and all his companions. 
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